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Felizes as que não têm sintomas, porque também as há. Mas, a norma dita que a che-
gada da menopausa traz consigo sofrimento e a ideia de uma vida hipotecada. O fenó-
meno é �isiológico e normal, mas a simples interrupção da produção de estrogénios é 
causa para mulheres saudáveis e normais entrarem em sofrimento �ísico e psíquico. É 
tempo de falarmos de como se pode (ou não) evitar �icar à porta do inferno e de aler-
tar para os riscos que a interrupção da produção de estrogénios provoca.   

Há riscos especí�icos para quem nasce mulher. Nos homens, o normal envelhecimento 
também acontece, mas não é a mesma coisa e quase nunca se confessa. A andropausa 
deve ser substituída por síndrome de de�iciência androgénica, mas os homens trans-
formam este tema num não assunto. 

Conceição Abreu 

MENOPAUSA, 

Às portas do “inferno” 
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“Sra. Dra. por favor ajude-me…não aguento mais estes calores! Sra. Dra., o meu marido diz que 
vai pedir o divórcio porque eu abro as janelas de noite, para acalmar os calores, e ele tem medo 
de apanhar uma pneumonia! Sra. Dra. eu até tenho vergonha…estou a atender o público e, de 
repente, fico tão transpirada, com o suor a escorrer pela cara e pelo peito, que tenho que me 
limpar e disfarçar! Sra. Dra., eu estou a dar aulas e fico muito vermelha, com a cara que parece 
que vai explodir…os miúdos são malvados e riem-se de mim! Sra. Dra. eu até me sinto bem, mas 
tenho tantas dores nos ossos que parece que enlouqueço! Sra. Dra., além de uns calores esporá-
dicos sem grande importância, comecei a perder urina no ginásio e deixei de lá ir…agora sinto-
-me cansada e com dores nos ossos e, pior do que isso, continuo a perder urina quando tusso e 
quando espirro! Sra. Dra. eu vou enlouquecer porque nunca mais dormi 8 horas seguidas…não 
sei o que tenho mas não durmo bem e acordo muitas vezes para urinar! Sra. Dra. tem que me 
ajudar…o meu médico já me deu umas ampolas para a memória mas aquilo não faz nada…es-
queço-me de tudo! Sra. Dra. pode-me indicar alguém que me ajude…não tenho vontade de ter 
relações com o meu marido e ele já anda zangado…tenho medo que arranje outra! Sra. Dra. por 
favor tire-me esta vontade de comer…já engordei 5 Kg nos últimos 6 meses e, por este andar, 
não vou caber nas portas! Sra. Dra., foram os meus filhos que me mandaram vir ao médico 
porque passo a vida a gritar, irrito-me com tudo e, depois, dá-me vontade de chorar…o psiquia-
tra disse que devia consultar uma ginecologista! Sra. Dra.…, Sra. Dra.…, Sra. Dra.…”  
            

Terapêutica hormonal 
da menopausa, 
entre o paraíso e o inferno

Se a interrupção da produção de estrogénios é causa de múltiplos sintomas e de sofri-
mento, o óbvio seria uma resposta com terapia de substituição?! Nada fácil, linear ou 
óbvio. Há boas e más ações que se devem questionar e a medicina de precisão, individua-
lizada e personalizada continua a ser a melhor solução, porque cada caso é um caso… 
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Mulheres normais! Mulheres saudáveis! 
Mulheres que entraram na menopausa, têm 
ainda muitos anos de vida útil…um terço da 
vida passado em menopausa! Mulheres que 
por um fenómeno �isiológico, normal, como 
foi anteriormente a menstruação ou a gravi-
dez, passam a sofrer e dão por hipotecada a 
sua vida pro�issional, pessoal, familiar e 
social. Os sintomas são múltiplos, por vezes 
discretos, mas muitas vezes quase incapaci-
tantes…sintomas que as recordam, várias 
vezes por dia, que entraram no seu terço �inal 
de vida…sintomas que somados às rugas, 
cabelos brancos, �lacidez abdominal, diminui-
ção da força �ísica e, muitas vezes, associados 
às adversidades acumuladas ao longo de 
décadas, lhes corroem as entranhas e o 
pensamento, as desanimam, as deprimem e 
lhes roubam a alegria e jovialidade. Mulheres 
em sofrimento �ísico e psíquico… Mulheres 
reais, todas elas pessoas importantes e 
insubstituíveis na sua família, no seu empre-
go, no seu círculo social… 

Estas são as consequências da paragem do 
funcionamento ovárico e, consequentemente, 
da não produção de hormonas (estrogénios) 
que, sem saberem nem lhes darem importân-
cia, as mantinham num estado �ísico de exce-
lência. Esta interrupção da produção de 
estrogénios é, de facto, a causa de múltiplos 
sintomas que algumas mulheres experimen-
tam e não gostam!   

Calores e afrontamentos são os mais comuns 
e, habitualmente, os mais incapacitantes e 
motivo de procura de ajuda médica. Mas 
outros como a secura da vagina, a diminuição 

da líbido, a perda involuntária de urina com o 
esforço, as dores ósseas, a perda progressiva 
de memória, as insónias, a falta de energia e 
de força muscular, o apetite exagerado e 
incontrolável, o aumento de peso que teima 
em não ceder a dietas e conselhos de nutricio-
nistas, a acumulação de massa gorda, as varia-
ções acentuadas, súbitas e inexplicáveis de 
humor, a depressão constante são sinais e 
sintomas que as levam à consulta. 

Então, se toda esta cascata de tragédias é 
consequência de falta de estrogénios, pres-
crevam-se os benditos estrogénios! 

Fácil? 

Não! Nada fácil, nada linear, nada óbvio! 

Se os estrogénios locais podem ser dados 
para mitigar queixas do foro uro-genital 
(incontinência, secura das mucosas, dor nas 
relações sexuais) e, mesmo assim, de forma 
faseada e sob controlo médico, uma vez que a 
sua aplicação constante pode conduzir a 
absorção sistémica e a ações loco-regionais a 
nível do endométrio e ovários, a questão é 
ainda mais problemática no que respeita à 
terapêutica hormonal sistémica da menopau-
sa.  

As hormonas a administrar são diferentes 
para quem tem útero e quem já não tem. 
Neste caso, quem não tem útero está mais 
protegido com esta terapêutica, uma vez que 
apenas necessitará dos estrogénios. Quem 
ainda tem útero deverá associar um progesta-
tivo para evitar o cancro do endométrio, mas 
este progestativo poderá ser, por si só, diabó-
lico para as mamas!   

Progestativos…Deuses para o endométrio! 
Demónios para a mama! 

Estrogénios…Demónios para o endométrio! 
Deuses para a mama? Não! 

Na terapêutica hormonal (TH) nada deve ser 
dado como certo! A terapêutica hormonal tem 
boas e más ações, mas não se confessa ao 
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domingo! O arrependimento é em vão e qual-
quer ato de contrição não trará, com seguran-
ça, a tão desejada reconciliação com a saúde. 

Nas mulheres que pedem ajuda para o trata-
mento de sintomas da menopausa há que 
avaliar escrupulosamente múltiplos parâme-
tros de risco individual na história clínica 
pessoal e familiar. Todas as mulheres são 
diferentes e todas têm particularidades, por 
vezes tão subtis…mas tão determinantes! 
Deve ser eliminado qualquer risco acrescido 
de tumores hormonodependentes (mama, 
endométrio e ovário) e devem ser avaliados 
parâmetros de risco trombogénico e cardio-
vascular. A TH da menopausa tem riscos! 
Demasiados riscos para ser prescrita com 
leviandade. 

O cancro da mama continua a ser o risco mais 
temível e, ao �im de muitos anos e muitas 
centenas de milhares de mulheres estudadas, 
concluiu-se que o risco é real e valorizável ao 
�im de 5 anos de TH com estrogénios e 
progestativos (mulheres com útero) e 10 anos 
de terapêutica com estrogénios (mulheres 
sem útero). 

Também as mulheres com mais de 60 anos 
ainda a necessitarem de TH devem ser cuida-
dosamente estudadas e, em geral, esta 
terapêutica deve ser rigorosamente reavalia-
da pelo risco de cancro da mama e pelo risco 
cardiovascular (tromboses). 

Finalmente, não há sempre nem nunca! A 
medicina de precisão, individualizada e 
personalizada, faz todo o sentido no que 
respeita à TH da menopausa. Cada caso é um 
caso único e, na consulta seguinte, tudo deve 
ser revisto novamente, os fatores de risco 
deverão ser todos cuidadosamente reavalia-
dos. Uma mulher com um determinado risco 
num ano pode apresentar um risco muito 
acrescido no ano seguinte. História pessoal, 
história familiar e hábitos, medicação crónica 
e comorbilidades de aparecimento recente 
podem contraindicar em absoluto e em qual-
quer momento a terapêutica que parecia 
inicialmente inócua. 

A “�iabilidade” da doente também é importan-
te. Se é uma doente pouco cuidadosa, que 
habitualmente não vem às consultas, não faz 
os exames complementares prescritos e que 
se esquece com frequência da medicação, é 
uma doente que nos perturba e que, por uma 
questão de segurança, nos obriga a suspender 
a TH na maioria das vezes. 

A TH da menopausa pode e deve ser prescrita 
sempre que a doente tem indicações e mani-
festa esse desejo e não apresenta contraindi-
cações evidentes ou detetáveis. O tipo de TH, 
a forma de administração, a dosagem e a 
duração variam de mulher para mulher e, 
mesmo na mesma mulher, podem necessitar 
de alteração ou ajustamento ao longo do 
tempo de utilização. 

A maioria das vezes a TH da menopausa atua 
como “divindade”, a mulher sente-se abençoa-
da e a possibilidade de oferecer o “céu” a estas 
mulheres é muito grati�icante para o clínico! 
Mas cuidado! Quando mal avaliada a doente, 
ou mal prescrita a terapêutica, esta atuará 
como um “demónio”, poderá ter consequên-
cias irreparáveis e a vida da doente pode 
transformar-se num “inferno” de sofrimento e 
de dor. 

“A espantosa realidade das coisas” de Fernan-
do Pessoa adquire toda a sua expressão neste 
tema. Tratar o mal da menopausa é um ato de 
amor para com as mulheres que sofrem…mas 
não nos deixemos assombrar pelo deslum-
bramento do milagre que ele representa…To-
dos os santos trazem a sombra de um demó-
nio!  

Margarida Figueiredo Dias   
(Médica Ginecologista) 
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A menopausa é, por de�inição, o período da 
vida da mulher que sucede à idade fértil, em 
que os ovários entram em falência de�initiva. 
O diagnóstico é habitualmente clínico, veri�i-
cando-se quando a mulher se encontra há 
pelo menos 12 meses sem menstruar, na 
ausência de outra causa identi�icável. A 
menopausa ocorre habitualmente entre os 45 

Não se pode evitar e, se tivermos em conta a esperança de vida da mulher portuguesa, 
mais de um terço da vida será passado em pós-menopausa. Mas damos-lhe a importân-
cia que merece? Ficar desprovida de património folicular é muito mais do que esta frase 
parece querer con�irmar 

Porque lhe damos 
pouca importância?

e os 55 anos de idade, sendo a idade média da 
sua ocorrência os 51 anos (mulher europeia). 

Para algumas mulheres entrar nesta nova fase 
da vida pode não trazer grandes alterações, 
mas nem sempre nem nunca, porque uma 
grande maioria refere sintomas como calores 
e afrontamentos, insónias, perturbações da 

memória, di�iculdade de concentração, 
humor depressivo, fadiga e dores de cabeça 
(cefaleias), entre outros. Sintomas que são 
diários e que se instalam como que num ápice 
e sem aviso prévio. Algo muda, necessaria-
mente.  

A privação de estrogénios, a hormona que os 
ovários deixam de produzir na menopausa, 
leva também, a médio prazo, à ocorrência de 
atro�ia das mucosas genitais e urinárias, e 
consequentemente a queixas como secura 
vaginal, prurido, dor nas relações sexuais, 
assim como a um aumento de risco de incon-
tinência urinária e infeções urinárias. Mais 
tardiamente aumenta também o risco de 
osteoporose e de doenças cardiovasculares. 

Sendo atualmente a esperança de vida da 
mulher portuguesa de cerca de 83 anos, isto 
signi�ica que mais de um terço da vida será 
passado em pós-menopausa. Consequente-
mente, há que acompanhar devidamente a 
mulher nesta fase da vida, de modo a prevenir 
as potenciais consequências negativas da 
menopausa, diagnosticar e tratar as patolo-
gias ginecológicas que, entretanto, possam 
surgir e assim promover um envelhecimento 
ativo e saudável, bem como uma vida de 
qualidade. Se ainda não fez escolhas de estilo 
de vida saudáveis, este é o momento para 
repensar e adotar novos hábitos. A menopau-
sa não se pode evitar, mas é possível diminuir 
os riscos e os sintomas incómodos que com 
ela podem surgir. 

A saúde da mulher não se limita aos proble-
mas relacionados com a reprodução e, se 
muito se fala sobre saúde materna, muito 
pouco se explica como deve ser a saúde da 
Mulher, incluindo todas as fases da vida. A 
menopausa, até pelo tempo de vida que 
ocupa, merece uma atenção particular. Os 
chamados “ataques de ansiedade”, podem não 
o ser e as “desculpas” de cansaço extremo, 
não são uma pseudojusti�icação, são uma 
realidade. A falta de paciência existe e é real, 
principalmente nesta fase em que os distúr-
bios podem tirar o sono, até porque os sinto-
mas �ísicos misturam-se quase sempre com 
os sintomas emocionais. 

A depressão, a ansiedade e as variações súbi-
tas de humor são sintomas frequentes, aos 
quais ainda se podem associar a memória 
fraca, di�iculdade de concentração, redução 
da líbido, pele seca, queda de cabelo, unhas 
fracas, dor nas articulações e aumento de 
peso. A vida da mulher muda, necessariamen-
te e é preciso uma adaptação à nova fase, mas 
também uma maior vigilância. 

É nesta fase que a incidência de vários 
cancros ginecológicos aumenta (endométrio, 
ovário e mama) e os rastreios assumem, por 
isso, particular importância. Por outro lado, e 
na perspetiva de proporcionar uma vida de 
qualidade, há que avaliar as consequências da 
menopausa e estabelecer uma orientação 
terapêutica adequada e individualizada, 
ponderando devidamente riscos e bene�ícios, 
para cada situação e monitorizando os seus 
resultados. 

Por último, sublinhamos que a menopausa é 
uma fase da vida “normal”, que leva a mudan-
ças bem-vindas para muitas mulheres (como 
deixar de menstruar) e que deve ser encarada 
como uma oportunidade para o exercício de 
cuidados preventivos na fase em que eles são 
mais úteis e a recetividade é maior, compara-
tivamente com idades mais jovens. Nesta fase 
o risco de doença é maior, mas o impacto das 
mudanças do estilo de vida na sua prevenção 
é, também ele próprio, muito mais signi�icati-
vo, o que possibilita a cada mulher gerir a sua 
menopausa. 

Margarida Silvestre    
(Médica, Ginecologista) 
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A depressão, a ansiedade e as variações súbi-
tas de humor são sintomas frequentes, aos 
quais ainda se podem associar a memória 
fraca, di�iculdade de concentração, redução 
da líbido, pele seca, queda de cabelo, unhas 
fracas, dor nas articulações e aumento de 
peso. A vida da mulher muda, necessariamen-
te e é preciso uma adaptação à nova fase, mas 
também uma maior vigilância. 

É nesta fase que a incidência de vários 
cancros ginecológicos aumenta (endométrio, 
ovário e mama) e os rastreios assumem, por 
isso, particular importância. Por outro lado, e 
na perspetiva de proporcionar uma vida de 
qualidade, há que avaliar as consequências da 
menopausa e estabelecer uma orientação 
terapêutica adequada e individualizada, 
ponderando devidamente riscos e bene�ícios, 
para cada situação e monitorizando os seus 
resultados. 

Por último, sublinhamos que a menopausa é 
uma fase da vida “normal”, que leva a mudan-
ças bem-vindas para muitas mulheres (como 
deixar de menstruar) e que deve ser encarada 
como uma oportunidade para o exercício de 
cuidados preventivos na fase em que eles são 
mais úteis e a recetividade é maior, compara-
tivamente com idades mais jovens. Nesta fase 
o risco de doença é maior, mas o impacto das 
mudanças do estilo de vida na sua prevenção 
é, também ele próprio, muito mais signi�icati-
vo, o que possibilita a cada mulher gerir a sua 
menopausa. 

Margarida Silvestre    
(Médica, Ginecologista) 
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

Nove em cada dez ataques cardíacos podem 
ser evitados. É isso que estamos a tentar fazer 
quando desempacotamos as estatísticas 
fatalistas que concluem que o coração mata 
mais mulheres do que o cancro da mama. Pior, 
elas tombam, quase sem aviso prévio e sem 
alertas. Não há dor no peito (como nos 
homens), mas podem existir queixas de uma 
fadiga extrema, náuseas ou vómitos. Sintomas 
pouco exuberantes, diga-se, e que não fazem 
soar as campainhas. Os sintomas não são 
iguais e o risco de um prognóstico muito 
reservado é maior. 

A patologia cardiovascular ainda é a principal 
causa de morte em Portugal e enquanto não 
desmisti�icamos o eventual aumento de mor-
talidade dos últimos meses, cingimo-nos às 
estatísticas que existiam antes da COVID-19. 
Recuando a 2019, era sabido que as doenças 
cardiovasculares matavam 100 portugue-
ses/as por dia.    

O risco para estas mortes está na hipertensão 
arterial, diabetes, colesterol elevado e obesi-
dade. Mas, a estes fatores junte-se outros, que 
são especí�icos para quem nasce mulher: a 
contraceção oral; a gravidez; a menopausa 
precoce e as alterações pós-menopausa. 
Sublinhe-se que o risco de uma doença 
cardiovascular pode quadruplicar durante a 

Risco cardiovascular  
quadruplica na menopausa

Ainda se morre do coração? A resposta é a�irmativa, morrem 100 portugueses por dia. 
Mais elas que eles, é verdade. Na mulher, o risco de doença cardiovascular estende-se a 
várias fases da vida, mas pode quadruplicar durante a menopausa. A culpa será dos 
níveis de estrogénio, da anatomia e da estranha forma de vida 

menopausa. E porquê? O que muda? Os níveis 
de estrogénio ajudam a explicar porque, entre 
muitas outras funções, esta hormona também 
é responsável por melhorar a função do endo-
télio, aquela camada interna que existe nos 
vasos sanguíneos e que evita a formação de 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 
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em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

placas. Com a menopausa, a concentração de 
estrogénio reduz-se e essa diminuição re�lete-
-se no efeito protetor, que se perde.   

Acrescente-se ainda que o estrogénio repre-
senta um importante papel na qualidade do 
colesterol que o organismo produz e, uma 
redução na produção desta hormona, implica 
um aumento do colesterol “mau” e uma redu-
ção do colesterol “bom”.   

E pode evitar-se? Pode.   

A aterosclerose é uma das principais causas 
do enfarte agudo do miocárdio, mais conheci-
do por “ataque cardíaco”, que ocorre quando 
há uma obstrução das artérias coronárias, 
resultado da acumulação de colesterol nas 
artérias. A hipertensão arterial, a diabetes, o 
colesterol elevado, a obesidade e a menopau-
sa precoce são fatores de risco.   

Recomenda-se uma alimentação adequada e 
exercício �ísico, para além do abandono de 
vícios como tabaco, álcool e sofá em excesso, 
não só para proteger o coração de um ataque, 
mas também para prevenir um AVC, o que se 
denomina de Acidente Vascular Cerebral. 

É preciso sublinhar que o AVC continua a ser a 
primeira causa de morte e de incapacidade 
em Portugal e a incidência é maior no género 
feminino. Os fatores de risco são idênticos e 
incluem a hipertensão arterial, arritmias 
cardíacas, colesterol elevado, diabetes, taba-
gismo. Nas mulheres, o risco é mais elevado 
durante uma gravidez (e por isso é tão impor-
tante o controle da tensão arterial), mas 
também durante a menopausa, associando-se 
com a toma de terapia hormonal de substitui-
ção (e por isso a necessidade de controle e 
vigilância), e ainda nos casos de enxaquecas 
com aura (que normalmente afetam a visão). 

Hoje, sabemos as causas e como tratar mas, 
mais importante ainda, sabemos como se 
pode evitar. Basta querer. 

Carlos Andrade     
(Médico, Cardiologista) 
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vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 

É a doença neurológica mais frequente e afeta 
principalmente o sexo feminino. A enxaqueca 
desencadeia uma dor de cabeça real e pode ou 
não ser antecipada de outros sintomas mais 
complexos. Se por si só, a dor de cabeça 
latejante já é preocupante, a enxaqueca com 
aura revela-se mais inquietante, pelo tipo de 
sintomas que a antecede e que podem fazer 
crer que nada têm a ver com a dor de cabeça, 
que entretanto se instalou.   

Numa enxaqueca com aura é possível que a 
dor de cabeça seja antecedida de alterações 
visuais, como visão embaciada, �lashes de luz 
e perda temporária de visão. Os sintomas 
associados à enxaqueca com aura também 
podem incluir tontura e perda de equilíbrio, 
formigueiro nos membros, sensação de 
presença de um ruído no ouvido, náusea, 
vómito, transpiração excessiva e di�iculdade 
em falar. Sintomas que antecedem ou acom-
panham uma crise de enxaqueca e que vão 
aumentando progressivamente, durante 20 a 
60 minutos. Até que �ica apenas a dor de 
cabeça, que pode ter uma duração de horas ou 
prolongar-se durante dias. 

Na enxaqueca, a dor de cabeça num ou nos 
dois lados da cabeça e a intolerância ao baru-
lho e à luz são predominantes. O diagnóstico é 
clínico e compete ao médico neurologista 
fazer uma avaliação e divulgar as estratégias 
que existem para prevenir ou evitar as crises 
que, não raros casos, podem surgir uma, duas 
ou mais vezes por mês. 

A enxaqueca explicada

Não é fatal, mas é uma doença do cérebro que provoca dor de cabeça por horas ou 
durante alguns dias. A enxaqueca não tem cura, mas pode ser “tratada”. Há estratégias 
acessíveis. Outra boa notícia é que uma gravidez ou o pós menopausa podem trazer 
mudanças, desencadeando melhorias espontâneas 

Seja enxaqueca com ou sem aura, a patologia 
não tem cura e ainda se conjetura sobre as 
causas. Admite-se que o nível de presença de 
estrogénios pode ter um papel importante, o 
que explica que este tipo de cefaleia seja 
muito predominante no sexo feminino. O 
aumento e as �lutuações de estrogénios 
ajudam a explicar porque a enxaqueca está 
tão presente na puberdade, o oportunismo 
que a enxaqueca cria com a menstruação, mas 
também porque na pré-menopausa este tipo 
de cefaleia se torna quase incontrolável, 
porque a toma de contracetivos pode agravar 
ou porque uma gravidez ou o pós menopausa 
podem ser momentos espontâneos de contro-
lo desta dor de cabeça. As �lutuações das 
hormonas sexuais femininas, que existem 
durante algumas fases da vida, podem ajudar 
a explicar porque nuns casos a prevalência da 
enxaqueca aumenta e, noutros, diminui. 

Se não existe cura e se a enxaqueca nos pode 
acompanhar durante longos períodos da vida, 
o melhor que se pode fazer é aprender a evitá-
-la, recorrendo as estratégias de prevenção.  
 

Admite-se que a genética e os fatores ambien-
tais são responsáveis pelo desencadear das 
crises, mas também se acredita que para além 
da medicação especí�ica (que o seu médico 
pode prescrever), também é importante 
aprender a estudar os momentos de crise e 
perceber o que se pode e deve evitar. 

Felizes as que não têm sintomas, porque também as há. Mas, a norma dita que a che-
gada da menopausa traz consigo sofrimento e a ideia de uma vida hipotecada. O fenó-
meno é �isiológico e normal, mas a simples interrupção da produção de estrogénios é 
causa para mulheres saudáveis e normais entrarem em sofrimento �ísico e psíquico. É 
tempo de falarmos de como se pode (ou não) evitar �icar à porta do inferno e de aler-
tar para os riscos que a interrupção da produção de estrogénios provoca.   

Há riscos especí�icos para quem nasce mulher. Nos homens, o normal envelhecimento 
também acontece, mas não é a mesma coisa e quase nunca se confessa. A andropausa 
deve ser substituída por síndrome de de�iciência androgénica, mas os homens trans-
formam este tema num não assunto. 

Conceição Abreu 
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 

É consensual que a falta de sono, a fome 
(saltar refeições), o stress ou alterações de 
temperaturas podem desencadear uma crise 
de enxaqueca, bem como alguns alimentos, o 
vinho tinto, café em excesso, uma estimulação 
excessiva dos sentidos ou a toma frequente de 
analgésicos. 

É ainda aconselhado que se faça um diário, 
com o registo do dia das enxaquecas, bem 
como a intensidade, duração e o que antece-
deu o momento da crise. Informação que será 
muito útil, quando são avaliadas todas as 
crises  no geral, para que se perceba qual ou 
quais os fatores que desencadearam esse 
momento, identi�icando-se melhor algumas 
causas. 

O exercício �ísico e as técnicas de relaxamento 
são alternativas que podem ser aplicadas a 
todos os casos mas, não raras vezes, o médico 
poderá sempre sugerir outras intervenções, 
aplicadas a cada caso. 

Marlene Esperança Carvalho   
(Médica, Neurologista) 



16

Chama-se síndrome de de�iciência androgéni-
ca e faz parte do normal envelhecimento mas-
culino. Cienti�icamente, o termo andropausa 
(por paralelismo com a menopausa) não é o 
correto, apesar de também existir uma altera-
ção hormonal, mas em nada semelhante ao 
que acontece no sexo feminino. 

Primeiro que tudo é preciso perceber que as 
alterações hormonais fazem parte de um 
envelhecimento normal e os homens não 
escapam e também envelhecem mas, neste 
caso, de forma diferente. A diminuição da 
produção da hormona testosterona acontece 
de forma lenta e gradual e não de forma 
irreversível e abrupta, como acontece na 
menopausa das mulheres. Ou seja, no sexo 
masculino, este processo pode começar a 
partir dos 30/40 anos, mas existem casos em 
que, aos 80 anos, ainda mantém a produção 
de espermatozoides. 

No homem, a de�iciência androgénica dá-se 
de forma muito gradual e lenta e as manifesta-
ções clínicas desta nova fase da vida podem 
ser inexistentes ou podem chamar a atenção. 
Mas, nem sempre, nem nunca e existem casos 
em que os sintomas podem exigir atenção e 
mesmo alguma terapia, como a reposição 
hormonal. 

Em Portugal ainda impera a ideia da �igura do 
“macho latino” inabalável e resistente e por 
isso este continua a ser assunto tabu, pouco se 
fala e poucos são os homens que procuram 
uma consulta e solução. Os sintomas de uma 
de�iciência androgénica nem sempre são 
confessados, mas as queixas mais comuns 

Clinicamente, o termo andropausa é incorreto, mas isso não signi�ica que o normal 
envelhecimento dos homens não exista e não provoque alterações. Elas existem, mas de 
forma muito progressiva. O declínio da testosterona é lento e pode acontecer a partir 
dos 30/40 anos, mas os efeitos não são iguais para todos

A andropausa existe?

podem incluir cansaço, diminuição da energia 
habitual, disfunção eréctil, infertilidade, dimi-
nuição do desejo sexual, insónia, depressão, 
cansaço, tristeza, problemas de concentração 
e memória e ainda aumento da gordura – 
principalmente abdominal – diminuição de 
massa muscular e osteoporose. 

No caso do sexo masculino, não existe uma 
idade de�inida para a de�iciência androgénica 
se instalar e por isso, o dé�ice (com ou sem 
sintomas) pode acontecer aos 40, aos 50 ou 
aos 70 anos. Não há um marcador que de�ina 
o momento exato, tal como nem todos os 
homens vivem esta fase da mesma maneira. 
Até porque os homens que sempre seguiram 
uma vida ativa têm maior probabilidade de 
nem sentirem estas alterações. No oposto, 
nunca é por demais lembrar que o álcool em 
excesso, o tabaco, os abusos alimentares, o 
stress e o sedentarismo são fatores que ante-
cipam o envelhecimento. 

O diagnóstico de síndrome de de�iciência 
deve ter em conta os níveis de testosterona 
que existem no sangue, apesar de muitos 
homens apresentarem valores inferiores ao 
que é considerado normal e não referirem 
sintomas ou qualquer tipo de alteração na 
qualidade de vida.   

Apesar de esta ser uma fase de envelhecimen-
to perfeitamente normal, há casos em que é 
sugerido tratamento, tendo em conta a neces-
sidade de aliviar alguns sintomas e proporcio-
nar melhor qualidade de vida. As mudanças 
de estilo de vida são altamente recomenda-
das, com destaque para o exercício �ísico e 

uma alimentação saudável. Existirão ainda 
outros casos em que se deve ponderar a repo-
sição de testosterona, balanceando individu-
almente as vantagens e os riscos. 

Certo mesmo é que esta é uma fase natural 
que surge com o avançar da idade, não se 

O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

consegue prever quando, nem qual a intensi-
dade. Apenas é certo que irá acontecer. 

Sílvio Bollini     
(Médico, Urologista) 

 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 



Chama-se síndrome de de�iciência androgéni-
ca e faz parte do normal envelhecimento mas-
culino. Cienti�icamente, o termo andropausa 
(por paralelismo com a menopausa) não é o 
correto, apesar de também existir uma altera-
ção hormonal, mas em nada semelhante ao 
que acontece no sexo feminino. 

Primeiro que tudo é preciso perceber que as 
alterações hormonais fazem parte de um 
envelhecimento normal e os homens não 
escapam e também envelhecem mas, neste 
caso, de forma diferente. A diminuição da 
produção da hormona testosterona acontece 
de forma lenta e gradual e não de forma 
irreversível e abrupta, como acontece na 
menopausa das mulheres. Ou seja, no sexo 
masculino, este processo pode começar a 
partir dos 30/40 anos, mas existem casos em 
que, aos 80 anos, ainda mantém a produção 
de espermatozoides. 

No homem, a de�iciência androgénica dá-se 
de forma muito gradual e lenta e as manifesta-
ções clínicas desta nova fase da vida podem 
ser inexistentes ou podem chamar a atenção. 
Mas, nem sempre, nem nunca e existem casos 
em que os sintomas podem exigir atenção e 
mesmo alguma terapia, como a reposição 
hormonal. 

Em Portugal ainda impera a ideia da �igura do 
“macho latino” inabalável e resistente e por 
isso este continua a ser assunto tabu, pouco se 
fala e poucos são os homens que procuram 
uma consulta e solução. Os sintomas de uma 
de�iciência androgénica nem sempre são 
confessados, mas as queixas mais comuns 

podem incluir cansaço, diminuição da energia 
habitual, disfunção eréctil, infertilidade, dimi-
nuição do desejo sexual, insónia, depressão, 
cansaço, tristeza, problemas de concentração 
e memória e ainda aumento da gordura – 
principalmente abdominal – diminuição de 
massa muscular e osteoporose. 

No caso do sexo masculino, não existe uma 
idade de�inida para a de�iciência androgénica 
se instalar e por isso, o dé�ice (com ou sem 
sintomas) pode acontecer aos 40, aos 50 ou 
aos 70 anos. Não há um marcador que de�ina 
o momento exato, tal como nem todos os 
homens vivem esta fase da mesma maneira. 
Até porque os homens que sempre seguiram 
uma vida ativa têm maior probabilidade de 
nem sentirem estas alterações. No oposto, 
nunca é por demais lembrar que o álcool em 
excesso, o tabaco, os abusos alimentares, o 
stress e o sedentarismo são fatores que ante-
cipam o envelhecimento. 

O diagnóstico de síndrome de de�iciência 
deve ter em conta os níveis de testosterona 
que existem no sangue, apesar de muitos 
homens apresentarem valores inferiores ao 
que é considerado normal e não referirem 
sintomas ou qualquer tipo de alteração na 
qualidade de vida.   

Apesar de esta ser uma fase de envelhecimen-
to perfeitamente normal, há casos em que é 
sugerido tratamento, tendo em conta a neces-
sidade de aliviar alguns sintomas e proporcio-
nar melhor qualidade de vida. As mudanças 
de estilo de vida são altamente recomenda-
das, com destaque para o exercício �ísico e 

uma alimentação saudável. Existirão ainda 
outros casos em que se deve ponderar a repo-
sição de testosterona, balanceando individu-
almente as vantagens e os riscos. 

Certo mesmo é que esta é uma fase natural 
que surge com o avançar da idade, não se 

O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

consegue prever quando, nem qual a intensi-
dade. Apenas é certo que irá acontecer. 

Sílvio Bollini     
(Médico, Urologista) 

 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 

Chama-se Síndrome do Intestino Irritável 
(SII), é uma perturbação funcional do apare-
lho digestivo que se manifesta por dor ou 
mal-estar abdominal e alterações dos hábitos 
intestinais (obstipação ou diarreia e, por 
vezes, com alternância destas situações). Não 
há nenhum exame ou análise que comprove a 
existência da patologia, mas a dor justi�ica 
que se investigue e alivie os sintomas. O prog-
nóstico é bom. 

Qual a relação entre o cérebro 
e o intestino irritável?

Chama-se Síndrome do Intestino Irritável e resulta de uma hipersensibilidade aos estí-
mulos. A causa ainda é desconhecida, mas não devemos descurar o poder do chamado 
cérebro intestinal se conectar diretamente com o cérebro e vice-versa. A síndrome afeta 
10% da população mundial e, destes, 70% são mulheres 

A dor abdominal/sensação de mal-estar 
abdominal /sensação de “barriga inchada“, 
que se manifesta de modo frequente, com 
alternâncias de períodos de bem-estar é o 
quadro habitual com que o doente se apre-
senta ao médico. A dor pode manifestar-se em 
qualquer zona do abdómen, mas a sua locali-
zação é mais frequente nos quadrantes 
inferiores e, habitualmente, alivia com a emis-
são de gazes ou fezes. Quando há obstipação 
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 

(prisão de ventre), as fezes são habitualmente 
mais duras e o doente tem menos do que duas 
dejeções por semana. Dizemos que há diar-
reia quando tem mais do que três dejeções 
por dia, fezes líquidas ou pastosas. 
  
A síndrome do intestino irritável afeta cerca 
de 10% da população mundial e, destes, 70% 
são mulheres. A patologia pode ocorrer em 
qualquer idade, mesmo em crianças e, habitu-
almente, o diagnóstico é feito alguns anos 

depois do início dos sintomas, podendo ser 
frequentemente associada com outras patolo-
gias funcionais do aparelho digestivo - re�luxo 
gastro esofágico (azia); dispepsia funcional 
(enfartamento gástrico) e doenças extra 
digestivas (ansiedade, depressão, stress e 
�ibromialgia). 

Não há nenhum exame ou análise que possa 
demonstrar ao gastroenterologista que esta-
mos face a um SII e por isso o diagnóstico é 

  Há mais de 150 espécies a morar no intestino 

Não há fauna, nem flora intestinal, há microbiota intestinal. Ou seja, milhões de microrganis-
mos, como fungos, vírus e bactérias, um ecossistema numeroso e diversificado, que inclui 
mais de 150 espécies diferentes e que mora dentro do nosso intestino. 

Cada indivíduo tem uma microbiota intestinal única e exclusiva. A colonização e desenvolvi-
mento começa ainda na gravidez e o tipo de parto e a alimentação do bebé são a primeira 
influência para a sua composição. E, se a genética conta, aquilo que fazemos durante a vida 
conta ainda mais. Neste caso específico, o estilo de vida, a alimentação e a toma ou não de 
medicação são determinantes para a composição e funcionamento da microbiota intestinal. 

Fica assim claro que aquilo que comemos acaba por servir de alimento a todos estes micror-
ganismos, que são únicos e muito “personalizados” desde a conceção do ser humano. E, tal 
como os outros microrganismos que temos na pele, vagina, nariz, na boca e garganta, a 
microbiota intestinal também existe para nos proteger. 

São inúmeras as suas funções e, se por um lado são importantes e essenciais na digestão dos 
alimentos, também influenciam o nosso comportamento e humor, além do importante papel 
na defesa de microrganismos que nos possam ser prejudiciais. Uma alimentação diversificada 
é sempre a melhor opção. Depois, um bom sono e a atividade física ajudam a equilibrar todo 
este ecossistema. Os antibióticos, o stress, os alimentos processados e o excesso de açúcar e 
de carne vermelha são os ingredientes a evitar, porque promovem o desequilíbrio, ou seja, a 
disbiose que ninguém quer. 
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 

feito pelos sintomas que o doente refere e 
pela observação que o clínico faz. Se existir 
algum sinal que levante algumas suspeitas, 
como dor abdominal noturna, doença in�la-
matória intestinal, emagrecimento, perda de 
sangue nas fezes, anemia, história familiar de 
cancro colo retal ou início dos sintomas 
depois dos 50 anos, é recomendado fazer 
exames de diagnóstico, entre os quais exames 
endoscópicos (colonoscopia e, eventualmen-
te, endoscopia do estômago). 

Ligação direta ao cérebro 

Quais as causas? Verdadeiramente, não con- 
hecemos a causa da SII. Sabemos que, quando 
o doente tem sintomas, há alterações na moti-
lidade (movimentos) intestinal e gástrica 
após as refeições e nos momentos de stress. 
Alguns estudos mostram que os pacientes 
com síndrome do intestino irritável sentem 
dor com pequenos estímulos no intestino, o 
que não acontece com quem não tem SII. 
Podemos concluir que o intestino (e não só) é 
hipersensível aos estímulos. 
 
Acrescente-se ainda que o intestino tem uma 
enervação abundante e complexa (também 
chamado cérebro intestinal), com conexão 
direta ao cérebro, o que origina uma troca de 
informação imediata com o cérebro (eixo 
cérebro-intestinal) nas situações de ansieda-
de, depressão, fobias, stress e, ao contrário, o 
intestino também envia informações ao cére-
bro.  

Algumas alterações da microbiota intestinal 
são também uma hipótese possível para a 
causa, mas ainda sem con�irmação absoluta, 
tal como os fatores genéticos que, por vezes, 
podem ser evidentes. 

Bom prognóstico 

Mesmo sem a existência de uma lesão orgâni-
ca, a SII é considerada uma patologia crónica, 
mas de bom prognóstico, com épocas de 
relativo bem-estar, mas que perturba (por 
vezes muito) a qualidade de vida das pessoas. 
Como não existe cura de�initiva, o objetivo 
passa por aliviar o mais possível os sintomas. 

É necessário explicar e esclarecer que esta é 
uma situação benigna e o tratamento é pura-
mente sintomático e inclui anti espasmódi-
cos, laxantes, anti diarreicos, ansiolíticos e 
antidepressivos, conforme o momento do 
quadro clínico. Os probióticos são ainda um 
assunto em avaliação cientí�ica, mas podem 
ter uma utilidade em alguns casos. Grande 
parte dos doentes refere que alguns alimen-
tos (nem sempre os mesmos) lhes agravam os 
sintomas, mas não está demonstrado que a 
sua exclusão seja importante. Para esta 
síndrome especí�ica, o despiste de alergias 
alimentares também não se tem mostrado 
útil. 

Então o regime alimentar não tem importân-
cia nenhuma no tratamento da síndrome do 
intestino irritável? A relação médico-doente é 
sempre importante, mas nestas situações 
essa relação tem que ser maximizada, já que 
na origem desta doença estará uma correla-
ção de forças entre a mente (cérebro) e o 
“cérebro intestinal”.  

Resumindo, o regime alimentar, e não só, tem 
que ser gerido com muita explicação e parti-
lha de informação. O doente vai querer saber 
o que “ pode comer”, ao invés de pensar que 
“tudo lhe faz mal”. Por mais que a medicina 
avance continua a ser verdade que ”não há 
doenças, há doentes”. 

Hermano Gouveia    
(Médico, Gastroenterologista) 



Cirurgia da catarata 

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

PUBLICIDADE

O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

Necessidades diárias de proteína 
não diminuem com a idade

As exigências energéticas podem mudar, mas a necessidade diária de vitaminas e mine-
rais mantém-se. Omitir o jantar ou reduzir esta refeição a um chá com torradas não é o 
melhor caminho. Apesar do avanço da idade, as necessidades diárias de proteína não 
diminuem e nenhuma refeição deve ser excluída, desde o pequeno-almoço à ceia 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 



23

O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 



24

O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 
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Marque o seu exame, 
colonoscopia ou endoscopia 

Tel. 239 802 590 

PUBLICIDADE

Sabemos diagnosticar os 
seus problemas digestivos

O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

A ideia de vigilância ativa da própria saúde, 
com o objetivo de avaliar o risco e deteção 
precoce de eventuais doenças, visando a sua 
eventual cura ou início de tratamento atem-
pado, é o que está subjacente à resolução de 
realizar um check-up médico. Ou seja, preten-
de-se garantir a manutenção de saúde. 

A plani�icação da periodicidade de reavalia-
ção depende se o indivíduo em estudo tem ou 
não fatores de risco especí�icos. A realização 
de um check-up também deve ser um momen-
to para estimular a adoção de um estilo de 
vida saudável (fazer uma alimentação equili-
brada com consumo moderado de álcool, 
prática de exercício �ísico regular, manuten-
ção do peso adequado e abandono de hábitos 
nocivos como o fumar ou outros). 

Pretende-se assim fazer uma avaliação do 
estado de saúde de uma pessoa, num determi-

Quem, quando e porquê avaliar
a saúde?

Se até o seu carro vai à inspeção e à revisão, porque não levar o corpo a um programa 
de manutenção da saúde? O check-up médico serve para isso mesmo e deve ser feito em 
qualquer idade 

nado momento, bem como o rastreio de 
certas doenças e a avaliação de fatores de 
risco. O método seguido parte de uma avalia-
ção clínica geral e de outras consultas, dirigi-
das a determinadas patologias mais prevalen-
tes em certos escalões etários e em função do 
sexo. A avaliação clínica global é complemen-
tada com exames auxiliares de diagnóstico, 
para obter uma panorâmica do estado de 
saúde do indivíduo e adequada identi�icação 
de possíveis estados patológicos desconheci-
dos, com o objetivo de minimizar a sua ocor-
rência e impacto.    
      
      
Quem deve fazer um check-up? 

A avaliação clínica global e a realização de 
certas análises e determinados exames auxi-
liares de diagnóstico estão indicadas em qual-
quer idade. Homens e mulheres saudáveis 

devem ter uma vigilância médica regular, com 
realização de exames, adaptados aos fatores 
de risco familiar e pessoal, à idade e per�il 
individual. 

O conhecimento de uma dislipidemia familiar 
ou a simples deteção de um excesso de peso 
podem ser determinantes nas condições de 
saúde a médio e longo prazo. A instituição 
precoce de rastreios está ainda indicada em 
jovens com certas neoplasias e outras doen-
ças na família, sem qualquer tipo de sinal de 
doença.   

Quando fazer? 

A vigilância é a melhor forma de detetar uma 
anomalia que poderá identi�icar um proble-
ma de saúde assintomático como, por exem-
plo, a hipertensão arterial ou um nódulo 
mamário. A periodicidade com que se deve 
fazer um check-up varia consoante o sexo e a 
idade, havendo protocolos de rastreio já bem 
estabelecidos, nomeadamente relativos à 
saúde da mulher a partir dos 35 anos, com a 
realização de mamogra�ias e ecogra�ias 

mamárias, bem como o rastreio de neoplasia 
prostática nos homens a partir dos 50 anos. 

Idealmente, os adolescentes também devem 
ter um acompanhamento médico regular, 
mesmo sendo saudáveis, com particular aten-
ção ao início da vida sexual. Há no entanto 
muitos adultos jovens que não tiveram qual-
quer tipo de cuidados nos últimos anos, pelo 
que está indicado fazer um check-up, com um 
plano adequado a cada situação.  

E ao longo da vida adulta… 

No início da idade adulta é aconselhável fazer 
uma consulta de avaliação geral, com avalia-
ção genital e realização dos exames auxiliares 
de diagnóstico que o médico entenda conve-
nientes, condicionados pela história individu-
al e familiar, com particular atenção a possí-
veis doenças familiares ou de transmissão 
genética. 

A determinação do índice de massa corporal, 
da tensão arterial, dos níveis de glicémia e 
colesterol e estado cardiopulmonar são man-

datórios. Uma atenção particular deverá ser 
dada ao status vacinal e risco de doenças 
sexualmente transmissíveis. As mulheres 
devem fazer uma consulta de ginecologia, 
com citologia a cada 3 anos, de forma a dete-
tar lesões pré malignas, devendo aos 35 anos 
realizar ultrassonogra�ia das mamas e 
ecogra�ia transvaginal e mamogra�ia. Avalia-
ções subsequentes deverão ser feitas periodi-
camente e de acordo com a necessidade iden-
ti�icada.  

Aos 40 anos, mulheres e homens devem fazer 
uma consulta geral e diversas análises clíni-
cas, bem como um eletrocardiograma, para 
além da necessidade dos rastreios oftalmoló-
gico e dermatológico. 

Aos 50 anos deverá ser realizado um check-up 
geral com a realização de uma avaliação analí-
tica global e diversos exames auxiliares de 
diagnóstico, que devem incluir, no caso dos 
homens, o PSA e exame da próstata com 
ecogra�ia e eventual biopsia. É importante a 
realização de uma colonoscopia (a repetir 
cada 5 anos, se normal), tal como também é 
importante pesquisar eventuais problemas 

cardiorrespiratórios e osteoarticulares. 
Avaliações oftalmológicas e auditivas são 
preconizadas. A partir dos 50 anos de idade 
está indicado que a avaliação global passe a 
ser feita anualmente, mesmo que não existam 
doenças identi�icadas.   

 Acrescente-se que a realização de densitome-
tria óssea, para deteção de osteoporose, está 
indicada aos 60 - 65 anos na mulher e 70 no 
homem. No caso dos fumadores, além dos 
exames normalmente solicitados pode estar 
indicado fazer estudo funcional respiratório e 
marcadores tumorais. 

Que avaliações? 

A realização de uma consulta por um médico 
Internista será a forma ideal de iniciar um 
check-up. Na consulta deve ser recolhida uma 
história clínica detalhada, com a devida aten-
ção aos antecedentes patológicos e à história 
familiar, o que pode levar à realização de 
exames complementares especí�icos. A 
avaliação da tensão arterial e do peso e a 
avaliação clínica global são indispensáveis. 

A realização de análises de avaliação geral 
(hemograma com fórmula leucocitária e 
contagem de plaquetas), provas da função 
renal e hepática e tiroideia, per�il lipídico, 
análise sumária de urina análise das fezes, e 
avaliação dos níveis de vitaminas, são os 
dados a obter de forma sistemática. Pode 
estar indicada a realização de outras, de 
acordo com as patologias prévias ou os sinto-
mas e sinais identi�icados na avaliação clínica. 

Realizar-se-á um eletrocardiograma e restan-
tes exames de avaliação cardiológica, se 
indicados (ecocardiograma, holter, prova de 
esforço). Um RX do tórax e outros exames 
imagiológicos serão prescritos de acordo com 
a idade e género (por exemplo, mamogra�ia e 
ecogra�ia mamária, ecogra�ia prostática, etc). 
A realização de outros exames Imagiológicos 
como Tomogra�ias computorizadas ou Resso-
nâncias, serão prescritas se necessário. 

Consultas de Dermatologia, Ginecologia ou 
Urologia devem ser propostas para melhor 
caracterização da real situação do indivíduo, 
pela eventualidade de lesões cutâneas malig-
nas ou pré-malignas, realização de citologia 
ginecológica, deteção de hiperplasia ou 
neoplasia da próstata. Eventualmente pode 
estar indicada a orientação para avaliação 
Psiquiátrica e /ou Psicológica. 

O que esperar? 

Há quem questione o interesse de realizar 
exames de rotina a adultos saudáveis sem 
fatores de risco. Em adultos assintomáticos, a 
realização indiscriminada e sistemática de 
exames de rotina não demonstra que reduza a 
morbilidade nem a mortalidade e poderá até 
conduzir a situações não desejáveis de falsos 
positivos, que motivam uma cadeia de 
exames, geradores de ansiedade. A decisão de 
se fazerem os testes de rastreios deve ser 
ponderada e baseada em função da idade, 
sexo e fatores de risco de cada pessoa. 

Após a realização de um check-up, a pessoa 
dispõe de uma visão abrangente da sua saúde 
e terá informação su�iciente sobre o seu 
estado clínico, nomeadamente quanto à 

presença ou não de excesso de peso, hiperten-
são arterial, diabetes, dislipidemia, doença 
cardiovascular, doença respiratória, doenças 
dos rins, doenças osteoarticulares, osteopo-
rose, ou neoplasias detetáveis à data da reali-
zação do mesmo.   

A vantagem de recorrer a um plano de check-
-up organizado é conseguir, no menor espaço 
de tempo possível e com o maior conforto, 
efetuar todos os exames e consultas incluídos 
na avaliação preconizada, obtendo (no �inal) 
um relatório detalhado da situação clínica e 
do plano de investigações subsequentes a 
realizar. 

A eventual identi�icação de uma qualquer 
morbilidade requer o prosseguimento da 
investigação diagnóstica ou um seguimento 
regular. 

Certi�icado de garantia? 

Um check-up faz uma “fotogra�ia “ ao estado 
clínico do indivíduo, permitindo detetar 
certas doenças não conhecidas previamente e 
avaliar situações patológicas já identi�icadas, 
podendo - a partir daí - ser ponderado um 
plano para minimizar riscos e programar 
reavaliações, mas nunca poderá ser encarado 
como um “certi�icado de garantia” de saúde. 
Assim, se surgir qualquer sintoma ou sinal de 
doença de novo, deve haver uma pronta 
reavaliação clínica, independentemente do 
espaço temporal relativo ao check-up.   

A noção de que a deteção precoce de uma 
doença permitirá o seu tratamento atempado 
e eventual cura, mesmo de situações muito 
graves, que na ausência de diagnóstico pode-
rão ser causa de morte precoce, deve prevale-
cer e induzir o papel ativo de procurar cuida-
dos de saúde de forma regular. Esta ideia 
corrobora o aforismo popular “ mais vale 
prevenir do que remediar”. 

Deolinda Portelinha    
(Médica, Medicina Interna) 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

A ideia de vigilância ativa da própria saúde, 
com o objetivo de avaliar o risco e deteção 
precoce de eventuais doenças, visando a sua 
eventual cura ou início de tratamento atem-
pado, é o que está subjacente à resolução de 
realizar um check-up médico. Ou seja, preten-
de-se garantir a manutenção de saúde. 

A plani�icação da periodicidade de reavalia-
ção depende se o indivíduo em estudo tem ou 
não fatores de risco especí�icos. A realização 
de um check-up também deve ser um momen-
to para estimular a adoção de um estilo de 
vida saudável (fazer uma alimentação equili-
brada com consumo moderado de álcool, 
prática de exercício �ísico regular, manuten-
ção do peso adequado e abandono de hábitos 
nocivos como o fumar ou outros). 

Pretende-se assim fazer uma avaliação do 
estado de saúde de uma pessoa, num determi-

nado momento, bem como o rastreio de 
certas doenças e a avaliação de fatores de 
risco. O método seguido parte de uma avalia-
ção clínica geral e de outras consultas, dirigi-
das a determinadas patologias mais prevalen-
tes em certos escalões etários e em função do 
sexo. A avaliação clínica global é complemen-
tada com exames auxiliares de diagnóstico, 
para obter uma panorâmica do estado de 
saúde do indivíduo e adequada identi�icação 
de possíveis estados patológicos desconheci-
dos, com o objetivo de minimizar a sua ocor-
rência e impacto.    
      
      
Quem deve fazer um check-up? 

A avaliação clínica global e a realização de 
certas análises e determinados exames auxi-
liares de diagnóstico estão indicadas em qual-
quer idade. Homens e mulheres saudáveis 

devem ter uma vigilância médica regular, com 
realização de exames, adaptados aos fatores 
de risco familiar e pessoal, à idade e per�il 
individual. 

O conhecimento de uma dislipidemia familiar 
ou a simples deteção de um excesso de peso 
podem ser determinantes nas condições de 
saúde a médio e longo prazo. A instituição 
precoce de rastreios está ainda indicada em 
jovens com certas neoplasias e outras doen-
ças na família, sem qualquer tipo de sinal de 
doença.   

Quando fazer? 

A vigilância é a melhor forma de detetar uma 
anomalia que poderá identi�icar um proble-
ma de saúde assintomático como, por exem-
plo, a hipertensão arterial ou um nódulo 
mamário. A periodicidade com que se deve 
fazer um check-up varia consoante o sexo e a 
idade, havendo protocolos de rastreio já bem 
estabelecidos, nomeadamente relativos à 
saúde da mulher a partir dos 35 anos, com a 
realização de mamogra�ias e ecogra�ias 

mamárias, bem como o rastreio de neoplasia 
prostática nos homens a partir dos 50 anos. 

Idealmente, os adolescentes também devem 
ter um acompanhamento médico regular, 
mesmo sendo saudáveis, com particular aten-
ção ao início da vida sexual. Há no entanto 
muitos adultos jovens que não tiveram qual-
quer tipo de cuidados nos últimos anos, pelo 
que está indicado fazer um check-up, com um 
plano adequado a cada situação.  

E ao longo da vida adulta… 

No início da idade adulta é aconselhável fazer 
uma consulta de avaliação geral, com avalia-
ção genital e realização dos exames auxiliares 
de diagnóstico que o médico entenda conve-
nientes, condicionados pela história individu-
al e familiar, com particular atenção a possí-
veis doenças familiares ou de transmissão 
genética. 

A determinação do índice de massa corporal, 
da tensão arterial, dos níveis de glicémia e 
colesterol e estado cardiopulmonar são man-

datórios. Uma atenção particular deverá ser 
dada ao status vacinal e risco de doenças 
sexualmente transmissíveis. As mulheres 
devem fazer uma consulta de ginecologia, 
com citologia a cada 3 anos, de forma a dete-
tar lesões pré malignas, devendo aos 35 anos 
realizar ultrassonogra�ia das mamas e 
ecogra�ia transvaginal e mamogra�ia. Avalia-
ções subsequentes deverão ser feitas periodi-
camente e de acordo com a necessidade iden-
ti�icada.  

Aos 40 anos, mulheres e homens devem fazer 
uma consulta geral e diversas análises clíni-
cas, bem como um eletrocardiograma, para 
além da necessidade dos rastreios oftalmoló-
gico e dermatológico. 

Aos 50 anos deverá ser realizado um check-up 
geral com a realização de uma avaliação analí-
tica global e diversos exames auxiliares de 
diagnóstico, que devem incluir, no caso dos 
homens, o PSA e exame da próstata com 
ecogra�ia e eventual biopsia. É importante a 
realização de uma colonoscopia (a repetir 
cada 5 anos, se normal), tal como também é 
importante pesquisar eventuais problemas 

cardiorrespiratórios e osteoarticulares. 
Avaliações oftalmológicas e auditivas são 
preconizadas. A partir dos 50 anos de idade 
está indicado que a avaliação global passe a 
ser feita anualmente, mesmo que não existam 
doenças identi�icadas.   

 Acrescente-se que a realização de densitome-
tria óssea, para deteção de osteoporose, está 
indicada aos 60 - 65 anos na mulher e 70 no 
homem. No caso dos fumadores, além dos 
exames normalmente solicitados pode estar 
indicado fazer estudo funcional respiratório e 
marcadores tumorais. 

Que avaliações? 

A realização de uma consulta por um médico 
Internista será a forma ideal de iniciar um 
check-up. Na consulta deve ser recolhida uma 
história clínica detalhada, com a devida aten-
ção aos antecedentes patológicos e à história 
familiar, o que pode levar à realização de 
exames complementares especí�icos. A 
avaliação da tensão arterial e do peso e a 
avaliação clínica global são indispensáveis. 

A realização de análises de avaliação geral 
(hemograma com fórmula leucocitária e 
contagem de plaquetas), provas da função 
renal e hepática e tiroideia, per�il lipídico, 
análise sumária de urina análise das fezes, e 
avaliação dos níveis de vitaminas, são os 
dados a obter de forma sistemática. Pode 
estar indicada a realização de outras, de 
acordo com as patologias prévias ou os sinto-
mas e sinais identi�icados na avaliação clínica. 

Realizar-se-á um eletrocardiograma e restan-
tes exames de avaliação cardiológica, se 
indicados (ecocardiograma, holter, prova de 
esforço). Um RX do tórax e outros exames 
imagiológicos serão prescritos de acordo com 
a idade e género (por exemplo, mamogra�ia e 
ecogra�ia mamária, ecogra�ia prostática, etc). 
A realização de outros exames Imagiológicos 
como Tomogra�ias computorizadas ou Resso-
nâncias, serão prescritas se necessário. 

Consultas de Dermatologia, Ginecologia ou 
Urologia devem ser propostas para melhor 
caracterização da real situação do indivíduo, 
pela eventualidade de lesões cutâneas malig-
nas ou pré-malignas, realização de citologia 
ginecológica, deteção de hiperplasia ou 
neoplasia da próstata. Eventualmente pode 
estar indicada a orientação para avaliação 
Psiquiátrica e /ou Psicológica. 

O que esperar? 

Há quem questione o interesse de realizar 
exames de rotina a adultos saudáveis sem 
fatores de risco. Em adultos assintomáticos, a 
realização indiscriminada e sistemática de 
exames de rotina não demonstra que reduza a 
morbilidade nem a mortalidade e poderá até 
conduzir a situações não desejáveis de falsos 
positivos, que motivam uma cadeia de 
exames, geradores de ansiedade. A decisão de 
se fazerem os testes de rastreios deve ser 
ponderada e baseada em função da idade, 
sexo e fatores de risco de cada pessoa. 

Após a realização de um check-up, a pessoa 
dispõe de uma visão abrangente da sua saúde 
e terá informação su�iciente sobre o seu 
estado clínico, nomeadamente quanto à 

presença ou não de excesso de peso, hiperten-
são arterial, diabetes, dislipidemia, doença 
cardiovascular, doença respiratória, doenças 
dos rins, doenças osteoarticulares, osteopo-
rose, ou neoplasias detetáveis à data da reali-
zação do mesmo.   

A vantagem de recorrer a um plano de check-
-up organizado é conseguir, no menor espaço 
de tempo possível e com o maior conforto, 
efetuar todos os exames e consultas incluídos 
na avaliação preconizada, obtendo (no �inal) 
um relatório detalhado da situação clínica e 
do plano de investigações subsequentes a 
realizar. 

A eventual identi�icação de uma qualquer 
morbilidade requer o prosseguimento da 
investigação diagnóstica ou um seguimento 
regular. 

Certi�icado de garantia? 

Um check-up faz uma “fotogra�ia “ ao estado 
clínico do indivíduo, permitindo detetar 
certas doenças não conhecidas previamente e 
avaliar situações patológicas já identi�icadas, 
podendo - a partir daí - ser ponderado um 
plano para minimizar riscos e programar 
reavaliações, mas nunca poderá ser encarado 
como um “certi�icado de garantia” de saúde. 
Assim, se surgir qualquer sintoma ou sinal de 
doença de novo, deve haver uma pronta 
reavaliação clínica, independentemente do 
espaço temporal relativo ao check-up.   

A noção de que a deteção precoce de uma 
doença permitirá o seu tratamento atempado 
e eventual cura, mesmo de situações muito 
graves, que na ausência de diagnóstico pode-
rão ser causa de morte precoce, deve prevale-
cer e induzir o papel ativo de procurar cuida-
dos de saúde de forma regular. Esta ideia 
corrobora o aforismo popular “ mais vale 
prevenir do que remediar”. 

Deolinda Portelinha    
(Médica, Medicina Interna) 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

A ideia de vigilância ativa da própria saúde, 
com o objetivo de avaliar o risco e deteção 
precoce de eventuais doenças, visando a sua 
eventual cura ou início de tratamento atem-
pado, é o que está subjacente à resolução de 
realizar um check-up médico. Ou seja, preten-
de-se garantir a manutenção de saúde. 

A plani�icação da periodicidade de reavalia-
ção depende se o indivíduo em estudo tem ou 
não fatores de risco especí�icos. A realização 
de um check-up também deve ser um momen-
to para estimular a adoção de um estilo de 
vida saudável (fazer uma alimentação equili-
brada com consumo moderado de álcool, 
prática de exercício �ísico regular, manuten-
ção do peso adequado e abandono de hábitos 
nocivos como o fumar ou outros). 

Pretende-se assim fazer uma avaliação do 
estado de saúde de uma pessoa, num determi-

nado momento, bem como o rastreio de 
certas doenças e a avaliação de fatores de 
risco. O método seguido parte de uma avalia-
ção clínica geral e de outras consultas, dirigi-
das a determinadas patologias mais prevalen-
tes em certos escalões etários e em função do 
sexo. A avaliação clínica global é complemen-
tada com exames auxiliares de diagnóstico, 
para obter uma panorâmica do estado de 
saúde do indivíduo e adequada identi�icação 
de possíveis estados patológicos desconheci-
dos, com o objetivo de minimizar a sua ocor-
rência e impacto.    
      
      
Quem deve fazer um check-up? 

A avaliação clínica global e a realização de 
certas análises e determinados exames auxi-
liares de diagnóstico estão indicadas em qual-
quer idade. Homens e mulheres saudáveis 

devem ter uma vigilância médica regular, com 
realização de exames, adaptados aos fatores 
de risco familiar e pessoal, à idade e per�il 
individual. 

O conhecimento de uma dislipidemia familiar 
ou a simples deteção de um excesso de peso 
podem ser determinantes nas condições de 
saúde a médio e longo prazo. A instituição 
precoce de rastreios está ainda indicada em 
jovens com certas neoplasias e outras doen-
ças na família, sem qualquer tipo de sinal de 
doença.   

Quando fazer? 

A vigilância é a melhor forma de detetar uma 
anomalia que poderá identi�icar um proble-
ma de saúde assintomático como, por exem-
plo, a hipertensão arterial ou um nódulo 
mamário. A periodicidade com que se deve 
fazer um check-up varia consoante o sexo e a 
idade, havendo protocolos de rastreio já bem 
estabelecidos, nomeadamente relativos à 
saúde da mulher a partir dos 35 anos, com a 
realização de mamogra�ias e ecogra�ias 

mamárias, bem como o rastreio de neoplasia 
prostática nos homens a partir dos 50 anos. 

Idealmente, os adolescentes também devem 
ter um acompanhamento médico regular, 
mesmo sendo saudáveis, com particular aten-
ção ao início da vida sexual. Há no entanto 
muitos adultos jovens que não tiveram qual-
quer tipo de cuidados nos últimos anos, pelo 
que está indicado fazer um check-up, com um 
plano adequado a cada situação.  

E ao longo da vida adulta… 

No início da idade adulta é aconselhável fazer 
uma consulta de avaliação geral, com avalia-
ção genital e realização dos exames auxiliares 
de diagnóstico que o médico entenda conve-
nientes, condicionados pela história individu-
al e familiar, com particular atenção a possí-
veis doenças familiares ou de transmissão 
genética. 

A determinação do índice de massa corporal, 
da tensão arterial, dos níveis de glicémia e 
colesterol e estado cardiopulmonar são man-

datórios. Uma atenção particular deverá ser 
dada ao status vacinal e risco de doenças 
sexualmente transmissíveis. As mulheres 
devem fazer uma consulta de ginecologia, 
com citologia a cada 3 anos, de forma a dete-
tar lesões pré malignas, devendo aos 35 anos 
realizar ultrassonogra�ia das mamas e 
ecogra�ia transvaginal e mamogra�ia. Avalia-
ções subsequentes deverão ser feitas periodi-
camente e de acordo com a necessidade iden-
ti�icada.  

Aos 40 anos, mulheres e homens devem fazer 
uma consulta geral e diversas análises clíni-
cas, bem como um eletrocardiograma, para 
além da necessidade dos rastreios oftalmoló-
gico e dermatológico. 

Aos 50 anos deverá ser realizado um check-up 
geral com a realização de uma avaliação analí-
tica global e diversos exames auxiliares de 
diagnóstico, que devem incluir, no caso dos 
homens, o PSA e exame da próstata com 
ecogra�ia e eventual biopsia. É importante a 
realização de uma colonoscopia (a repetir 
cada 5 anos, se normal), tal como também é 
importante pesquisar eventuais problemas 

cardiorrespiratórios e osteoarticulares. 
Avaliações oftalmológicas e auditivas são 
preconizadas. A partir dos 50 anos de idade 
está indicado que a avaliação global passe a 
ser feita anualmente, mesmo que não existam 
doenças identi�icadas.   

 Acrescente-se que a realização de densitome-
tria óssea, para deteção de osteoporose, está 
indicada aos 60 - 65 anos na mulher e 70 no 
homem. No caso dos fumadores, além dos 
exames normalmente solicitados pode estar 
indicado fazer estudo funcional respiratório e 
marcadores tumorais. 

Que avaliações? 

A realização de uma consulta por um médico 
Internista será a forma ideal de iniciar um 
check-up. Na consulta deve ser recolhida uma 
história clínica detalhada, com a devida aten-
ção aos antecedentes patológicos e à história 
familiar, o que pode levar à realização de 
exames complementares especí�icos. A 
avaliação da tensão arterial e do peso e a 
avaliação clínica global são indispensáveis. 

A realização de análises de avaliação geral 
(hemograma com fórmula leucocitária e 
contagem de plaquetas), provas da função 
renal e hepática e tiroideia, per�il lipídico, 
análise sumária de urina análise das fezes, e 
avaliação dos níveis de vitaminas, são os 
dados a obter de forma sistemática. Pode 
estar indicada a realização de outras, de 
acordo com as patologias prévias ou os sinto-
mas e sinais identi�icados na avaliação clínica. 

Realizar-se-á um eletrocardiograma e restan-
tes exames de avaliação cardiológica, se 
indicados (ecocardiograma, holter, prova de 
esforço). Um RX do tórax e outros exames 
imagiológicos serão prescritos de acordo com 
a idade e género (por exemplo, mamogra�ia e 
ecogra�ia mamária, ecogra�ia prostática, etc). 
A realização de outros exames Imagiológicos 
como Tomogra�ias computorizadas ou Resso-
nâncias, serão prescritas se necessário. 

Consultas de Dermatologia, Ginecologia ou 
Urologia devem ser propostas para melhor 
caracterização da real situação do indivíduo, 
pela eventualidade de lesões cutâneas malig-
nas ou pré-malignas, realização de citologia 
ginecológica, deteção de hiperplasia ou 
neoplasia da próstata. Eventualmente pode 
estar indicada a orientação para avaliação 
Psiquiátrica e /ou Psicológica. 

O que esperar? 

Há quem questione o interesse de realizar 
exames de rotina a adultos saudáveis sem 
fatores de risco. Em adultos assintomáticos, a 
realização indiscriminada e sistemática de 
exames de rotina não demonstra que reduza a 
morbilidade nem a mortalidade e poderá até 
conduzir a situações não desejáveis de falsos 
positivos, que motivam uma cadeia de 
exames, geradores de ansiedade. A decisão de 
se fazerem os testes de rastreios deve ser 
ponderada e baseada em função da idade, 
sexo e fatores de risco de cada pessoa. 

Após a realização de um check-up, a pessoa 
dispõe de uma visão abrangente da sua saúde 
e terá informação su�iciente sobre o seu 
estado clínico, nomeadamente quanto à 

presença ou não de excesso de peso, hiperten-
são arterial, diabetes, dislipidemia, doença 
cardiovascular, doença respiratória, doenças 
dos rins, doenças osteoarticulares, osteopo-
rose, ou neoplasias detetáveis à data da reali-
zação do mesmo.   

A vantagem de recorrer a um plano de check-
-up organizado é conseguir, no menor espaço 
de tempo possível e com o maior conforto, 
efetuar todos os exames e consultas incluídos 
na avaliação preconizada, obtendo (no �inal) 
um relatório detalhado da situação clínica e 
do plano de investigações subsequentes a 
realizar. 

A eventual identi�icação de uma qualquer 
morbilidade requer o prosseguimento da 
investigação diagnóstica ou um seguimento 
regular. 

Certi�icado de garantia? 

Um check-up faz uma “fotogra�ia “ ao estado 
clínico do indivíduo, permitindo detetar 
certas doenças não conhecidas previamente e 
avaliar situações patológicas já identi�icadas, 
podendo - a partir daí - ser ponderado um 
plano para minimizar riscos e programar 
reavaliações, mas nunca poderá ser encarado 
como um “certi�icado de garantia” de saúde. 
Assim, se surgir qualquer sintoma ou sinal de 
doença de novo, deve haver uma pronta 
reavaliação clínica, independentemente do 
espaço temporal relativo ao check-up.   

A noção de que a deteção precoce de uma 
doença permitirá o seu tratamento atempado 
e eventual cura, mesmo de situações muito 
graves, que na ausência de diagnóstico pode-
rão ser causa de morte precoce, deve prevale-
cer e induzir o papel ativo de procurar cuida-
dos de saúde de forma regular. Esta ideia 
corrobora o aforismo popular “ mais vale 
prevenir do que remediar”. 

Deolinda Portelinha    
(Médica, Medicina Interna) 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

A ideia de vigilância ativa da própria saúde, 
com o objetivo de avaliar o risco e deteção 
precoce de eventuais doenças, visando a sua 
eventual cura ou início de tratamento atem-
pado, é o que está subjacente à resolução de 
realizar um check-up médico. Ou seja, preten-
de-se garantir a manutenção de saúde. 

A plani�icação da periodicidade de reavalia-
ção depende se o indivíduo em estudo tem ou 
não fatores de risco especí�icos. A realização 
de um check-up também deve ser um momen-
to para estimular a adoção de um estilo de 
vida saudável (fazer uma alimentação equili-
brada com consumo moderado de álcool, 
prática de exercício �ísico regular, manuten-
ção do peso adequado e abandono de hábitos 
nocivos como o fumar ou outros). 

Pretende-se assim fazer uma avaliação do 
estado de saúde de uma pessoa, num determi-

nado momento, bem como o rastreio de 
certas doenças e a avaliação de fatores de 
risco. O método seguido parte de uma avalia-
ção clínica geral e de outras consultas, dirigi-
das a determinadas patologias mais prevalen-
tes em certos escalões etários e em função do 
sexo. A avaliação clínica global é complemen-
tada com exames auxiliares de diagnóstico, 
para obter uma panorâmica do estado de 
saúde do indivíduo e adequada identi�icação 
de possíveis estados patológicos desconheci-
dos, com o objetivo de minimizar a sua ocor-
rência e impacto.    
      
      
Quem deve fazer um check-up? 

A avaliação clínica global e a realização de 
certas análises e determinados exames auxi-
liares de diagnóstico estão indicadas em qual-
quer idade. Homens e mulheres saudáveis 

devem ter uma vigilância médica regular, com 
realização de exames, adaptados aos fatores 
de risco familiar e pessoal, à idade e per�il 
individual. 

O conhecimento de uma dislipidemia familiar 
ou a simples deteção de um excesso de peso 
podem ser determinantes nas condições de 
saúde a médio e longo prazo. A instituição 
precoce de rastreios está ainda indicada em 
jovens com certas neoplasias e outras doen-
ças na família, sem qualquer tipo de sinal de 
doença.   

Quando fazer? 

A vigilância é a melhor forma de detetar uma 
anomalia que poderá identi�icar um proble-
ma de saúde assintomático como, por exem-
plo, a hipertensão arterial ou um nódulo 
mamário. A periodicidade com que se deve 
fazer um check-up varia consoante o sexo e a 
idade, havendo protocolos de rastreio já bem 
estabelecidos, nomeadamente relativos à 
saúde da mulher a partir dos 35 anos, com a 
realização de mamogra�ias e ecogra�ias 

mamárias, bem como o rastreio de neoplasia 
prostática nos homens a partir dos 50 anos. 

Idealmente, os adolescentes também devem 
ter um acompanhamento médico regular, 
mesmo sendo saudáveis, com particular aten-
ção ao início da vida sexual. Há no entanto 
muitos adultos jovens que não tiveram qual-
quer tipo de cuidados nos últimos anos, pelo 
que está indicado fazer um check-up, com um 
plano adequado a cada situação.  

E ao longo da vida adulta… 

No início da idade adulta é aconselhável fazer 
uma consulta de avaliação geral, com avalia-
ção genital e realização dos exames auxiliares 
de diagnóstico que o médico entenda conve-
nientes, condicionados pela história individu-
al e familiar, com particular atenção a possí-
veis doenças familiares ou de transmissão 
genética. 

A determinação do índice de massa corporal, 
da tensão arterial, dos níveis de glicémia e 
colesterol e estado cardiopulmonar são man-

datórios. Uma atenção particular deverá ser 
dada ao status vacinal e risco de doenças 
sexualmente transmissíveis. As mulheres 
devem fazer uma consulta de ginecologia, 
com citologia a cada 3 anos, de forma a dete-
tar lesões pré malignas, devendo aos 35 anos 
realizar ultrassonogra�ia das mamas e 
ecogra�ia transvaginal e mamogra�ia. Avalia-
ções subsequentes deverão ser feitas periodi-
camente e de acordo com a necessidade iden-
ti�icada.  

Aos 40 anos, mulheres e homens devem fazer 
uma consulta geral e diversas análises clíni-
cas, bem como um eletrocardiograma, para 
além da necessidade dos rastreios oftalmoló-
gico e dermatológico. 

Aos 50 anos deverá ser realizado um check-up 
geral com a realização de uma avaliação analí-
tica global e diversos exames auxiliares de 
diagnóstico, que devem incluir, no caso dos 
homens, o PSA e exame da próstata com 
ecogra�ia e eventual biopsia. É importante a 
realização de uma colonoscopia (a repetir 
cada 5 anos, se normal), tal como também é 
importante pesquisar eventuais problemas 

cardiorrespiratórios e osteoarticulares. 
Avaliações oftalmológicas e auditivas são 
preconizadas. A partir dos 50 anos de idade 
está indicado que a avaliação global passe a 
ser feita anualmente, mesmo que não existam 
doenças identi�icadas.   

 Acrescente-se que a realização de densitome-
tria óssea, para deteção de osteoporose, está 
indicada aos 60 - 65 anos na mulher e 70 no 
homem. No caso dos fumadores, além dos 
exames normalmente solicitados pode estar 
indicado fazer estudo funcional respiratório e 
marcadores tumorais. 

Que avaliações? 

A realização de uma consulta por um médico 
Internista será a forma ideal de iniciar um 
check-up. Na consulta deve ser recolhida uma 
história clínica detalhada, com a devida aten-
ção aos antecedentes patológicos e à história 
familiar, o que pode levar à realização de 
exames complementares especí�icos. A 
avaliação da tensão arterial e do peso e a 
avaliação clínica global são indispensáveis. 

A realização de análises de avaliação geral 
(hemograma com fórmula leucocitária e 
contagem de plaquetas), provas da função 
renal e hepática e tiroideia, per�il lipídico, 
análise sumária de urina análise das fezes, e 
avaliação dos níveis de vitaminas, são os 
dados a obter de forma sistemática. Pode 
estar indicada a realização de outras, de 
acordo com as patologias prévias ou os sinto-
mas e sinais identi�icados na avaliação clínica. 

Realizar-se-á um eletrocardiograma e restan-
tes exames de avaliação cardiológica, se 
indicados (ecocardiograma, holter, prova de 
esforço). Um RX do tórax e outros exames 
imagiológicos serão prescritos de acordo com 
a idade e género (por exemplo, mamogra�ia e 
ecogra�ia mamária, ecogra�ia prostática, etc). 
A realização de outros exames Imagiológicos 
como Tomogra�ias computorizadas ou Resso-
nâncias, serão prescritas se necessário. 

Consultas de Dermatologia, Ginecologia ou 
Urologia devem ser propostas para melhor 
caracterização da real situação do indivíduo, 
pela eventualidade de lesões cutâneas malig-
nas ou pré-malignas, realização de citologia 
ginecológica, deteção de hiperplasia ou 
neoplasia da próstata. Eventualmente pode 
estar indicada a orientação para avaliação 
Psiquiátrica e /ou Psicológica. 

O que esperar? 

Há quem questione o interesse de realizar 
exames de rotina a adultos saudáveis sem 
fatores de risco. Em adultos assintomáticos, a 
realização indiscriminada e sistemática de 
exames de rotina não demonstra que reduza a 
morbilidade nem a mortalidade e poderá até 
conduzir a situações não desejáveis de falsos 
positivos, que motivam uma cadeia de 
exames, geradores de ansiedade. A decisão de 
se fazerem os testes de rastreios deve ser 
ponderada e baseada em função da idade, 
sexo e fatores de risco de cada pessoa. 

Após a realização de um check-up, a pessoa 
dispõe de uma visão abrangente da sua saúde 
e terá informação su�iciente sobre o seu 
estado clínico, nomeadamente quanto à 

presença ou não de excesso de peso, hiperten-
são arterial, diabetes, dislipidemia, doença 
cardiovascular, doença respiratória, doenças 
dos rins, doenças osteoarticulares, osteopo-
rose, ou neoplasias detetáveis à data da reali-
zação do mesmo.   

A vantagem de recorrer a um plano de check-
-up organizado é conseguir, no menor espaço 
de tempo possível e com o maior conforto, 
efetuar todos os exames e consultas incluídos 
na avaliação preconizada, obtendo (no �inal) 
um relatório detalhado da situação clínica e 
do plano de investigações subsequentes a 
realizar. 

A eventual identi�icação de uma qualquer 
morbilidade requer o prosseguimento da 
investigação diagnóstica ou um seguimento 
regular. 

Certi�icado de garantia? 

Um check-up faz uma “fotogra�ia “ ao estado 
clínico do indivíduo, permitindo detetar 
certas doenças não conhecidas previamente e 
avaliar situações patológicas já identi�icadas, 
podendo - a partir daí - ser ponderado um 
plano para minimizar riscos e programar 
reavaliações, mas nunca poderá ser encarado 
como um “certi�icado de garantia” de saúde. 
Assim, se surgir qualquer sintoma ou sinal de 
doença de novo, deve haver uma pronta 
reavaliação clínica, independentemente do 
espaço temporal relativo ao check-up.   

A noção de que a deteção precoce de uma 
doença permitirá o seu tratamento atempado 
e eventual cura, mesmo de situações muito 
graves, que na ausência de diagnóstico pode-
rão ser causa de morte precoce, deve prevale-
cer e induzir o papel ativo de procurar cuida-
dos de saúde de forma regular. Esta ideia 
corrobora o aforismo popular “ mais vale 
prevenir do que remediar”. 

Deolinda Portelinha    
(Médica, Medicina Interna) 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

O descolamento de retina é, possivelmente, 
um dos diagnósticos mais temidos no âmbito 
da Oftalmologia, mas a apreensão que gera 
não supera o desconhecimento da patologia e 
do que a desencadeia. 

Em primeiro lugar, importa referir que 
existem três principais tipos de descolamento 
de retina: regmatogénico, de tração e exsuda-
tivo. Aquele que nos interessa aqui contextua-
lizar é o regmatogénico, que é o mais comum 
e que se encontra associado à perda de 
integridade da retina, na forma de uma rasga-
dura ou buraco. Os outros tipos são menos 
comuns e ocorrem mais frequentemente em 
olhos com patologia prévia ou em indivíduos 
com doença sistémica. 

Interessa-nos saber o que leva a um descola-
mento de retina deste tipo, mas em primeiro 
lugar é necessário entender a origem das 
rasgaduras. Em todos os globos oculares 
ocorre um processo natural / �isiológico de 
senescência (envelhecimento) das suas estru-
turas. No caso do humor vítreo, o “gel” que 
preenche grande parte do segmento posterior 
do olho, acontece uma alteração na sua cons-
tituição que condiciona a sua organização. 

Portanto, um vítreo jovem preenche a quase 
totalidade do interior do globo ocular, encon-
trando-se aderente à retina em algumas 
zonas especí�icas. O passar dos anos condicio-
na esta organização de que falámos, o que 
leva a que este gel se vá descolando da retina 

Da rasgadura 
ao descolamento de retina 

Nuns casos, evidenciam-se apenas umas “moscas”, que se destacam em ambientes lumi-
nosos ou quando olhamos para paredes brancas. Noutros, podem surgir moscas e luzes 
repentinas e, num terceiro caso, a invasão do líquido acaba por descolar a retina. Três 
diagnósticos, três soluções que importam perceber 

lentamente – um processo �isiológico e trans-
versal à generalidade da população e a que 
chamamos “descolamento do vítreo”. 

Esta entidade clínica não raras vezes é assin-
tomática. No entanto, o indivíduo pode-se 
confrontar com sintomas, como por exemplo 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 

Duas faces da mesma moeda
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

miodesópsias (vulgarmente descritas como 
moscas volantes, farrapos, ou teias de aranha) 
ou fotópsias (sensação subjetiva de �lashes ou 
relâmpagos). As moscas volantes correspon-
dem a condensações do humor vítreo que nos 
parecem escuras porque se interpõem entre a 
luz natural que nos entra na pupila e a nossa 
retina. Por esse motivo são mais frequente-
mente notadas em ambientes luminosos ou 
quando olhamos paredes brancas, por exem-
plo. Já as fotópsias indiciam uma tração do 
humor vítreo sobre a retina, quando o vítreo 
se descola. É, por assim dizer, o modo que a 
retina tem de nos manifestar “dor”. 

Na maior parte das vezes, um descolamento 
do vítreo não tem uma rasgadura ou buraco 
retiniano associado e, ocorrendo isoladamen-
te, não carece de tratamento. No entanto, as 
forças de tração exercidas pelo humor vítreo 
podem ocorrer de forma anómala ou mais 
intensa e traumatizar a retina, criando uma 
solução de continuidade entre o interior do 
globo ocular (cavidade vítrea) e o espaço 
sub-retiniano – buraco ou rasgadura. O trata-

mento destas lesões envolve regularmente a 
realização de fotocoagulação por laser, que 
pelas suas características foto-térmicas leva a 
uma “adesão” da retina às camadas mais 
profundas. 

Uma perda de integridade da retina, que colo-
que em contacto a cavidade do humor vítreo 
com o espaço sub-retiniano, tem o potencial 
de provocar um descolamento de retina. Os 
riscos são, no entanto, diferentes conforme as 
características da lesão: as características 
anatómicas de uma rasgadura têm maior 
propensão quando comparadas com as de um 
buraco, por exemplo.  

O que acontece, então, é a passagem desse 
líquido  da cavidade vítrea para o espaço 
sub-retiniano descolando a retina. Este 
evento traduz-se por um sintoma que normal-
mente se descreve como uma sombra ou 
cortina que se abate sobre o eixo visual. 

Encontrando-se a retina descolada, o trata-
mento isolado com laser já não é possível, 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 

Rasgadura em ferradura na retina periférica inferior (à esquerda) e após o tratamento com laser (à direita)
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O avançar da idade não implica decréscimo 
em termos de necessidades diárias de vitami-
nas e sais minerais e, neste âmbito, a alimen-
tação plena provedora de macro e de micro-
nutrientes, continua a representar um papel 
altamente relevante e determinante, perma-
necendo condicionada por múltiplos fatores, 
modi�icáveis e não modi�icáveis, tal como em 
todas as outras etapas do ciclo de vida. Parti-
cularizando estes fatores, enfocados na 
pessoa com mais idade, importa considerar a 
in�luência das condicionantes de natureza 
ambiental, �isiológica, neuropsicológica, 
socioeconómica e cultural que, direta ou 
indiretamente tendem a in�luenciar, limitar e 
rede�inir as rotinas e os hábitos alimentares.  

Um padrão alimentar adequado, diversi�icado 
e equilibrado, mantido e sistematizado, é 
condição essencial para preservar um bom 
estado nutricional e para prevenir a perda de 
massa muscular e de força muscular (sarco-
penia), e o risco de desnutrição. Em contra-
partida, um estado nutricional desequilibra-
do, por excesso ou por defeito, está fortemen-
te correlacionado com o aumento da taxa de 
morbilidade e mortalidade.   

É certo que as necessidades nutricionais são 
variáveis ao longo de todo o ciclo de vida e, 
com a progressão da idade, constata-se uma 
diminuição da plenitude dos mecanismos de 
ingestão, digestão, absorção, transporte e 
excreção de substâncias, o que poderá repre-
sentar uma diminuição das necessidades 

energéticas, se em contexto de ausência de 
doença, particularmente associado à diminui-
ção da atividade �ísica e à diminuição da 
massa muscular.   

Apesar deste decréscimo das necessidades 
energéticas, que são providas exclusivamente 
pelo contributo dos macronutrientes (proteí-
nas, hidratos de carbono e lípidos), as necessi-
dades diárias de micronutrientes (vitaminas e 
minerais) mantêm-se, em geral, inalteradas, 
podendo até aumentar, em consequência do 
comprometimento da capacidade de absorção 
e utilização e�icaz de alguns nutrientes.  

Se, por um lado, a diminuição da massa mus-
cular se expressa na diminuição das necessi-
dades energéticas diárias, por outro lado, a 
diminuição da densidade óssea implica um 
aumento das necessidades de cálcio e vitami-
na D; o aumento do ph gástrico implica um 
aumento das necessidades em vitamina B12, 
ácido fólico, cálcio, ferro e zinco; a diminuição 
da função imunitária requer um aumento das 
necessidades de vitamina B6, vitamina E e 
zinco; e o aumento dos níveis de homocisteí-
na, fortemente correlacionados com o risco de 
doença cérebro e cardiovascular, implica um 
aumento das necessidades de ácido fólico, 
vitamina B6 e vitamina B12.  

Estes micronutrientes estão presentes em 
quantidade su�iciente numa alimentação 
variada, diversi�icada e equilibrada, pelo que, 
em geral, não há vantagem nem necessidade 
de serem substituídos por um eventual “com-
primido natural” e/ou suplementos vitamíni-
cos e minerais, exceto quando indicados clini-
camente e devidamente prescritos pelo 
médico e/ou nutricionista assistentes.  
 

Deste modo, constituir refeições com o contri-
buto de todos os grupos da roda dos alimen-
tos, de forma fracionada e moldada às prefe-
rências, gostos, aversões, hábitos, costumes e 
crenças religiosas individuais, contribuirá 

para uma maior biodisponibilidade para a 
absorção de macro e de micronutrientes.  

O puzzle nutricional será harmoniosamente 
diversi�icado, equilibrado e completo se cons-
tituído por alimentos do grupo dos cereais, 
derivados e tubérculos (ricos em hidratos de 
carbono, vitaminas do complexo B, minerais e 
�ibras alimentares); por alimentos do grupo 
dos hortícolas (ricos em �ibras alimentares, 
vitaminas e minerais); por alimentos do 
grupo da fruta (ricos em hidratos de carbono, 
vitaminas, minerais e �ibras alimentares); por 
alimentos do grupo dos lacticínios (ricos em 
proteínas de elevado valor biológico, cálcio, 
fósforo, vitamina A, vitamina B2 e vitamina 
D); por alimentos do grupo da carne, peixe e 
ovos (ricos em proteína de elevado valor 
biológico e importante interesse nutricional, 

vitaminas do complexo B, ferro, fósforo e 
iodo); por alimentos do grupo das legumino-
sas (ricas em proteína de baixo valor biológi-
co, vitaminas B1 e B2, minerais e �ibras 
alimentares); e por alimentos do grupo das 
gorduras (ricas em vitaminas A,D,E e K, com 
particular preferência pelas de origem vege-
tal, ricas em ácidos gordos insaturados).  

A água, apesar de não constituir um grupo 
próprio na roda dos alimentos, está presente 
em todos os grupos, por ser um elemento 
constituinte dos alimentos que conglomeram. 
Contudo, é fundamental ingerir água no 
decurso do dia, ainda que sem sede, precaven-
do a valorização da importância terapêutica 
deste elemento, imprescindível ao equilíbrio 
do organismo. 

Para contrariar a perda funcional da função 
digestiva, decorrente do processo natural de 
envelhecimento e objetivando esse decrésci-
mo no âmbito da capacidade efetiva da absor-
ção de nutrientes, evidencia-se a extrema 
importância do fracionamento das refeições, 
no decurso das horas úteis de todo o dia, sem 
excluir parcial ou totalmente nenhuma dessas 
refeições, desde o pequeno-almoço até à ceia, 
e sem descurar nem omitir o jantar. E é aqui 
que a população mais idosa tende a cometer 
alguns erros, admitindo que, por força da 
idade, possa ocorrer um hipotético decrésci-
mo do gasto energético no decurso do dia e, 
consequentemente, esta refeição deva ser 
substituída por um chá com torradas ou por 
algo de natureza similar, que acabam por 
de�inir como uma “refeição leve” mais 
adequada e assertiva. Nada mais errado! 

Ou seja, apesar da frequente diminuição das 
necessidades energéticas nesta etapa do ciclo 
de vida, as necessidades diárias de proteína 
aumentam e a evidência cientí�ica demonstra 
uma maior absorção efetiva e maior e melhor 
contributo desse aporte proteico, quando 
fracionado por todas as refeições do dia, com-
parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 

sendo imprescindível uma cirurgia. Com esta 
intervenção cirúrgica conseguimos: 1) corte e 
aspiração do humor vítreo, o que é não só 
necessário à cirurgia mas também porque 
ajuda a diminuir futuras trações vítreo-reti-
nianas e, consequentemente, o risco de novas 
rasgaduras; 2) drenagem do líquido sub-reti-
niano acumulado, assegurando a reaplicação 
da retina 3) realização de laser no buraco ou 
rasgadura, prevenindo recorrências; 4) intro-
dução de uma mistura de gás no globo ocular 
que, pelo seu efeito volumétrico, assegura o 
correto posicionamento da retina durante a 
recuperação.  

Estes três diagnósticos são um contínuo e 
traduzem um processo de senescência do 
globo ocular que é �isiológico (descolamento 

menor número de refeições. Este fraciona-
mento não só representa vantagem ao nível 
da absorção efetiva de nutrientes, como 
também se expressa diretamente no interesse 
pessoal pela alimentação, na facilidade da 
digestão, no potencial prazer obtido com cada 
uma dessas refeições e, globalmente, na quali-
dade de vida. 

A absorção efetiva de nutrientes será tanto 
maior, quanto maior for a biodisponilidade no 
decurso do dia, razão pela qual, se evidencia a 
importância de manter as rotinas alimentares 
nesta etapa do ciclo de vida, sem omissões 
nem substituições das refeições estruturais 
completas (intermédias e principais), com 
aporte calórico-proteico deviamente adapta-
do e ajustado à evolução das necessidades 
energéticas individuais.   

A alimentação e a hidratação e, por inerência, 
o estado nutricional, conjuntamente com 
outros fatores ambientais, representam um 
papel altamente relevante para a saúde e 
bem-estar geral de cada individuo, em todas 
as etapas do ciclo de vida. 

Bom proveito!  
 
Paulo Mendes     
(Nutricionista) 

do humor vítreo), mas que pode acontecer de 
forma anómala e provocar rasgaduras e 
consequentemente descolamentos de retina. 

A auto-monitorização de sintomas é a forma 
mais e�icaz de atuar atempadamente, pelo 
que se recomenda que indivíduos que notem 
aparecimento de moscas volantes (iniciais ou 
em acrescento a outras já existentes), fotóp-
sias, ou uma amputação do campo visual em 
cortina sejam observados por oftalmologista 
numa curta janela temporal, após o início da 
sintomatologia. 

Marco Marques     
(Médico Oftalmologista) 

Descolamento da retina com rasgadura na retina periférica temporal (em cima) e após inter-
venção cirúrgica (em baixo)
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parativamente com a ingestão da mesma 
quantidade de proteína concentrada em 
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Os primeiros avisos vieram da Ásia e hoje, em 
alguns países asiáticos, 90% dos jovens até 
aos 20 anos de idade já são míopes. Os estu-
dos indicam ainda que, entre os 25 e os 29 
anos, 40% dos americanos e 42,2% dos euro-
peus têm miopia. E, note-se, em África, a 
miopia é quase residual… 

Números que re�letem a realidade antes de 
2019, porque com a COVID-19 muito pode ter 
mudado, não pelo vírus em si, mas pelos 
con�inamentos e pelos recados de “�ique em 

A genética é uma das causas, mas o ambiente começa a sobrepôs-se. Estamos a exigir 
demasiado para a visão de perto e negligenciamos o tempo passado no exterior. Se o seu 
�ilho é míope tire-o de casa e promova a exposição à luz solar de, pelo menos, 45 minutos 
por dia 

O seu filho é míope? Leve-o à rua.

casa”. As reuniões online, as aulas online e o 
tempo passado a olhar para os gadgets pode-
rão ter agravado as previsões. Para 2050 
previa-se que metade da população mundial 
teria miopia. Nestes dois últimos anos pode-
remos ter saltado etapas. 

Um olho míope é sempre mais alongado e 
esse aumento é proporcional ao erro refrati-
vo, ou seja, à quantidade de dioptrias. Contu-
do, quanto maior é o olho mais a retina se 
“estica”, �icando mais �ina. É esta a razão que 
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leva a Organização Mundial de Saúde, as 
academias de pediatria e as sociedades de 
oftalmologia a classi�icar o problema da 
miopia como um desa�io mundial, acrescido 
do facto de estar a aumentar globalmente e a 
um ritmo alarmante. O problema não se 
resume a ter de usar óculos ou lentes de 
contato, é mais vasto, está em crescendo e a 
registar um aumento desproporcional de 
miopias elevadas e muito elevadas. Destes 
10% correm o risco de desenvolver outros 
problemas associados à miopia, como catara-
ta, glaucoma e patologias várias na retina. 

E o que se pode fazer? Sair de casa e apanhar 
sol, logo desde a primeira infância. Pelo 
menos durante 45 minutos e, claro, nas horas 
em que o sol não é prejudicial, ou seja até às 
11 horas e depois das 16 horas. 

Fazer os trabalhos de casa pode ser importan-
te, tal como ler ou estudar para o teste e 
exame que vem aí, mas mais importante ainda 
será o combate a este problema de saúde 
pública que já foi anunciado e que se instalou.  
 
Se é certo que a presença de miopia resulta de 
fatores genéticos e, quando ambos os pais são 
míopes, o risco de um �ilho nascer com este 
erro refrativo é 3 vezes maior, não é menos 
verdade que os estilos de vida e os fatores 
ambientais explicam este aumento signi�icati-
vo de novos casos. Hoje, as crianças já não 
passam o dia a brincar na rua, muito pelo 
contrário, e desde muito cedo são incentivas a 
dominarem o funcionamento dos variados 
gadgets que, aliás, acabam por ser atrativos. 
Acrescente-se que o bom desempenho esco-
lar é também uma exigência que se impõe 
muito cedo e que obriga a muitas horas de 
estudo. Ou seja, passou-se a exigir demais dos 
olhos, em especial da visão para perto e negli-
genciamos tudo o resto. E o tempo passado ao 
ar livre e em contato com a iluminação natu-
ral (o sol) tem um efeito protetor para a 
miopia e obriga a que o olho faça tipos de 
focagem diferentes, para longe. 

Limitar o tempo de exposição aos equipamen-
tos eletrónicos, computador, tablets, smar-
tphones, playstation… e promover a saída à 
rua, são as únicas formas de contrariar a 
progressão da miopia, evitando ou reduzindo 
substancialmente o tempo com atividades 
que �icam a uma distância de 25 centímetros 
do nariz. Foi isto que todos nós mudámos em 
20/30 anos e que está a alterar as exigências 
dos nossos olhos. E se não podemos evitar a 
genética, devemos (pelo menos) contrariar. 

 Sugere-se ainda que, nos casos em que a 
criança já tem miopia diagnosticada e corrigi-
da, sempre que estiver a ler um livro ou a 
estudar, ou seja, quando usa apenas a visão 
com focagem para perto, tire os óculos de ver 
ao longe. Poderá parecer insigni�icante, mas 
estará por certo a habituar o olho para 
diferentes tipos de focagem e se vê bem ao 
perto deve fazer uso disso mesmo, usando 
apenas a correção (óculos) para ver ao longe. 

Este texto resume a participação do médico 
oftalmologista, Eduardo Silva, na iniciativa 
“Conversar é o melhor remédio”, que se reali-
za mensalmente no Exploratório Centro de 
Ciência Viva de Coimbra. 
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1. Qual é o som de duas mãos a baterem? 

R.: O som de duas mãos a baterem é o som de 
duas mãos a baterem. 

2. Qual é o som de uma criança a compor-
tar-se mal? 

R.: O som de uma criança a comportar-se mal 
é o som de uma criança a comportar-se mal. 

3. Qual é o som da minha criança a com-
portar-se mal? 

R.: É o som de “Eu não consigo controlar esta 
criança”, o som de “Eu devia ser capaz de”, o 

A complexa equação de ser pai ou mãe

Dentro da cabeça de cada mãe ou pai há um sem número de dúvidas a fazer pop out 
constantemente e essas dúvidas são tanto maiores, quanto maior for o desejo de cuidar 
bem e fazer o melhor pelas crianças. Para a pergunta “será que estou a ser um bom 
pai/mãe” não há uma resposta, há várias… 

som de “Eu sou um mau educador”, o som de 
“Eu não sei o que fazer…”, o som de “Detesto 
esta criança”, o som de “Não devia estar a 
sentir-me assim”. O som do meu fracasso.  
(Coyne & Wilson, 2004) 

Esta pequena história - inspirada nas práticas 
re�lexivas do Budismo Zen - dá conta de uma 
forma de diálogo interno que é muito 
frequente nas mães e pais hoje em dia. Retra-
ta as dúvidas, os medos, a exigência e a crítica 
que habitam secretamente nos cuidadores 
mais comprometidos em fazer o melhor pelas 
suas crianças. “Devo deixá-lo fazer o que me 
pede ou mostrar-lhe que não pode ser tudo 
como ele quer?” “Devo acalmá-la ou ralhar-
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-lhe?” “Devo deixar que ele se aventure ou 
proibi-lo de ir ali?” Dentro da cabeça de cada 
mãe ou pai há um sem número de dúvidas a 
fazer pop out constantemente. E se é verdade 
que é impossível viver a parentalidade sem 
dúvidas e receios, é também verdade que 
estas dúvidas são tanto maiores quanto maior 
for o desejo de cuidar bem e fazer o melhor 
pelas crianças. De facto, nunca como hoje os 
pais se preocuparam tanto em fazer o melhor 
para os seus �ilhos e em procurar uma respos-
ta à pergunta: Será que estou a ser um bom 
pai/mãe? O problema é que não há uma 
resposta a esta questão. Há várias, e ainda por 
cima únicas para cada criança.  

É importante ter consciência de que houve 
grandes mudanças de paradigma na socieda-
de que in�luenciaram a forma como tem sido 
entendida a parentalidade. Todos os pais 
educam os seus �ilhos enquadrados num 
determinado período histórico e ambiente 
cultural. Evoluímos, enquanto sociedade, na 
forma de de�inir o conceito de família: de 
entidade governada por uma autoridade 
parental, a família passou a ser de�inida como 
um ambiente acolhedor para o cuidado e a 
proteção dos direitos individuais das crian-
ças.  

Desde o século passado que se generalizou 
aceitar que o melhor estilo parental é aquele 
que faz um bom balanço entre o afeto e a 
disciplina (designado como estilo autoritati-
vo), por oposição a um estilo demasiado mar-
cado pela imposição de regras e limites ao 
comportamento (conhecido como estilo auto-
ritário), ou a uma parentalidade em que há 
elevadas expressões de afeto e aceitação da 
criança, mas poucos limites colocados ao seu 
comportamento (denominado como estilo 
permissivo ou indulgente). No entanto, o que é 
regra nuns casos pode ser a exceção noutros.  

Em certas culturas, o estilo autoritário pode 
ser entendido como sinal de uma parentalida-
de cuidadosa, afetuosa e mais bené�ica para 
as crianças, por exemplo em contextos onde o 
crime e os perigos externos são muito eleva-
dos e a obediência aos pais pode ser a única 

forma de garantir a sua sobrevivência. Por 
outro lado, em sociedades que valorizam 
altamente a liberdade individual e as relações 
igualitárias entre os indivíduos, o uso de 
práticas impositivas disciplinares pode não 
ser bem aceite, sendo que a demonstração de 
afeto e um estilo comunicativo marcado pela 
aceitação e re�lexão (que poderia ser designa-
do de parentalidade indulgente) parecem ser 
as estratégias ideais para melhor gerir o com-
portamento das crianças/jovens e para 
promover a sua autoestima.  

Como se esta (in) determinação sociocultural 
não bastasse, as variáveis ou características 
individuais vêm complicar ainda mais a equa-
ção da parentalidade. É que de facto, no que 
diz respeito a relações humanas, a fórmula de 
tamanho único “one size �its all” raramente 
funcionará. Quer isto dizer que não há estra-
tégias que resultem impreterivelmente com 
todas as crianças e com todos os pais. 

Em primeiro lugar porque todas as crianças 
têm um determinado temperamento, uma 
história individual e uma forma de pessoali-
dade que as torna únicas. Em segundo lugar, 
porque os pais também têm uma certa forma 
de estar e de ser, estados emocionais, crenças 
e valores, igualmente únicos, que também 
entram na equação da parentalidade. E é 
nesta interação única entre crianças e pais 
que reside a resposta que determina um bom 
ou um mau ajustamento entre ambos. Veja-
mos dois exemplos simples:  
• Os elogios são considerados estratégias 
muito e�icazes para estabelecer uma boa 
relação com a criança e promover os seus 
comportamentos adequados. No entanto, 
com uma criança tímida e sensível, num 
contexto novo, os elogios que a farão sentir-se 
melhor serão aqueles dados de forma mais 
discreta e individualizada, sendo que elogios 
efusivos e em público poderão deixá-la terri-
velmente desconfortável. Agora imaginemos 
um adulto de personalidade muito extroverti-
da, que gosta de emoções intensas, de festas, 
de surpresas. Se este adulto não tiver em 
conta as características da criança que referi-
mos acima, tenderá a elogiar da maneira que 
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lhe é mais intuitiva, mais de acordo com a sua 
personalidade, dando os elogios que ele 
próprio gostaria de receber. Isto poderá origi-
nar um desajuste entre a criança e o adulto, o 
que poderá re�letir-se em problemas no com-
portamento e na relação entre eles.  
• As ordens dadas de forma �irme e direta são 
geralmente consideradas ordens e�icazes; no 
entanto, crianças com um temperamento de 
adaptação mais lento, ou seja, que precisam 
de mais tempo para se adaptar a mudanças e 
situações novas, reagem pior a ordens dadas 
de forma direta e incisiva. Com estas crianças 
resultará melhor uma abordagem gradual, em 
que são dados avisos prévios à ordem e em 
que se dá à criança a sensação de poder ter 
algum controlo sobre a situação. Por isso, pais 
mais ansiosos, impacientes ou que foram 
educados a acreditar que o estilo autoritário é 
o ideal para educar as crianças poderão ter 
mais di�iculdade em ajustar-se ao estilo 
destas crianças. Estes pais tenderão mais 
rapidamente a “explodir” com gritos e amea-

ças, que só tornarão a criança mais nervosa e 
resistente, ou a desistir de impor disciplina, o 
que levará a criança a aprender que não é 
assim tão importante obedecer.  

São inúmeros os exemplos que se poderiam 
dar sobre o melhor ajuste ao temperamento 
da criança e sugerimos, para aprofundar este 
tópico, consultar literatura sobre a aborda-
gem ao comportamento das crianças pela 
perspetiva do temperamento (Thomas, Chess 
& Birch, 1968; Kristal, 2005; Allen, 2015, etc.). 

Em suma, a equação é complexa e de�initiva-
mente não tem uma resposta matemática. Os 
pais com dúvidas que iniciaram a leitura 
deste texto à procura de respostas estão neste 
momento a deitar as mãos à cabeça, porque 
a�inal �icaram ainda com mais dúvidas. Mas, 
caros pais, quem vos disse que duvidar é mau, 
que errar é imperdoável? Na verdade, o exer-
cício da parentalidade só se percorre num 
caminho de muitas tentativas e outros tantos 
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erros. Assumir uma dúvida é acordar para um 
estado mais alerta, de procura, e, consequen-
temente, de mudança.  

Não, não há fórmulas certas e inequívocas 
para se ser uma boa mãe ou um bom pai. Há, 
no entanto, princípios que nos podem guiar 
como faróis e nos quais nos podemos focar, 
sobretudo em alturas de maior tempestade. 
Cada família terá o seu próprio conjunto de 
princípios e valores máximos a nortear as 
suas escolhas e as suas ações, sobre os quais 
deve re�letir. Existem ainda princípios gerais 
sobre os quais se compreendem as relações 
humanas, e, entre elas, as relações pais-�ilhos. 
Deixamos aqui um talvez-primeiro-princípio: 

Se queremos in�luenciar o desenvolvimento 
da criança, como guias que lhe dão orienta-
ção, ou, melhor ainda, como jardineiros que 
cuidam de forma a que ela possa crescer 
saudável e atingir o seu máximo potencial, 
paremos para olhar melhor. Olhar melhor 
para a criança, para a pessoa que está dentro 

dela, com o seu temperamento e as suas 
características únicas, compreendendo o que 
ela precisa e o que nos quer comunicar. E 
também olhar melhor para nós próprios, para 
as pessoas que somos, enquanto cuidadores. 
As nossas tendências, os nossos valores, os 
nossos botões de impaciência, irritação, inse-
gurança… as nossas fragilidades e as nossas 
necessidades. Porque nada disso pertence à 
criança ou pode ser atribuído a ela, e é impor-
tante que saibamos fazer essa distinção. 
Depois, olhemos en�im para a relação, tal 
como para uma dança: estamos a dançar em 
sintonia com a criança? Estamos a disfrutar 
da dança? Tudo começa com este olhar 
atento, despojado e sincero. Aproveitamo-nos 
de uma frase do Saramago para reforçar e 
expandir esta ideia: “Se podes olhar vê, se 
podes ver repara”. E depois, sim, retoma a 
dança.  

Sara Martins Leitão    
(Psicóloga Clínica de Crianças, Adolescentes e 
Famílias) 
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A lesão desportiva não é um imprevisto que 
só acontece aos outros. Acontece, seja por má 
preparação, treino incorreto, excesso de com-
petições, aumento da intensidade dos treinos 
ou má preparação �ísica e emocional. Aqui e 
agora, falaremos das lesões �ísicas, porque a 
essas ainda se deverá somar a “dor mental do 

Lesão desportiva 
e gestão de expetativas

É sabido que metade dos atletas em competição irá sofrer uma lesão desportiva em 
qualquer momento da sua atividade. Fisicamente, a recuperação poderá ser total. 
Exige-se tempo e respeito pelo processo de recuperação, sendo certo que vai sempre 
existir uma sequela. E é aqui que começa a frustração e a interrogação de quando volta-
rá o tempo da competição... 

atleta”, aquela a que corresponde a saúde 
psíquica. Uma e outra estão interligadas é 
certo, mas ao ortopedista cabe gerir a recupe-
ração �ísica que, quer queiramos quer não, 
tem implicação sérias na recuperação do 
atleta, como um todo e não apenas do corpo. 
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A recuperação exige elasticidade e gestão. 
Porque a expetativa do atleta lesionado pode 
desmoronar facilmente, logo no �inal do trata-
mento e ainda antes de se iniciar o processo 
de recuperação e pode continuar a progredir, 
com o medo de voltar à prática desportiva 
.
Reabilitar exige respeitar todo o processo, 
sem saltar fases e tendo presente que ao 
tratamento deverá seguir-se – necessaria-
mente – o tempo de recuperação. A cura passa 
por conseguir gerir as expectativas dos 
atletas, com o tempo necessário à recupera-
ção. No �inal, o atleta irá querer manter ou 
elevar o nível de desempenho, porque a�inal a 
lesão foi apenas uma pausa.   

As lesões mais sérias exigem, muitas vezes, a 
necessidade de cirurgia. Exempli�iquemos 
com uma rotura do ligamento cruzado ante-
rior do joelho, uma lesão bastante frequente 
no futebol. Antes de mais, ela pode ser apenas 
a mais sonante, entre outras, que ocorreram 
naquele joelho. Muitas vezes, para além da 
lesão do ligamento, existem também lesões 
ósseas, de cartilagem, de meniscos, de outros 
ligamentos... para romper o ligamento cruza-
do anterior terá sempre que ocorrer um 
“desencaixe” do joelho... imaginem o estrago!  

Cabe ao médico ortopedista informar o 
doente da gravidade da lesão e da possibilida-
de de sequelas. Mesmo que o ato cirúrgico 
decorra favoravelmente, há sempre alguma 
incerteza de como vai evoluir a lesão. Existe 
uma componente “biológica” muito impor-
tante no processo de cicatrização dos tecidos 
e que pode variar de indivíduo para indivíduo.

É essencial gerir a necessidade do tempo de 
pausa e sem competição. No caso deste exem-
plo, é preciso saber esperar nove meses de 
recuperação após a cirurgia. Durante este 
tempo ocorre o processo de cicatrização dos 
tecidos lesados, mas também a recuperação 
de todas as estruturas musculares que, entre-
tanto, �icaram atro�iadas. De facto, após qual-
quer paragem ocorre uma diminuição de 
massa muscular e também uma diminuição 

dos re�lexos...,os mecanismos “automáticos” 
que nos protegem da ocorrência de novas 
lesões. Razão porque é extremamente impor-
tante uma recuperação total antes do retorno 
à competição.   

O sucesso clínico implica o cumprimento de 
todo o plano de tratamento que os pro�issio-
nais de saúde estabelecem. A lesão pode ser 
ultrapassada recorrendo às competências 
técnicas e cientí�icas dos pro�issionais de 
saúde envolvidos (das mais variadas áreas), 
cabe ao atleta superar o impacto da dor no 
momento da lesão e percorrer o tempo neces-
sário à cura. O rendimento e os níveis de 
desempenho são uma consequência desse 
trabalho. 

Pedro Marques  
(Médico, Ortopedista) 
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Em meados do século XIX, Charles Darwin e 
Russel Wallace publicaram uma nova teoria 
evolutiva, detalhada no livro de Darwin, “A 
Origem das Espécies”. Fundamentava-se a 
teoria na seleção natural, conceito que só foi 
aceite quase 100 anos depois, à beira do 
conhecimento sobre genética molecular e 
sequenciamento do ADN, que deu a Francis 
Crick e James Watson o Prémio Nobel da 
Medicina. 

A seleção natural determinaria a sobrevivên-
cia do mais apto, o apuramento das qualida-
des mais adequadas às exigências das tarefas 
que cada um iria encontrar e, em última análi-
se, transmitia as modi�icações à descendência. 
Este seria o princípio. 

Se tomarmos apenas o exemplo dos primatas, 
veri�icamos que a existência da complexidade 
nas interações sociais teria sido uma força 
importante da “seleção natural”, para a expan-
são do cérebro deste grupo, de que fazemos 
parte. 

Evolução humana,  
              

  que consequências? 

A modi�icação fundamental deu-se no interior da caixa craniana, mas a evolução da 
espécie foi mais longe e desde as harmoniosas curvas da coluna lombar, passando pela 
formação do queixo ou a aquisição das glândulas sudoríparas ajudaram a construir o 
que somos hoje. Depois, o inesperado também aconteceu, principalmente, quando come-
çámos a utilizar o sal e os açúcares rápidos 

Aumentar as relações sociais para aumentar o 
sucesso reprodutivo. Cria-se, assim, um meca-
nismo de retroalimentação próprio. Como o 
consumo energético do cérebro é muito alto, 
tanto na fase de crescimento como na fase de 
manutenção, as pressões seletivas, para cére-
bros maiores, só podem ser satisfeitas se o 
ambiente fornecer a energia su�iciente. Entra 
aqui uma variável mais relacionada com a 
dieta, do que as relações sociais ou capacida-
des cognitivas.   

Um acontecimento chave desta teoria teria 
sido uma modi�icação acentuada do clima, há 
sete milhões de anos, que levou os macacói-
des, com quem partilhamos mais de 90% do 
nosso código genético, a abandonar a �loresta 
por falta de alimento e procurar na savana a 
energia necessária à sua sobrevivência, esgra-
vatando “USOS” – Underground Storage 
Organs - e iniciar uma dieta com mais proteí-
nas, dos pequenos roedores e insetos, que 
passaram a fazer parte do menu.   
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Talvez a primeira grande adaptação à marcha 
mais alargada tenha acontecido com os homi-
nídeos macacos africanos, sahelanthropus 
tchadensis e ardipithecus ramidus que, ao 
descerem das árvores, adotaram a marcha 
bípede, que lhes permitiria ver mais longe 
durante a marcha e despender menos energia 
durante as longas caminhadas à procura de 
alimento.  

Mãos livres 

Por volta dos 6 milhões de anos, dá-se a sepa-
ração dos chimpanzés, em chimpanzés 
comuns e bonobos por um lado, e australopi-
thecus por outro. Australopithecus dos quais 
se conheceram várias espécies, com cérebros 
maiores, da ordem dos 450 cc, e postura 
progressivamente bípede até ao abandono 
das árvores. Sem dúvida a primeira grande 
modi�icação, adotada por todo o género 
homo-homem, pessoa -, habilis, erectus, 
afarensis, que se disseminaram de África, o 

berço da sua aparição, para a Europa, Ásia, 
Américas e Austrália, foi a adoção da marcha 
bípede, deixando as mãos livres para outras 
tarefas. 

Comparando o homo habilis, desde há 2,9 
milhões de anos até ao sapiens, entre 200 e 
100 mil anos, a modi�icação fundamental 
ocorreu no interior da caixa craniana, mas 
inúmeras adaptações foram-se operando. A 
nível do segmento superior, a conformação 
mais arredondada do crânio com o forâmen 
occipital em posição vertical, na parte postero 
inferior da caixa, alinhado com o ráquis cervi-
cal, sete vértebras e os calcanhares, de forma a 
estar de pé sem oscilar. 

Em vez da peça rígida cervicodorsolombar, as 
harmoniosas curvaturas, anterior cervical, 
posterior dorsal e novamente anterior 
lombar, permitem o equilíbrio sobre a bacia 
que suporta todo o peso do volumoso conteú-
do crânio toraco abdominal. Simultaneamen-
te, o género homo ganhou o queixo, ao perder 
o focinho, e todo o aparelho bucofaríngeo se 
modi�icou com a laringe em posição vertical, 
permitindo uma inúmera variedade de sons 
que construíram uma linguagem muito espe-
cial.  

Dado que a alimentação passou a ser diferen-
te, os dentes também se adaptaram, com cani-
nos mais pequenos, permitindo a lateralidade 
dos maxilares e molares mais adaptados à 
mastigação da carne. Também o aparelho 
digestivo encolheu, por ser menos solicitado, 
e não roubar a energia que o cérebro consome 
- 20% do total de glicose e oxigénio -, e permi-
tir assim que os 100 mil milhões de neurónios 
não fossem afetados. 

Arrefecimento rápido do corpo 

Ainda na divergência com os símios de há 6 
milhões de anos, os membros inferiores 
�icaram mais longos e os superiores mais 
curtos, com oponência dos polegares nas 
mãos, permitindo a construção de instrumen-
tos e atirar pedras com precisão, ou lanças, ou 
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o manuseamento de paus, tão úteis na caça, 
permitindo uma sobrevivência sustentada na 
busca de alimento e na defesa contra outros 
predadores. Para a corrida, sobretudo de 
longa distância, o equilíbrio em extensão do 
joelho, a planta do pé arqueada e a dorsi�lexão 
plantar foram outras adaptações que o género 
a que pertencemos adquiriu, melhorando a 
performance do desempenho nas mais diver-
sas áreas �ísicas.   

O fogo, nos últimos 500 mil a 1 milhão de anos 
foi outra adaptação notável dos nossos ascen-
dentes, permitindo maior e�iciência na diges-
tão dos alimentos cozidos com menor consu-
mo energético e tempo despendido, sendo o 
trabalho ocupado com outras tarefas.   

A aquisição de glândulas sudoríparas, que 
fazem o arrefecimento rápido do corpo em 
tempo de calor, foi outra modi�icação que 
alguns dos muitos genes inativos operaram, 
codi�icando a informação, transmitida à 
descendência e que, pela sua utilidade, 
permaneceu.   

Claro, em situações inesperadas, com o 
começo da utilização do sal e dos açúcares 
rápidos, parte dos organismos humanos não 
conseguiram a adaptação desejada, e a hiper-
tensão e a diabetes foram as consequências 
óbvias. Doenças crónicas, por falta de adapta-
ção ao meio, transmitidas geneticamente à 
descendência, como a obesidade por excesso 
da utilização de açúcares rápidos. Aqui, genes 
inativos, dos 20 a 30 mil dos existentes no 
género humano, não atuaram em muitos 
sapiens para impedir a generalização da falta 
de adaptação humana ao meio ambiente. 

Raimundo Fernandes    
(Médico, Neurocirurgião) 



Duas leis do século XIX, contemporâneas da 
teoria evolutiva de Darwin, admitiam a hipó-
tese de remodelação óssea, como resposta 
normal ao esforço �isiológico – lei de Wolf -, e 
o corolário desta, aplicado aos tecidos moles, 
músculos, tendões e ligamentos – lei de Davis. 
A conclusão seria a maior preparação dos 
tecidos, face à carga que lhes seria imposta. 
Remodelação óssea progressiva e reajusta-
mento muscular com o esforço. 

O inverso das leis também dava resultados 
reprodutíveis, com perda de massa óssea – 
osteopenia e osteoporose -, e perda muscular 
– atro�ia – em situações de inatividade, por 
doença, emprego sedentário, cultura do sofá 
ou resistência crónica ao exercício �ísico. 

O equilíbrio das forças tem de ser tomado em 
linha de conta, para evitar as contracturas, 
roturas ou fraturas dos vários tecidos, com 
situações anómalas que podem ser di�icil-
mente reparáveis, como as escolioses adquiri-
das, as deformações articulares permanentes 
ou o desgaste precoce dos discos interverte-
brais nos vários segmentos da coluna. 

O estilo de vida dos nossos antepassados, 
como caçadores recolectores, nómadas em 
movimento permanente, contrasta com o 
período pós-revolução industrial dos países 
mais desenvolvidos ou em vias de desenvolvi-
mento. Houve uma alteração radical do 
modus vivendi. O II Renascimento, com as 
novas e globalmente disseminadas tecnolo-
gias digitais, retirou aos jovens adolescentes, 
da maior parte dos países, a cultura da brinca-
deira ao ar livre e, aos adultos jovens, trouxe a 

Posições viciosas estão a deformar 
a cervical

O uso abusivo do telemóvel, com o pescoço em �lexão prolongada, ou do computador, 
com imobilização articular, estão a provocar a degradação dos discos, amortecedores 
dos corpos ósseos vertebrais, que degeneram em idades cada vez mais jovens… 

imposição de trabalhar com um excesso de 
horas, sentados a uma secretária, com posi-
ções rígidas do ráquis, muitas vezes com o 
pescoço em acento circun�lexo sobre o 
telemóvel, mal compensados com alguma 
atividade �ísica residual. 

A entrada do século XXI trouxe um aumento 
exponencial da competição na escola e no 
trabalho, com altos níveis de stress, regulan-
do-se o tempo ao minuto e, por outro lado, 
desconhecendo que 26% da população total 
vive menos de 14 anos; que há 800 milhões de 
desnutridos, 13% não tem acesso a água 
potável e que existem 1.600 milhões de 
obesos neste mesmo planeta. O mesmo onde 
75% da população tem um telemóvel e, 
destes, 30% com ligação à internet. E apesar 
de existirem muitos velhos, apenas 8% da 
população mundial tem mais de 65 anos, 
correspondente a ¼ do número total de 
obesos. 

Vou concentrar-me nas posições viciosas da 
raquis cervical. Mesmo sem sobrecarga �ísica 
sobre as sete vértebras e os cerca de 30 mús-
culos e ligamentos, as leis de Wolf e Davis 
aplicam-se a este segmento do esqueleto, 
tanto na positiva, como na negativa. Isto é, 
promovendo uma rigidez e inversão da curva-
tura articular, por contração prolongada, ou 
por falta de movimento e certo grau de atro�ia 
muscular. As duas situações com dor crónica e 
degradação dos discos intervertebrais. 

A alteração da estrutura dos discos, desde os 
25 a 30 anos de idade – induz o aparecimento 
de uma patologia que, noutras circunstâncias, 
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começaria 15 a 20 anos mais tarde. Com este-
nose medular precoce e risco acrescido de 
lesões, sobretudo em caso de acidente pro�is-
sional ou rodoviário. 

Também as hérnias são cada vez mais 
frequentes em idades mais jovens e as mielo-
patias progressivas estão a acontecer, mesmo 
sem causa aparente. 

Apesar da lombalgia crónica constituir o 
sintoma mais frequente que leva a procurar 
um médico, o sofrimento agudo ou crónico da 
medula cervical põe em risco a atividade 
motora dos membros superiores e inferiores 
em idades que não seria suposto isso aconte-
cer.  

As posturas rígidas e prolongadas do segmen-
to cervical, em qualquer idade con�irmam as 
leis da “competência mecânica”, previstas no 
século XIX e têm plena aplicação no período 
de grande avanço tecnológico do século XXI. 

Dado o grande número de estruturas diferen-
tes que compõe o segmento em causa, os 
estragos dependem da área atingida, das 
causas que lhe deram origem, da idade do 
paciente e das medidas protetoras tomadas. 

No caso do uso abusivo do telemóvel, com o 
pescoço em �lexão prolongada, ou do compu-
tador, com imobilização articular, as consequ-
ências mais frequentes são a degradação dos 
discos, amortecedores dos corpos ósseos 
vertebrais, que degeneram, alterando a sua 
estrutura celular. 

A perda de água interdiscal diminui o volume 
do disco e reduz o espaço entre as vértebras, 
com maior pressão sobre as articulações, 
induzindo dor e rigidez, com perda de mobili-
dade do pescoço. E isto pode começar na 
adolescência, agravando-se nos adultos 
jovens. 
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O canal medular, que aloja a medula, torna-se 
irregular e mais estreito, podendo lesar as 
estruturas nervosas, medula ou raízes, com 
compromisso dos membros superiores e/ou 
inferiores, no caso de lesão medular. Portanto, 
distúrbios muito sérios ainda em idades 
jovens, resultantes da má adaptação evolutiva 
do organismo humano às circunstâncias 
ambientais, neste caso traduzidos em dor ou 
dé�ices sensitivos e motores. Abusando das 
tecnologias do século XXI, em idades em que 
antigamente se brincava ao ar livre, se conhe-
cia as �lores dos campos e se ouvia o canto dos 
pássaros, porque não tinham dispositivos 
móveis nos ouvidos. 

Se tivéssemos juventude prolongada como os 
axolotes, vivendo na forma larvar jovens toda 
a vida e capazes de rejuvenescer todas as 
partes do corpo, incluindo a medula, sem 
deixar cicatriz, nenhum dos nossos jovens 
teria de se preocupar. Mas os humanos não 
têm essa capacidade. Nem temos ancestrais 
de há 450 milhões de anos como os escorpi-
ões, artrópodes engenhosos que, não sendo 
esquisitos, conseguem estar seis meses sem 
comer, mas em situações de aperto comem os 
da sua própria espécie; rejuvenescem a cada 
muda de carapaça de quitina e quando não 
apetece às fêmeas parceiro sexual, reprodu-
zem-se por partenogénese, sem contacto com 
os machos.   

Finalmente um piscar de olho aos nossos 
“primos”, com quem partilhamos mais de 
90% do nosso código genético e de quem nos 
separámos há 7 milhões de anos, chimpanzés 
e bonobos por um lado e australopithecos por 
outro. Seguimos noutra direção.  

Por volta dos 200 a 100 mil anos instalaram-
-se em África e, como caçadores recolectores, 
dispersaram-se lentamente por todo o plane-
ta, a pé, sem comboios, aviões ou telemóveis, 
mas com cérebros de 1350 cc, onde os 100 
mil milhões de neurónios estabeleceram os 
contactos certos para continuarmos, apesar 
de tudo. E os que nos precederam, sem se 
saber porquê, há 30 mil anos estavam pratica-
mente extintos, mas �icaram os bonobos, 
chimpanzés anões do Congo de lábios verme-

lhos e cabelo com risco ao meio na cabeça. Em 
vias de extinção como tudo o que é bom. 
Distantes de grande parte dos primatas e 
visões angélicas sapianescas, as fêmeas areja-
das, com uma ancestralidade mais astuta que 
a nossa, faziam sexo por prazer e não apenas 
para se reproduzir. O sexo era uma forma de 
aliviar a tensão e por isso as lutas neste grupo 
eram em menor número do que nos chimpan-
zés comuns. Mais ainda, estas fêmeas têm 
relações homossexuais, guinchando de prazer 
ao esfregar os apêndices, machos e fêmeas, 
cada um por seu lado, várias vezes ao dia, 
para reduzir a tensão e aliviar o stress. E neste 
grupo, a escolha da fêmea não é pelo alfa, mas 
sim pelo macho menos ru�ia. Boas maneiras 
que a evolução não alterou. 

Devíamos aprender com este grupo de cam-
peões que não basta ter um cérebro mais 
volumoso. É preciso dar-lhe o uso adequado e 
saber que há alguém que �ica mais jovem 
quando muda de pele, que usa o sexo como 
forma de prazer e para descontrair ou relaxar 
a tensão. E que ainda pode regenerar partes 
do corpo que foram agredidas e �icar jovem 
toda a vida, mas também que conseguem 
comunicar sem telemóveis…e sem pescoço 
com acento circun�lexo… 

Raimundo Fernandes    
(Médico, Neurocirurgião)  
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A dermatite ou eczema é uma doença da pele 
e surge como reação ao contacto a determina-
das substâncias. Encontrar a causa (s) pode 
ser um verdadeiro quebra-cabeças e exige o 
jogo de tentativa/erro. A imunoalergologia e a 
dermatologia dispõem agora de um nova 
ferramenta para diagnóstico, os patch tests ou 
testes epicutâneos, identi�icando qual a subs-
tância que desencadeou este processo in�la-
matório que se evidencia com um eczema de 
contacto. 

Diferentes dos testes por picada, os testes 
epicutâneos são aplicados na pele (nas 
costas), durante 48 a 72 horas, que �ica expos-
ta a diversas tipos de alergénios, em conso-
nância com o eczema e a história clínica 
relatada. Este é um instrumento de ajuda ao 
diagnóstico de alergia de contacto, revelando 
assim se a reação cutânea é ou não causada 
por reação alérgica. 

A identi�icação do agente que desencadeia 
este tipo de reação é a resposta que costuma 
faltar para tratar este tipo de eczema e as 
respostas podem surpreender, porque em 
grande número de casos, a causa está mesmo 
ali, como no verniz das unhas (resinas), no 
perfume que usa quase todos os dias, no fato 
de banho ou de mergulho que usou a semana 
passada (aditivo de borracha), no creme de 
barbear, creme de mãos ou gotas oculares 
(medicamentos), no bâton ou sabonete (con-

Como identificar a causa de um 
eczema de contacto?

O motivo nem sempre é óbvio e a caminhada que se segue será de tentativa/erro. Hoje, 
os testes epicutâneos ou patch tests ajudam a identi�icar a causa dos eczemas ou derma-
tites de contacto. As respostas podem surpreender, porque a origem pode estar no con-
tacto com metais, conservantes, perfumes, borracha, corantes, resinas, derivados de 
plantas, medicamentos ou tão só no creme que usa nas mãos ou na loção de barbear 

servantes) ou nos óculos, prótese dentária ou 
calçado (metais), entre muito outros. 

A reação alérgica pode surgir no imediato ou 
pode revelar-se um ou dois dias depois do 
contacto e, também por isso, descobrir as 
causas é, na maioria das vezes, um processo 
longo e di�ícil. Depois e apesar de ser um 
eczema de contacto, as reações podem 
circunscrever-se ao local e, mais tarde, podem 
estender-se a outras partes do corpo, o que 
em nada ajuda ao diagnóstico. 

Os testes de pele são um grande auxílio para 
desmisti�icar este problema, ajudando (numa 
primeira fase) a diminuir as reações, em 
concreto o incomodativo e desesperante 
prurido. 
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IMAGIOLOGIA 

Faça a sua marcação pelo número 239 802 590 

Realizamos todos os exames de Imagiologia: 
Radiologia convencional, Tomografia, 
Mamografia por t omossíntese, Ecografia, 
Ressonância magnética e Radiologia de intervenção.
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O foco está no primeiro dedo do pé, o chama-
do dedo grande. Um inchaço, dor quando 
mexe ou limitação da mobilidade, a existência 
de algum volume ósseo na parte de cima e 
ainda uma sensação de choque, quando toca 
naquela zona, são os sintomas mais comuns. 
A artrose metatarsofalângica do hallux ou 
hallux rígidus nada mais é do que uma dege-
neração da articulação do primeiro dedo do 
pé. Ou seja, uma artrose por desgaste da carti-
lagem, provocando a formação de saliências 
ósseas e rigidez na articulação, acabando por 
evoluir para um bloqueio completo do movi-
mento deste dedo. 

Nem tudo são joanetes

Basta uma alteração acompanhada de dor, para logo se remeter a culpa para os joane-
tes. Nem sempre, nem nunca, porque também existe o hallux rígidus, uma alteração 
degenerativa que afeta o primeiro dedo do pé 

Esta é uma condição com mais incidência no 
sexo feminino e afeta - principalmente - 
depois dos 50 anos de idade, por desgaste 
progressivo da cartilagem que promove a 
mobilidade nessa zona. As causas são múlti-
plas e podem incluir as sequelas de fraturas 
ou luxações, os joanetes que têm deformidade 
grosseira e a existência de um pé chato, tudo 
fatores facilitadores do desenvolvimento de 
hallux rígidus. 

Alguns testes de mobilidade e exames de 
diagnóstico, como RX ou TAC, vão ajudar a 
perceber o estado evolutivo deste tipo de 

dela, com o seu temperamento e as suas 
características únicas, compreendendo o que 
ela precisa e o que nos quer comunicar. E 
também olhar melhor para nós próprios, para 
as pessoas que somos, enquanto cuidadores. 
As nossas tendências, os nossos valores, os 
nossos botões de impaciência, irritação, inse-
gurança… as nossas fragilidades e as nossas 
necessidades. Porque nada disso pertence à 
criança ou pode ser atribuído a ela, e é impor-
tante que saibamos fazer essa distinção. 
Depois, olhemos en�im para a relação, tal 
como para uma dança: estamos a dançar em 
sintonia com a criança? Estamos a disfrutar 
da dança? Tudo começa com este olhar 
atento, despojado e sincero. Aproveitamo-nos 
de uma frase do Saramago para reforçar e 
expandir esta ideia: “Se podes olhar vê, se 
podes ver repara”. E depois, sim, retoma a 
dança.  

Sara Martins Leitão    
(Psicóloga Clínica de Crianças, Adolescentes e 
Famílias) 
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artrose, permitindo de�inir qual o melhor 
tratamento para aquela situação concreta, 
tendo sempre em conta a atividade da pessoa, 
o grau de desgaste da articulação, qual a 
evolução da deformidade e ainda a intensida-
de dos sintomas.  

  

No início, quando a artrose provoca uma 
perda de movimento mínima e dor esporádi-
ca, o tratamento baseia-se na indicação de 
algumas atividades especí�icas, ajuste de 
calçado (prescrição de uma ortótese articu-
lar), toma de medicação anti-in�lamatória e 
imobilização temporária. O objetivo passa por 
tentar atrasar a progressão do desgaste e o 
agravamento dos sintomas, como a dor e a 
mobilidade daquela articulação. 

A cirurgia deve �icar reservada para outras 
situações, principalmente quando já existe 
um bloqueio do movimento, provocado pelo 
aumento do volume ósseo, por exemplo. A 
intervenção irá reparar esse excesso de osso 
que degenerou, mas é preciso que a cartila-
gem ainda esteja de alguma forma preservada 
para que exista sucesso com esta intervenção.  

A avaliação deve ser feita por médico ortope-
dista que, por norma, opta por uma cirurgia 
minimamente invasiva (percutânea). Outras 
soluções cirúrgicas passam por fazer uma 

Normal

Hallux
rígidus

artrodese da articulação, ou seja, �ixação, ou 
por uma substituição articular, recorrendo a 
um implante sintético. 

A decisão é sempre clínica e as soluções 
devem ser individualizadas e aplicadas em 
função da evolução da artrose e do per�il da 
pessoa, sendo por isso imprescindível avaliar 
todos os parâmetros adequados ao melhor 
tratamento.  

Rita Gaspar     
(Médica, Ortopedista) 
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Não é nenhuma réplica de Veneza e por isso 
mais vale desistirem de chamar a Aveiro, a 
“Veneza portuguesa”. Não faz sentido e quem 
�ica a perder somos nós, porque Aveiro é 
Aveiro. Cidade plana, onde não se perde o 
folego a andar a pé ou de bicicleta. 

Um acidente geológico deu lugar aos canais 
que entram pela cidade e os moliceiros há 
muito que deixaram de recolher o moliço,  
para se converterem ao turismo. O mesmo 
aconteceu com algumas salinas. Os marnotos 

começaram a escassear e das mais de 200 
salinas de outrora restam sete, para que se 
perdure a tradição e a memória do “ouro 
branco”. Se umas foram abandonadas, outras 
estão agora convertidas e, ao invés de sal, 
produzem ostras, amêijoas e berbigão.  
      
Aveiro é assim, reinventa-se, sem esquecer a 
história. Foi isso que aconteceu com a nova e 
cobiçada estação de comboios. Por muita 
pressa que os passageiros tenham, com medo 
de perder o comboio, ninguém pode �icar 

Há uma cidade onde sabe bem 
andar a pé (ou de bicicleta)

Há o risco de se perder nos roteiros que Aveiro tem. Não pela rota em si, mas pelos argu-
mentos de querer ver tudo, sem escapar nada. Aveiro, cidade ou região, deixam sempre 
um pretexto para querer voltar.  
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indiferente às peças de azulejaria de azul-co-
balto que decoram aquele espaço, agora 
modernizado. Aliás, os painéis de azulejos 
acabam por decorar outros espaços da cidade 
e da região.   

Claro que a Ria de Aveiro acaba por marcar a 
cidade, não só pelo seu típico habitat, mas 
também pela diversidade de ambientes, 
biodiversidade e valências únicas. A marca é 
própria e única. As rotas são inúmeras e os 
itinerários podem ser traçados entre o 
urbano, a serra e o mar. Ou melhor ainda, 
misturando todos os ingredientes.   

Os pretextos para visitar Aveiro não cabem 
aqui, porque é preciso sentir, ver, cheirar e, 
claro, provar ou saborear para perceber que 
direção tomar. Por defeito, apenas deixamos 
algumas pistas e �icam outras tantas em 
aberto, para que se junte a curiosidade e o 
espirito de descoberta. As escolhas e os cami-
nhos serão uma consequência. Mas será 
preciso tempo. 

Também pode optar por ver tudo à distância, 
não é a mesma coisa, mas há a promessa de 
captar uma paisagem diferente. Neste caso 
serão precisas pernas treinadas e algum 
fôlego, porque a alternativa implica subir 288 
degraus. É este “o preço a pagar” para subir ao 
farol mais alto de Portugal. A entrada é gratui-
ta e as portas abrem à quarta-feira de tarde. 

O farol tem um alcance luminoso de mais de 
40 quilómetros e desde o século XIX que se 
ergue na Praia da Barra, mantendo ainda o 
estatuto de pertencer a um dos mais altos do 
mundo (62 metros de altura). Subir pode não 
ser para todos, mas a descer todos os santos 
ajudam e, em Aveiro, veneram-se dois. A 
Santa Joana, padroeira da cidade e o santo 
casamenteiro ou “curador de ossos”, S. Gonça-
linho.  

Ao �im de algumas horas por Aveiro e depois 
de perceber que, para além da presença do 
azulejo decorativo, esta é também uma das 
cidades (tal como o Porto) com vestígios da 
chamada Arte Nova, pode pensar que já viu 
tudo. Desengane-se, há sempre algo mais e os 
novos passadiços irão provar isso mesmo. Até 
porque a viagem traçada pela orla dos canais 
será sempre diferente. Basta que mude a 
maré (baixa ou alta) e a posição do sol, para 
�icar com a sensação que ainda tem muito 
para conhecer.   

Mais uma vez e para fazer jus à própria cidade 
também o itinerário destes passadiços é todo 
ele plano e pode ser feito a pé ou de bicicleta. 
Duas horas é o tempo que pode demorar se 
percorrer estes 6 a 7km a pé, para ida e volta 
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terá de contabilizar o dobro. Não estranhe as 
indicações que podem aludir a Salreu, Estar-
reja. É que este é apenas o primeiro de um 
traçado maior e que se projeta para ter 23 km, 
ligando Aveiro a Estarreja. 

Ainda em jeito de curiosidade, se por acaso 
encontrar uma ponte repleta de �itas colori-
das, saiba que está em cima da Ponte dos 
Namorados ou da Amizade. Os cadeados 
foram trocados por �itas e, ao invés dos pesa-
dos cadeados, as mensagens escrevem-se em 
laços. Nas redondezas, o comércio local já está 
preparado para vender estas �itas coloridas, 
que são depois preenchidas e enlaçadas na 
ponte. 

Convém lembrar os mais distraídos que, como 
qualquer região portuguesa, Aveiro também 
tem as suas iguarias e tradições gastronómi-
cas. As enguias e a caldeirada de peixe não 
devem ser negligenciadas, mas são os ovos-
-moles que reinam na cidade e que têm direi-
to a uma confraria e tudo. Apresentam-se em 
réplicas que lembram o mar (búzios, peixes, 

conhas ou barricas), mas serão de inspiração 
conventual, numa tradição que perdura 
naquelas terras por mais de cinco séculos. 
Uma visita a Aveiro implica necessariamente, 
provar os ovos-moles. 

A todos estes argumentos, ainda podemos 
sugerir que não se �ique pela cidade. A região 
tem muitas outras atrações. Seja na costa, sem 
deixar de olhar para os palheiros da Costa 
Nova, seja mais em terra, como o Museu Marí-
timo de ílhavo (uma homenagem ao baca-
lhau), o Museu da Vista Alegre; a Cidade-Mu-
seu do Azulejo que é Ovar, onde encontra a 
inigualável Igreja de Válega; as Dunas de S. 
Jacinto; ou uma das maiores lagoas da Penín-
sula Ibérica, a Pateira de Fermentelos. 

Aveiro, cidade ou região, têm sempre muitos 
pretextos para querer voltar, faça sol ou faça 
chuva, com nortada ou não. 
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A melhor forma de combater o cancro da mama é 
a prevenção através de mamografias e exames 
regulares.

Marque a sua consulta através do 239 802 700

Rastreio de Cancro da Mama

PUBLICIDADE
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“Mudo todos os dias, sou feliz assim. Somos viciados em coerência, não 
somos? Pretendemos estar imóveis quando o mundo roda, que aborreci-
mento. Queremos ser hoje o que fomos ontem, e poucas vezes percebemos 
que só somos hoje o que fomos ontem quando não somos hoje o que 
fomos ontem. O que somos é mais do que tudo mudança, o que somos é 
mais do que tudo incoerência, gostar hoje do que não gostávamos ontem, 
dizer hoje o que não dissemos ontem, temer e amar e desistir e chorar 
hoje o que não temíamos, amávamos, desistíamos ou chorávamos ontem. 
É assim que está tudo bem, é assim que estamos todos bem.” 

Pedro Chagas Freitas (A raridade das coisas banais)
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A questão torna-se mais inquietante porque 
pouco ou nada se fala do que se chama �im da 
vida ou o caminho que se percorre para lá 
chegar. Envelhecer deixou de ser um privilégio 
de uns quantos (mais sortudos ou não) e 
passou a ser um direito, mas a que preço? 

A COVID-19 destapou algumas dessas ques-
tões e o país (se não sabia ou �ingia não saber) 
�icou a perceber que este é um país onde não 
faltam “lares para velhos”. Nem vou aqui 
discutir a condição que leva aqueles seres 
humanos a saírem das suas casas, das suas 
famílias, das terras onde sempre viveram para 
�icarem “internados” num lar. Nem tão pouco 
a palavra “lar”; “casa de repouso” ou outro 
termo a que a imaginação recorre. 

O que eu queria mesmo saber não é isso. O que 
gostava mesmo de saber é o que pensam os 
habitantes desses ditos lares, estão ali à 
espera da morte? O que pensam? O que 
sentem? Como contam os dias? Que projetos 
têm? Com que sonhos adormecem? 
 
Mais ninguém se incomoda com estas ques-
tões? Porque não há debates, nem é um tema 
televisivo? 

Entrar numa casa que não é a nossa e por isso 
um espaço estranho, traz, por certo, um vazio 
incompreensível, di�ícil de digerir. Ficar rode-
ado de pessoas que não conhecem e que 
nunca viram; dormir num quarto e numa 
cama que nunca foi sua; receber para as mãos 

À espera da morte

O que pensam? Como contam os dias? Quais os sonhos e os projetos? Alguém se incomo-
da com estas e outras questões. Gostava de saber o que pensam quando �icam de manta 
nos joelhos a olhar pela janela. Contam os dias ou esperam pela morte? 

um babete porque a colher pode ter um 
percurso sinuoso e é preciso evitar as nódoas; 
deixar que nos digam quando temos de comer, 
sem que possamos dar palpite sobre a 
ementa; ouvir dizer quando temos de tomar 
banho, respeitar a hora de deitar; apagar a luz 
à hora marcada… serão estas algumas das 
novas rotinas para quem pensa que já apren-
deu tudo na vida. 

Não há cheiro a descanso ou a paz e o silêncio 
destes dias será de certeza muito ruidoso. 
Haverá quem resista e quem acredite que é 
possível continuar a escalar os dias da vida 
assim? Bem sei que resistir desgasta. Mas o 
que pensam e o que esperam quando �icam de 
manta nos joelhos a olhar pela janela? Contam 
os dias? Esperam visitas ou desistiram e estão 
à espera da morte?   

Bem sei que estas são questões complicadas. 
Bem sei que não se pode generalizar. Bem sei 
que alguns desses lares até têm espaços de 
convívio, para exercício �ísico, para bricolages. 
Mas é isso que eles querem?   

Alguém sai dali vivo? 

António Travassos    
(Médico, Oftalmologista) 
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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
Infeciologia

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
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Urologia
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