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Começamos com as Dores de Barriga e terminamos a tentar perceber quanto vale o 
zero… O caminho que �izemos está dentro destas 68 páginas.   

Os nossos Olhares têm esta caraterística, descomplicar e simpli�icar, elucidar e guiar. 
O cancro colo-retal ou o cancro do colo do útero merecem a nossa intervenção. Tal 
como a nossa vivência diária, que oculta o crédito que andamos a somar, sempre que 
gastamos mais recursos do que os que podem ser oferecidos. O Belzebu também foi 
aqui chamado, mas por outras razões, que nem a neurocirurgia conseguiu resolver. 

Às vezes complicamos só porque sim, por hábito e também precisamos de falar sobre 
isso. A sesta é um bom exemplo, porque não tem nada emaranhado. Faz falta e ponto 
�inal. Tal como o olfato. Sabia que temos 40 milhões de neurónios disponíveis para 
nos ajudarem a cheirar?   

Descomplicar é o nosso modo de estar. 

Conceição Abreu 

Mistérios descomplicados 
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A barriga (ou abdómen) aloja vários órgãos e 
qualquer um pode provocar dor de barriga. 
Mas, contrariamente ao senso comum, a 
causa dessa mesma dor nem sempre é 
gastrointestinal. Aliás, a origem desse mal- 
estar pode nem estar no abdómen. A Gastro-

Dores de barriga 

       e outros mistérios

Todos sabem do que falamos porque – em qualquer momento na vida – cada um de 
nós já sentiu o que é ter uma dor de barriga. Seja, porque comeu o que não devia, seja 
porque �icou intimidado com um exame que o iria pôr à prova. As dores de barriga são 
comuns e, na grande maioria das vezes, a situação é benigna. Mas, nem sempre, nem 
nunca. A especialidade de Gastroenterologia ajuda a descomplicar 

enterologia ajuda a descomplicar e a cons-
truir um diagnóstico que, por norma, começa 
tão só com uma sensação, porque quando 
temos dor, é disso mesmo que se trata, uma 
sensação individual que não pode ser medida 
pelos outros, é preciso senti-la. 

Primeiro que tudo importa conseguir descre-
ver muito bem essa mesma dor, ou seja, se é 
em jeito de cólica, “facada”, uma moinha ou 
uma espécie de ardor, mas também a sua loca-
lização e se está ou não associada a outros 
sintomas, como tonturas, vómitos, febre, diar-
reia e outros. Com as respostas certas, o 
exame �ísico e a história clínica do doente, o 
gastroenterologista �ica na posse da informa-
ção base necessária para começar a desven-
dar o mistério da dor de barriga. 

Como se depreende facilmente, as causas de 
uma dor de barriga podem ser variadas e 
estão muito dependentes da idade, sexo e da 
existência ou não de doenças associadas. Se o 
problema for gastroenterológico o mistério 
poderá manter-se. Isto porque, o problema é 
detetado, sinalizado, mas pode não ter um 
rótulo de doença. Ou seja, se é verdade que 
existem patologias estruturais que justi�icam 
a existência de uma dor de barriga, também é 
verdade que existem causas funcionais. E 
quando os exames de diagnóstico não reve-
lam qualquer anomalia a causa será sempre 
funcional. Neste caso, a síndrome do intestino 
irritável poderá ser o mais comum de entre as 
disfunções gastrointestinais não estruturais. 

Se a causa da dor estiver num problema 
estrutural, o gastroenterologista saberá eluci-
dar sobre os procedimentos a seguir e que, 
nalguns casos, pode passar por uma interven-
ção cirúrgica e/ou toma de medicação. 

Se o problema for apenas funcional, ou seja, 
existem sintomas – como a dor de barriga – 
mas não existe nenhuma lesão - sugerimos 
que cada um faça uma avaliação/análise 
sobre os efeitos dos alimentos ingeridos, sem 
partir logo do princípio imediato de que pode 
existir uma intolerância alimentar. A reação 
do organismo a determinados alimentos não 
é sempre igual e depende de variados fatores, 
incluindo os psicológicos. Porque, quer quei-
ramos quer não, o stress também in�luencia o 
movimento intestinal, promovendo perturba-
ções.  

Junte-se ainda um outro ingrediente muito 
útil à otimização do funcionamento gastroin-
testinal e que está sempre presente quando se 
fala na adoção de uma vida saudável: o exercí-
cio �ísico. 
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O ano passado, 10 mil pessoas receberam um 
diagnóstico de cancro colo-retal, uma doença 
que anda a matar quatro mil portugueses por 
ano. Os números são frios e sem rosto, mas 
estas quatro mil pessoas tinham um nome, 
uma família e um projeto de vida que foi inter-
rompido por esta morte antecipada. 

Se é verdade que 5 a 10% das neoplasias são 
hereditárias, em mais de 90% dos casos, a 
culpa é individual e o �inal da história poderia 
ter sido escrito de outra maneira. Há agentes 
externos que promovem o risco do cancro e 
quase todos sabemos o que precisamos fazer, 
mas é mais fácil “fazer aquilo que eu digo e 
não aquilo que eu faço”. 

É verdade que em inúmeros casos, o cancro 
hoje já não é tão mortal como há uma ou duas 

Cancro colo-retal 

    rouba 11 vidas por dia

Há um desvio ou vidas roubadas pelo cancro, porque a morte poderia ter sido um 
momento adiado. Em Portugal, o cancro colo-retal já é a primeira causa de morte por 
neoplasia. Mata mais que o cancro da mama e muito mais do que os acidentes de 
viação 

décadas atrás, o exemplo do cancro da mama 
é bem evidente, pelas taxas de sobrevivência 
obtidas depois dos tratamentos que se segui-
ram ao diagnóstico. Mas, o cancro ainda não 
se transformou numa doença crónica e esta 
não é a realidade para todas as neoplasias. O 
cancro do pulmão continua a ser dos mais 
mortais, seguido do colo-retal, do estômago, 
da próstata, do pâncreas… 

Os especialistas alertam que uma em cada 
três pessoas pode ter um cancro, mas nos 
próximos dez anos essa proporção passará 
para uma em cada duas pessoas. O alerta deve 
ser geral e o rastreio e�icaz, mas a atitude que 
cada um de nós tem face ao risco deve mudar 
de vez, vingando as previsões e as estatísticas 
que se começam a desenhar para a próxima 
década. 
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As estatísticas não nos favorecem e para o 
cancro colo-retal a incidência está a aumentar 
ano após ano, o que acaba por culminar nas 
cifras negras de 11 mortes por dia. Em Portu-
gal, esta é a primeira causa de morte por 
cancro e somos o único país do mundo 
ocidental em que isso acontece. Esta é uma 
das doenças que se pode evitar e o rastreio 
tem-se revelado como a forma mais e�icaz, 
aplicando-se a toda a população portuguesa, a 
partir dos 50 anos de idade e sem história 
familiar de neoplasias. A colonoscopia é o 
modelo eleito para cumprir as recomenda-
ções internacionais dirigidas para a preven-
ção. 
Em paralelo, o risco também pode ser gerido 
por cada um de nós. Como? Combater a obesi-
dade ou tão só contrariar o excesso de peso é 
um bom princípio, seja para prevenir o cancro 
colo-retal, seja para prevenir qualquer outra 
neoplasia. Recomenda-se a opção pela dieta 
mediterrânica, limitando o consumo de carne 
vermelha e ovos, substituindo as gorduras 
animais por gorduras vegetais. Sugere-se 
também abandonar todos os hábitos tabági-
cos, limitar o consumo de álcool e, claro, 
muito exercício �ísico.   

O cancro colo-retal tem cura, mas essa é uma 
situação clínica que está dependente da fase 
de extensão da doença. Se diagnosticada 
muito precocemente, existe cura para 90% 
dos casos. O que nem sempre acontece. Na 
maior parte dos casos, as pessoas não valori-
zam os sintomas e, seja por vergonha ou não,  
falar de fezes ainda não é uma boa razão ou 
motivo para procurar ajuda médica. 

Deixamos �icar os sintomas a que deve estar 
mais atento e o alerta pode começar pelo 
aparecimento de sangue nas fezes (pode não 
ser nada, mas também pode ser), tal como 
uma alteração dos hábitos intestinais, cólicas, 
perda de apetite, perda de peso (não explica-
da) ou tão só cansaço.   

Querer contrariar a morte de 11 portugueses 
por dia, seria um bom princípio, porque são 
estes os números que ilustram aquilo que é 
um problema com uma dimensão pública, 
muito superior às mortes provocadas por 
acidentes na estrada (513, em 2018) e mesmo 
às mortes por cancro da mama (1600 mulhe-
res em 2018). 
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As taxas de incidência e de mortalidade do 
cancro colo-rectal �izeram soar os alarmes e 
justi�icaram a aprovação de um programa 
nacional de rastreio da doença. Reduzir a 
mortalidade, prevenindo e/ou detetando 
precocemente é o objetivo deste rastreio 
nacional que se aplica a todos os portugueses 
(Homens e Mulheres), com mais de 50 anos 
de idade. 

A colonoscopia é o exame de diagnóstico de 
eleição para este programa de prevenção e, 
nos casos em que tudo esteja normal e sem 
alterações, o exame deve ser repetido de 10 
em 10 anos. Quando o exame deteta uma 
alteração, o intervalo deve ser reduzido e a 
necessidade de repetir o exame terá outra 
frequência, adequada em função de cada 
pessoa e situação.    

O cancro colo-retal começa sempre por um 
crescimento anómalo de tecido epitelial na 
parede intestinal, dando origem à formação 
de um pólipo. É aqui que a colonoscopia é o 
exame de eleição, não só porque deteta estas 
formações mas, também e principalmente, 
porque é possível remover este mesmo pólipo 
antes de se tornar maligno. 

O cancro colo-retal instala-se quando estes 
pólipos se tornam malignos, acabando por 
invadir as várias camadas do intestino, ao 
mesmo tempo que ganham capacidade de 
disseminação por todo o organismo. 

Tem mais de 50 anos? 

        Está convocado



MEDICINA DO SONO 

Marque a sua consulta através do 239 802 700 

Noites mal dormidas causam vários problemas de 
saúde. O cansaço constante e a falta de energia
depois de uma noite de sono não são normais!
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O paradigma mudou e estima-se que 20 a 
30% da população esteja a �icar afetada pela 
esteatose hepática ou, em linguagem comum, 
pelo �ígado gordo. As bebidas doces/refrige- 
rantes são um dos principais ingredientes 
para a alteração da norma, junte-se a obesida-
de, as gorduras e o excesso de carne vermelha 
na dieta alimentar.     

Deixou de ser um problema de excesso de álcool, para passar a ser um problema de estilo 
de vida. Os refrigerantes, o sedentarismo, o excesso de peso, a resistência à insulina, as 
toxinas e altos níveis de gordura no sangue estão a engordar os �ígados das crianças, 
adolescentes e adultos portugueses 

O fígado pode engordar?

O �ígado gordo já não é exclusivo do excesso 
de álcool, nas últimas décadas, esta doença 
passou a ser uma consequência de um estilo 
de vida e revela-se na idade adulta, mas 
também na infância e na adolescência. Como 
exemplo, hoje, há casos registados de crianças 
com 4 anos de idade e com evidências de 
�ígado gordo. Ou seja, a gordura que andamos 
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a ingerir em excesso acaba por se acumular 
no �ígado, que �ica incapaz de a metabolizar e 
de a transformar para que seja eliminada. 
Até há algum tempo atrás este era um proble-
ma típico e quase exclusivo dos consumidores 
de álcool, pelo excesso que levava a uma 
acumulação de ácidos gordos no �ígado e, com 
um consumo continuado, a situação acabará 
por evoluir para lesões hepáticas irreversí-
veis, tais como a cirrose hepática e cancro 
hepático.   

A situação deixou de ser exclusiva dos consu-
midores de álcool, porque cada vez mais 
aumenta o número de casos com um diagnós-
tico de �ígado gordo em pessoas que nunca 
beberam álcool. Hoje, a acumulação de células 
gordas no �ígado estará a afetar 30% da popu-
lação, independentemente da idade ou do 
género. 

O estilo de vida – sedentarismo – e a alimen-
tação são os principais responsáveis por esta 
alteração que agora se regista, junte-se ainda 
que existem outras causas (mais raras) para o 
aparecimento de �ígado gordo. Além da gené-
tica, junte-se ainda o uso de alguma medica-
ção ou a ingestão de toxinas. 

No início, esta é uma situação que pode ser 
reversível, graças à grande capacidade de 
regeneração deste órgão mas, com a insistên-
cia, a acumulação de gordura no �ígado acaba 
por desencadear in�lamação e morte celular. É 
nesta fase que se começam a revelar sinto-
mas. Até aí é tudo muito silencioso. 

A fadiga, uma dor abdominal à direita e a 
perda de peso são alguns dos sintomas  e a 
con�irmação da doença será dada por ecogra-
�ia e análises de sangue. 

Uma vez diagnosticado, é preciso mudar de 
vida, porque não existe um medicamento que 
cure o �ígado gordo. A solução passa pela 
reposição do peso normal, nos casos em que 
há obesidade e, essencialmente por exercício 
�ísico, a par de uma dieta, reduzindo a quanti-
dade de comida, mas também o tipo de gordu-

ras, adequando os valores de calorias ingeri-
das à quantidade de calorias gastas. As bebi-
das alcoólicas devem ser banidas, tal como os 
refrigerantes que devem ser totalmente 
eliminados. 

Acrescente-se ainda que, esporadicamente, a 
doença do �ígado gordo também pode afetar 
pessoas magras e, nestes casos especí�icos, a 
comunidade cientí�ica ainda está a tentar 
perceber quais as alterações no metabolismo 
e per�il genético que estão a desencadear o 
despoletar da doença. 
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A doença cardiovascular devido à ateroscle-
rose é a principal causa de mortalidade em 
Portugal, seja através do enfarte agudo do 
miocárdio (EAM) ou do acidente vascular 
cerebral (AVC). Os fatores de risco são vários 
e incluem o tabagismo, a dislipidémia, o 
stress, a obesidade, a hipertensão arterial, a 

As verdades e as mentiras sobre o 
colesterol

O valor “normal” de colesterol é igual para todos? Não. Este é apenas um dos mitos 
que ainda prevalece sempre que o colesterol é tema de conversa. A barreira nem 
sempre está nos 200 mg/dL, porque o que é mau para uns pode ser aceitável para 
outros. Esclarecemos as verdades e as mentiras à volta do colesterol, porque não vive-
mos sem ele, mas não precisamos morrer por causa dele 

diabetes, o sedentarismo e a alimentação 
não-saudável. Apesar de não ser o único fator 
a considerar, a evidência cientí�ica mostra que 
ter o colesterol elevado (nomeadamente o 
colesterol LDL – “o mau”) constitui um dos 
mais fortes fatores de risco! 
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O que é ter o “colesterol alto”? 

Colesterol total acima de 200 mg/dL é alto, e 
abaixo de 200 mg/dL é normal? É tão simples 
quanto isso? Não! Deve ser feita uma avalia-
ção médica personalizada do risco cardiovas-
cular global que inclui vários fatores como a 
idade, género, antecedentes pessoais, hábitos 
tabágicos ou tensão arterial. Só depois de ser 
feita essa análise é que poderemos dizer qual 
é o “colesterol normal” para aquela determi-
nada pessoa. Por exemplo, ter 210 mg/dL 
pode ser perfeitamente aceitável para uma 
pessoa, mas muitíssimo alto para outra! 

Todas as pessoas com “colesterol alto” devem 
fazer medicação? 

Não. Consoante a análise do risco cardiovas-
cular daquela pessoa em particular e o seu 
valor de colesterol, conseguimos determinar 
quanto devemos baixar de colesterol naquele 
caso. Em determinadas circunstâncias, a 
modi�icação do estilo de vida (redução da 
ingestão de gorduras, atividade �ísica regular, 
perder peso) podem ser su�icientes, enquanto 
noutras elas devem ser associadas a medica-
ção especí�ica. 

Uma dieta mais saudável é su�iciente para 
baixar o colesterol? 

Depende dos casos. Destaco que, ao contrário 
do que habitualmente se pensa, a grande 
maioria do colesterol (cerca de 70%) é produ-
zido pelo nosso próprio organismo a nível do 
�ígado, apenas o restante provém da alimen-
tação. Essa é a razão pela qual, algumas vezes, 
a modi�icação da dieta com redução da inges-
tão de gorduras não baixa o su�iciente o coles-
terol e necessitamos mesmo de iniciar medi-
cação. 

Qual é o bene�ício de tomar medicação para 
baixar o colesterol? 

Os medicamentos mais usados são as “estati-
nas”, que são substâncias que reduzem a 
quantidade de colesterol que é produzida no 
nosso �ígado. Assim, ao baixar a quantidade 
de colesterol que está em excesso no sangue, 

também se consegue reduzir o colesterol que 
se deposita na parede dos vasos sanguíneos. 
A evidência é esmagadora e tem base em 
estudos com centenas de milhares de doentes 
no mundo inteiro: se uma pessoa tiver alto 
risco cardiovascular, esses medicamentos vão 
reduzir bastante a probabilidade de vir a ter 
um enfarte, um AVC ou de morrer precoce-
mente! 

Todos os medicamentos para baixar o coleste-
rol têm efeitos secundários? 

Não. Apesar de se terem levantado algumas 
suspeitas de riscos eventuais, os estudos têm 
mostrado que são medicamentos muito segu-
ros! Sim, existe um ligeiro aumento do risco 
de diabetes associado ao uso das estatinas, 
mas este risco absoluto é muito baixo e não se 
sobrepõe ao bene�ício indiscutível de estar-
mos a reduzir a probabilidade de vir a ter um 
enfarte. Por outro lado, alguns doentes 
queixam-se de dores musculares ou cãibras 
quando tomam estatinas mas, se isso aconte-
cer, existem alternativas dentro ou mesmo 
fora desse grupo de medicamentos que 
podem evitar isso. Portanto, se isso lhe acon-
tecer, não deixe simplesmente de tomar o 
medicamento, fale com o seu médico porque 
muito provavelmente existe uma alternativa 
para que não sinta isso. 

Luís Leite    
(Médico, Cardiologista) 
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“Eu sei que não é glamoroso repetir, 

mas é necessário. 

Como aprender a conduzir uma viatura sem repetir? 

Como aprender a tocar piano sem ensaiar? 

E isto toda a gente entende. 

Mas parece que relativamente à escola já não. 

Aí parece que toda a gente tem de ser criativa. 

Não se pode ser criativo o tempo inteiro – 

é preciso aprender. 

E aprender pode não ser sempre divertido, 

por vezes, pode ser duro.”

Gilles Lipovetsky
(Filósofo e sociólogo francês)
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Fixei que era outono e que a tarde começava 
lenta e vagarosa. À entrada da porta uma 
jovem senhora, com pele de quem trabalha ao 
sol, cabelo escuro e olhos tristes, esboçou um 
sorriso e iniciou um discurso que parecia já 
ter sido mastigado previamente.   

Eu sou a Maria do Mar, mas chamam-me a 
Marquinhas. Na minha terra dizem que sou a 
bruxa curandeira. Tenho sabedoria adquirida 
ao longo da vida e utilizo alguma magia para 
tratar quem me procura. As pessoas só pagam 
o que podem, o que querem ou o que enten-
dem que é justo. E olhe, trabalho as mesmas 
horas, de sol a sol, mas agora já não é um 
trabalho de campo, duro, pesado, que me 
rebentava com as costas e, no �im semana, o 
dinheiro mal chegava para os gastos da casa. 
Vida dura, tão pouco compreendida e com as 
mulheres de par a par com os homens e a faze-
rem o mesmo trabalho, mas a receberem 
metade do salário. 

Antes de ser esta que sou hoje, era a Marqui-
nhas, que trabalhava num campo ribatejano, a 
sachar, a cavar e a fazer todo o serviço que o 
capataz determinava. 

No �im de um verão, costas dobradas e com 
uma dor ferrada na zona dos rins, já o sol ia 
alto, ergo-me um pouco para descansar e de 
repente �ixo o olhar num ponto do �irmamen-
to. Pareceu-me ver uma luz muito brilhante, 

Quando o Belzebu 
     se encrava no cérebro 

Nem a ciência, nem a magia conseguiram descomplicar a vida de Marquinhas, a curan-
deira ribatejana que uma luz mágica libertou das ordens de capataz. Um Belzebu entra-
nhado na cabeça empurrou-a para uma consulta com um médico neurocirurgião 

mágica, que também me �itava. Fiquei estática 
durante uns minutos, sem conseguir articular 
palavras. As minhas companheiras pergun- 
tavam-me se eu me sentia mal, mas eu não 
conseguia falar. Larguei a enxada, dei meia 
volta, e nem ouvi o capataz, atónito, a dizer 
isto e aquilo, ameaçando que se me fosse 
embora não voltava a trabalhar naquela 
vinha, que descontava o dia de hoje, e mais 
umas arrazoadas que mais tarde me conta-
ram.  

Naquele dia �iquei com um poder que não 
tinha até então. Larguei de�initivamente o 
martírio do campo. 

O meu marido pensava que me tinha entrado 
algum Belzebu no corpo. No princípio ainda 
ralhou, porque agora, único sustento da famí-
lia, já nem tinha dinheiro para beber um copo 
com os amigos ao �im de semana. E os vesti-
dos de chita da nossa menina também já esta-
vam a �icar gastos. Mas as coisas foram-se 
compondo, cresceram as consultas da “bruxa”, 
e o dinheirinho foi entrando aos poucos. 

O Belzebu, pintado de azul, estava a tornar-se 
um santo. E passámos a viver mais desafoga-
dos. Sem a corda ao pescoço. Respeitados. 
Roupa lavada. Aprendemos palavras mais 
caras. E na escola diziam que aquela menina 
calada era �ilha da dona Marquinhas. E do 
senhor Manel Louva a Deus. Tudo caminhava 



19

demasiado bem até aquela dor de cabeça 
insuportável. Que agrava com mudança de 
posição. E tosse. E espirros. É um Belzebu 
entranhado que eu visiono de cor azul. E a 
espirrar como os bodes. Maldito. Tá bem 
ferrado na cabeça. O meu conhecimento não 
dá para tanto. 

Por isso recorro ao Senhor Doutor... 

O exame neurológico revelou sinais de gente a 
mais dentro do crânio. Na realidade, algo não 
estava bem. Pedido o exame imagiológico 
con�irmou-se que o Belzebu entranhado no 
cérebro, estava numa zona perigosa e pouco 
acessível. Não havia muito a fazer. Ciência e 
magia pouco adiantavam. Apenas pastilhas 
para alívio temporário da dor.   

Dona Marquinhas, a corajosa curandeira, que 
teve visões e mudou de vida, e ajudou gente 
simples que acredita em lobisomens, estava 
numa encruzilhada complicada da vida.  
À guisa de conversa relaxante, infra clínica, 
para desanuviar o estado tenso, criado pelo 
diagnóstico e, sobretudo, pela falta de espe-
rança na cura, perguntei-lhe se conhecia o 
unguento do voo original das bruxas. Era uma 
mezinha de ervas, com extrato de plantas 
chamados pepinos zombie, com folhas de 
salgueiro e fuligem das chaminés, tudo mistu-
rado com óleo animal ou óleo de cravinho. 
Desconhecia, mas �icou curiosa.   

Juntei à conversa um pouco de ciência medie-
val e descrevi o ritual em que as bruxas nuas 
untavam o unguento em várias zonas da pele, 
bem como o pau da vassoura que cavalgavam. 
Ora o unguento, que contém um antagonista 
muscarínico, de um importante neurotrans-
missor do cérebro, passava à corrente sanguí-
nea através da mucosa dos genitais, em 
contacto com o pau da vassoura, provocando 
uma sensação, alucinatória visual, sensação 
de �lutuação e leveza, dando às bruxas a 
sensação de que podiam voar. 

Os efeitos psicoativos da escopolamina, subs-
tância em causa, iguais ao rugido de um leão, 
desaparecem, em doses baixas, num simples 

colírio, que permite aos oftalmologistas, 
apenas a dilatação das pupilas para ver 
melhor o fundo ocular, sem que o doente se 
sinta a �lutuar. 

A morte vudu e a criação de zombies estão de 
certa forma ligadas à ação de substâncias 
contidas em plantas, conhecidas há milhares 
de anos e ainda hoje utilizadas em muitos 
países, como ciência oculta. O ritual e a ence-
nação fazem parte da magia e o resultado 
obtido depende muito dos praticantes. 

O cérebro de cada um de nós, bem como os 
pensamentos e comportamentos que dele 
emanam, reagem a alimentos e drogas, 
permitindo-nos ver coisas que não existem e 
outras que existem mas �icam deformadas. 
Este é o efeito alucinatório. E é assim há 
milhares de anos, com os feiticeiros e gente 
comum a usaram extratos de plantas e casca 
de árvores, com misturas alcoólicas, ou 
apenas queimadas, como o incenso, conse-
guindo experiências extrassensoriais diversas 
e estranhas. 

Tendo-me ouvido com curiosidade, Marqui-
nhas esboçou um sorriso, e disse-me conside-
rar a hipótese de se escapulir deste mundo 
sobre o pau de uma vassoura. E se possível, 
vestida com alguma roupa. Deu-me um 
abraço e saiu. O olhar misterioso estava lá, 
mas não consegui perceber se quem saía pela 
porta era a Marquinhas ou a Maria do Mar. 

Raimundo Fernandes   
(Médico Neurocirurgião)  
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O ser humano tem uma �isiologia muito com-
plexa, com os órgãos e sistemas que o com-
põem profundamente inter-relacionados, 
funcionando de maneira concertada e depen-
dendo uns dos outros, das mais variadas 
maneiras. A �isiologia assenta basicamente 
em mecanismos de feedback, ou de retroação, 
um pouco como o ar condicionado faz para 
manter a temperatura pré-de�inida num 
espaço: aquece se a temperatura baixar, arre-
fece se a temperatura subir. Traduz isso uma 
capacidade de adaptação individual, assente 
numa variabilidade sempre presente, com 
variações sucessivas nas “constantes” �isioló-
gicas mensuráveis de cada um (frequência 
cardíaca, pressão arterial, respiração, diurese, 
composição urinária, etc....), de modo a poder 
manter-se em cada momento o equilíbrio e 
constância do nosso meio interno. Quer dizer, 
também na �isiologia, como noutros casos de 
sobrevivência (na política, por exemplo...), 
para a nossa sobrevivência pessoal é preciso 
que alguma coisa mude para que �ique tudo 
na mesma... 

Por isso, na observação de cada indivíduo em 
vários momentos os dados obtidos podem ser 
muito diferentes, embora habitualmente 
dentro de limites de variação, chamados �isio-
lógicos. Esses valores diferentes signi�icam 
capacidade de adaptação �isiológica, condição 

O que queremos de um 

médico especialista?

A Medicina lida com um ser muito complicado e constantemente sujeito a variações no 
seu funcionamento, mas que lhe permitem manter o seu equilíbrio interno e assim 
sobreviver. Como encarar tudo isso, para poder corrigir o que corre mal? No seu todo, 
nas partes, parte a parte? 

para manter a vida. Acontece que, em dadas 
alturas, essas variações podem ultrapassar os 
limites tomados como normais, mas eventual-
mente signi�icando, não uma doença em si 
mesmas, uma adaptação do organismo, em 
feedback, a uma agressão não conhecida. E 
corrigi-las sem resolver essa agressão pode 
levar ao fracasso da resistência do organismo, 
traduzida precisamente por essas variações. 

Disto se depreende que nem sempre é fácil 
saber se alguém à nossa frente está doente ou 
não, ou de que doença padece. É preciso ter a 
capacidade de perceber o quadro clínico com-
pleto, o que se está a passar, quer do ponto de 
vista �isiológico, quer �isiopatológico e patoló-
gico, para se fazer um diagnóstico e depois 
estabelecer o seguimento e tratamento neces-
sários. Dada a imbricação do funcionamento 
dos vários órgãos e sistemas, é preciso 
conhecer-se bem a sua �isiologia, e a �isiopato-
logia possível, e isso tem de ser o objeto de 
quem é médico. Dessa complexidade enorme 
o médico não pode, pois, conhecer apenas 
uma pequena parte, há que ter dela uma visão 
ampla e inclusiva. 

Entretanto a Medicina, mantendo-se embora 
uma arte profundamente baseada na experi-
ência clínica do médico e na sua empatia com 
o doente, desenvolveu muito o seu aspeto 
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cientí�ico, na área experimental, na bioquími-
ca, mas sobretudo com a incorporação de 
muita tecnologia, que implica treino para 
poder ser usada com e�icácia. Há, portanto, 
hoje em dia, a ideia de que é necessária super- 
especialização do médico numa dada técnica, 
de forma a poder executá-la o número de 
vezes que se julgue necessário para a sua 
prática correta. A repetição é fonte de aperfei-
çoamento, sem dúvida, embora se recorde 
que uma técnica que seja tão di�ícil de execu-
tar que, por isso, esteja ao alcance apenas de 
uns poucos executantes mais habilidosos, 
acabará por desaparecer naturalmente, subs-
tituída por outras mais fáceis com o mesmo 
resultado. 

Quer dizer, a medicina, depois de dividida em 
especialidades, tem vindo a fragmentar-se em 
superespecialidades, dedicadas a pequenos 
pormenores dentro de cada uma delas. Dizia- 
se que um especialista “sabe cada vez mais 
sobre cada vez menos”; um superespecialista, 
no limite, “saberá tudo sobre quase nada”! É 
claro que não se põe em causa a necessidade 
da dedicação a uma dada matéria, para se 

conhecer e praticar melhor, mas não se pode 
esquecer que se fala de médicos, que tratam 
seres humanos, �isiologicamente muito com-
plexos, e que a medicina é muito mais que 
uma técnica. É muito importante primeiro ser 
médico, e depois não o deixar de ser à medida 
que se vai evoluindo para especialista, e daí 
para uma superespecialização. O que é peri-
goso e se deve combater é querer ser superes-
pecialista saltando etapas, esquecendo a 
medicina, menorizando a especialização, 
limitando o estudo e a formação logo desde o 
início. Tornando-se no que eu chamo de 
“subespecialista”: um superespecialista que 
não chegou a ser especialista!   

Numa matéria muito complexa, quem sabe só 
duma pequena coisa nem dessa sabe bem. 
Porque tem di�iculdade em enquadrá-la num 
conjunto que em grande medida desconhece 
em pormenor. E essa di�iculdade na medicina 
manifesta-se sobretudo na fase de interroga-
tório do doente e da sua observação, na 
procura orientada de sinais e sintomas, na 
colocação das hipóteses de diagnóstico, 
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sempre que ele não acompanha já o doente 
(costumo dizer que não se pode diagnosticar 
uma doença que não se sabe que existe, ou 
que sintomas dá!), e no diagnóstico �inal, para 
daí partir então para o tratamento adequado.  

Por outro lado, e por isso mesmo, há a chama-
da translação de conhecimentos. O que se 
aplica numa área pode também ser aplicado e 
desenvolvido noutras, preferencialmente 
pelas mesmas pessoas, com o know-how 
obtido num lado e levado para outro, poupan-
do muito tempo de trabalho e ampliando 
muito a experiência pessoal, com progressos 
globais muito mais rápidos e seguros. E não 
necessitando de tantas repetições do mesmo 
ato único, outrossim mimetizado numa varie-
dade de situações diferentes, e permitindo 
que o mesmo médico, possuidor assim de 
mais recursos técnicos para cada uma, esteja 
em condições de resolver um conjunto varia-
do de complicações da sua atuação. Um exem-
plo claro disso envolve uma �igura notável da 
cirurgia portuguesa, e deste Centro, da cirur-
gia geral, da urologia, do transplante renal, do 
transplante hepático, o Prof. Linhares Furta-
do. Começou por ser especialista de cirurgia 
geral, estendeu o interesse depois à cirurgia 
urológica, daí para o transplante renal e, 
juntando tudo, para o transplante hepático e a 
cirurgia hepática. Quanto não avançou por ter 
conhecimento de todas essas áreas! Como lhe 
seria di�ícil hoje em dia poder fazê-lo… e não 
por falta de capacidade, obviamente! 

Muitos outros exemplos se podem indicar, a 
cada canto da medicina. O tratamento endos-
cópico de veias perfurantes insu�icientes nos 
doentes com varizes, tecnicamente ao alcance 
fácil de cirurgiões gerais que pratiquem cirur-
gia laparoscópica. Cirurgia endoscópica da 
glândula suprarrenal por via retroperitoneos-
cópica, para quem faça simpaticectomia 
lombar por essa mesma via. Uso do laser no 
tratamento de hemorroidas, substituindo a 
cirurgia aberta, para quem usa o mesmo laser 
para tratar veias varicosas. Etc. etc. 

Em resumo, é fundamental que os médicos 
continuem a exercer medicina com os seus 
doentes, como uma arte, que passem a espe-

cialistas em diversas áreas, e alguns se super- 
especializem depois em matérias mais restri-
tas. É esta formação que é preciso manter na 
medicina, inclusiva, complexa, abrangente. 
Mais di�ícil sem dúvida que estudar apenas 
um capítulo dum livro e saber tudo sobre ele… 
Mas os doentes agradecem.  

Carlos Costa Almeida   
(Médico especialista em Cirurgia Geral e em 
Cirurgia Vascular) 
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Tenho um diagnóstico de infeção por HPV; 
devo dizer ao meu companheiro(a)? 

Sim, sem dúvida. Mas lembre-se que a maioria 
dos adultos sexualmente ativos vai adquirir 1 

ou mais tipos de HPV ao longo da vida e, 
muito particularmente, nos primeiros dois 
anos após iniciarem a atividade sexual. 
Portanto, o(a) parceiro(a) já teria sido expos-
to ao HPV quando a infeção é detetada. 

Infeção por HPV, 
 o poder dos mitos, a simplicidade dos factos

É uma doença sexualmente transmissível e altamente contagiosa, fatores que explicam 
a construção de mitos à volta da infeção por Vírus do Papiloma Humano (HPV). A sim-
plicidade dos factos ajuda a descomplicar e a perceber os riscos de uma infeção que pode 
evoluir para cancro. A infeção por HPV pode acontecer em qualquer idade, não escolhe 
o estado civil ou o tipo de relação e tanto acontece numa relação duradoura, como 
numa noite de sexo esporádico. Acrescente-se que homens e mulheres transmitem este 
vírus sem que se apercebam de algo, até porque o vírus pode �icar adormecido meses ou 
anos 



25

Posso ter uma infeção por HPV estando 
casada com a mesma pessoa há muitos 
anos?   

As doenças sexualmente transmissíveis do 
tipo HPV tanto podem ser transmitidas numa 
relação duradoura e séria, como numa noite 
de sexo esporádico. Um estudo efetuado em 
mulheres de média idade (média 45 anos) e 
de classe social média, a grande maioria 
casada há mais de 10 anos e com �ilhos, 
evidenciou que 21% estavam infetadas com 
HPV. 

Posso transmitir o meu HPV ao meu 
marido? 

O HPV é transmitido durante as relações 
sexuais e o simples contacto genital, mais 
frequentemente durante o sexo vaginal e anal. 
Como a infeção por HPV não causa sintomas, 
a grande maioria dos homens e mulheres 
adquire o vírus e transmite-o sem se aperce-
ber de nada. 

Como posso evitar a transmissão da infe-
ção por HPV ao meu companheiro(a)? 

Existem algumas formas para evitar a conta-
minação aos parceiros sexuais, tais como:
a) utilizar sempre o preservativo nas relações 
sexuais vaginais e anais e, até, a chamada 
barreira dentária no sexo oral;   
b) evitar em absoluto o contacto pele-pele ou 
pele-mucosa quando existem verrugas geni-
tais visíveis; neste caso, mesmo com preser-
vativo o sexo deve ser evitado já que existem 
sempre áreas não cobertas / protegidas pelo 
preservativo;     
c) parar de fumar é uma atitude de imenso 
valor na prevenção da infeção por HPV;
d) falar abertamente com o parceiro, discuti-
rem o problema em conjunto com o médico e 
incentivá-lo a ser vacinado são atitudes matu-
ras e que em muito contribuem para o escla-
recimento entre o casal e prevenção de trans-
missão da infeção.    

A infeção por HPV signi�ica in�idelidade ou 
pode existir mesmo em relações monogâ-
micas?     
Apesar de a transmissão do HPV ser de natu-
reza sexual, não indica necessariamente 
in�idelidade. Não há forma segura de determi-
nar quando se adquiriu o HPV ou quem o 
transmitiu a quem. Por outro lado, mesmo no 
caso de ambos os elementos do casal serem 
monogâmicos, podem partilhar o vírus 
eternamente, num “vai e volta” constante até 
a infeção se manifestar ou, ao contrário, �icar 
adormecida ou latente. 

Posso adquirir o HPV por contágio não 
sexual?     

Não é necessário haver penetração vaginal ou 
anal para adquirir infeção por HPV. Na verda-
de, basta um contacto repetido pele-pele, 
mucosa-mucosa ou pele-mucosa. Para a pene-
tração do HPV no colo é necessário que 
existam pequenas “feridas” e, portanto, que o 
colo permita a penetração do HPV até à 
camada mais profunda. Em colos íntegros e 
saudáveis o HPV �icará à super�ície e não 
causará danos. 

Posso �icar infetada pelo HPV nas casas de 
banho públicas? 

O HPV não é transmitido através de super�í-
cies como os tampos de sanitas ou semelhan-
tes. Também não é transmitido através da 
partilha de roupa íntima ou de toalhas. Da 
mesma forma não é possível adquirir uma 
infeção por HPV em piscinas ou nos bidés. É 
necessário haver um contacto íntimo pele- 
pele ou pele-mucosa e a existência de verru-
gas ou áreas com su�iciente carga viral.  

O stress pode causar infeção por HPV? 

O stress não é causa de infeção mas pode 
exacerbar a mesma e impedir a sua regressão 
ou desaparecimento espontâneo. Efetivamen-
te, diversos estudos internacionais evidencia-
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ram que as mulheres com depressão crónica e 
excesso de stress têm uma maior probabilida-
de de persistência da infeção. 

O esperma pode conter e transportar o 
HPV? 

Estudos muito recentes evidenciaram que a 
infeção por HPV pode estar presente no 
esperma e este vírus está potencialmente 
implicado na infertilidade masculina. Aguar-
damos estudos mais conclusivos nesta área. 

Posso transmitir o HPV ao meu �ilho 
durante a gravidez? 

Apesar de raro, a infeção pode ocorrer duran-
te o parto, causando vários tipos de proble-
mas no recém-nascido, particularmente a 
nível respiratório. 

A infeção por HPV é um problema muito 
grave? 

Apesar de ser a doença sexualmente trans-
missível mais frequente, não é geralmente a 
mais grave. Na maioria dos casos desaparece 
por si só e a pessoa nem sabe que esteve 
infetada pelo HPV. No entanto, nem sempre é 
assim. Desta forma, depois de diagnosticada 
em exame de rotina, a mulher deverá procu-
rar opinião especializada na área para não ter, 
precisamente, um problema grave. 

O HPV pode �icar “adormecido” muito 
tempo? 

Precisamente. O HPV pode �icar latente 
(escondido) nas células do colo do útero 
durante meses ou anos, podendo ultrapassar 
os 10 anos; enquanto latente, ele está inativo, 
não poderá ser detetado pelos testes habitu-
ais e não causa problemas. A qualquer 
momento, o vírus pode “acordar” e a infeção 
emergir, a maioria das vezes devido a altera-
ções do sistema imunitário, mas também o 
tabaco e alterações mais ou menos profundas 
do estilo de vida têm comprovada in�luência 
nesta modi�icação de estado latente para 
infeção patente. 

Vou ter HPV para sempre? 

A maioria das infeções por HPV em jovens são 
transitórias, mantendo-se não mais do que 1 a 
2 anos e o próprio organismo e seus mecanis-
mos imunes conseguirão “limpar” o corpo e 
acabar com a infeção. Estima-se que apenas 
uma percentagem reduzida de infeções (cerca 
de 20%) persistem no corpo da jovem além 
dos 2 anos. Em idades mais avançadas, parti-
cularmente após os 35 anos, a possibilidade 
de cura espontânea é menor. 

O HPV vai continuar contagioso por toda a 
vida? 

O HPV é altamente contagioso e transmite-se 
através de contacto íntimo, sobretudo o 
contacto sexual. Está demonstrado que a 
maioria das pessoas sexualmente ativas irão 
ser infetadas pelo HPV em alguma altura da 
vida, mais frequentemente nos primeiros 
meses/anos após o início da atividade sexual. 
No entanto, a infeção por HPV tipicamente 
não causa sinais nem sintomas, portanto não 
é possível determinar se o HPV se mantem 
ativo e capaz de contagiar, daí, a necessidade 
de manter uma vigilância adequada após o 
primeiro diagnóstico. 
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Existe um tratamento para a infeção por 
HPV? 

Existe tratamento para as consequências 
provocadas pela infeção por HPV a nível das 
células e dos tecidos. Uma infeção por HPV 
pode causar as chamadas lesões intra--
epiteliais de baixo grau (LSIL) e de alto grau 
(HSIL), entre outras que, no caso de não 
serem tratadas, poderão evoluir para cancro. 
Estas lesões têm tratamentos comprovada-
mente e�icazes que variam conforme determi-
nados fatores e parâmetros e que devem ser 
sempre efetuados por médico com especiali-
dade de Ginecologia e sub-especialidade em 
Patologia Cervico-Vulvar. O HPV propriamen-
te dito nem sempre desaparece do organismo, 
mesmo após tratamentos e�icazes das lesões 
do colo, da vulva ou da vagina por ele provo-
cadas. Compete ao próprio sistema imunitá-
rio da mulher combater este vírus. 

Existem fatores de risco para a infeção por 
HPV evoluir para cancro? 

Sim, existem e devem ser eliminados. Desde 
logo, os comportamentos sexuais de risco 
como o início de atividade sexual muito 
precoce (antes dos 15 anos), múltiplos 
parceiros sexuais ou um parceiro que tem 
outros parceiros, parceiro com uma ou mais 
doenças sexualmente transmissíveis ativas ou 
antigas, a não utilização de preservativo em 
relações sexuais esporádicas ou num novo 
relacionamento. Também determinadas 
doenças e fatores que diminuem a capacidade 
de o sistema imune combater a infeção e o 
tabagismo são os principais fatores de risco 
para a evolução de uma lesão pré-maligna. A 
permanência do HPV nos órgãos genitais do 
parceiro é um importante fator. 

Posso evitar o aparecimento de cancro do 
colo do útero? 

SIM! O cancro do colo do útero poderia ser 
praticamente erradicado à super�ície do 
nosso planeta se determinados factos e ações 

fossem conhecidos e controlados. Um rastreio 
e�icaz através do teste do HPV é obrigatório 
podendo ou não ser acompanhado da citolo-
gia do colo do útero. O teste de Papanicolau 
deixou de ser considerado o teste mais e�icaz 
de rastreio. O recurso a centros de patologia 
cervical ou a ginecologistas com esta sub- 
especialidade é obrigatório perante um teste 
positivo para HPV capaz de causar cancro. A 
partir daí é da responsabilidade do médico a 
orientação correta da doente e tratamento 
e�icaz das lesões pré-malignas.  

Margarida Figueiredo Dias 
(Médica Ginecologista/Obstetra) 
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A vacina que previne o cancro

É para o menino e para a menina

O Programa Nacional de Vacinação (PNV) 
inclui a vacina contra o HPV para todas as 
raparigas aos 10 anos de idade. A classe 
médica vai mais longe e já são muitos os 
que recomendam esta mesma vacina 
também para os rapazes. A prevenção de 
determinados tipos de cancro justi�ica 
estender esta proteção aos dois géneros  
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São mais de 150 os diferentes tipos de vírus 
do Papiloma Humano (HPV), uns de alto risco 
e outros nem tanto. A infeção persistente por 
alguns dos tipos de HPV pode terminar em 
cancro, mas a infeção por outros tipos pode 
nem provocar sintomas e podemos nem 
sequer dar pela sua existência ou permanên-
cia no nosso corpo. 

As vacinas existentes não protegem contra a 
infeção por todos tipos de HPV, mas a atual 
vacina 9 valente (que protege contra 9 tipos 
de HPV) tem potencial para prevenir 90% de 
todos os casos de cancro do colo do útero, por 
exemplo. A proteção máxima é conseguida 
com a sua administração antes do início da 
vida sexual e, em Portugal, a Direção Geral de 
Saúde incluiu esta vacina no PNV em 2008, 
sendo atualmente administrada apenas a 
raparigas, preferencialmente aos 10 anos de 
idade.   

Os rapazes não bene�iciam atualmente da 
inclusão desta vacina no PNV, contudo a sua 
vacinação é igualmente recomendada, uma 
vez que a vacina também é altamente e�icaz 
no sexo masculino. Uma recomendação base-
ada em vários estudos que envolveram milha- 
res de rapazes e que comprovaram e�icácia na 
prevenção de muitos cancros, nomeadamente 
cancro do pénis, anal e da cabeça e pescoço, 
para além da prevenção contra os condilomas 
genitais. Esta recomendação, para incluir os 
rapazes em programas de vacinação, é apoia-
da na evidência, e  muitos países já evoluíram 
para uma vacinação neutra de género 
(vacinam-se igualmente raparigas e rapazes).  

Em Portugal, a Sociedade Portuguesa de 
Pediatria (SPP) recomenda a vacina contra o 
HPV nos rapazes, a título individual. As reco-
mendações da SPP baseiam-se no facto de a 
carga da doença por HPV ser muito relevante 
também nos rapazes. Junte-se ainda o facto 
de, no género masculino, não existir um 
rastreio organizado para a prevenção de 

cancro associado ao HPV – tal como existe 
para as mulheres, com o rastreio citológico 
para a identi�icação precoce de lesões precur-
soras de cancro do colo do útero. Ou seja, a 
única prevenção que existe para o género 
masculino é tão-somente a vacinação. Não se 
excluem os bene�ícios da imunidade de grupo, 
que são observados sempre que a taxa de 
vacinação no sexo feminino tiver uma elevada 
cobertura, no entanto, também não podemos 
esquecer a circulação de pessoas entre 
diferentes países e realidades distintas. Em 
Portugal, a taxa de vacinação no sexo femini-
no ultrapassa os 85%, uma das melhores do 
mundo, sendo expectável que se traduza 
numa redução signi�icativa da infeção por 
HPV e, consequente, numa diminuição brutal 
dos vários tipos de cancro associados a este 
vírus. 

A vacina contra o HPV tem um bom per�il de 
segurança e o momento ideal para a adminis-
tração da primeira dose é antes do início da 
atividade sexual, a sua inclusão no PNV é 
considerado um avanço em matéria de saúde 
pública. Está na altura de incluir também os 
rapazes neste programa nacional. 

Gustavo Januário   
(Médico Pediatra) 
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“Educar não pode ser seduzir.

 Educar é impor coisas. 

Não é uma lógica de sedução.

 Transformámos 

a educação em sedução,

 e isso não é possível”.

Gilles Lipovetsky
(Filósofo e sociólogo francês)



31

Não temos acordo 
com a ADSE
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Temos 40 milhões 
de neurónios 

disponíveis 
para cheirar

O olfato tem uma história que deve ser 
contada, até porque se não soubermos 
cheirar também não conseguimos sabo-
rear…. Comece por inspirar profunda-
mente pelo nariz e deixe-se guiar pelas 
descodi�icações que o seu epitélio e os 
neurónios vão dar às moléculas com 
odor. As combinações serão únicas e 
individuais 

É o primeiro sentido que utilizamos quando 
nascemos - o bebé reconhece a mãe pelo 
cheiro – e um dos cinco sentidos básicos, que 
nos capacita para cheirar e sentir odores. A 
in�luência genética no olfato é inegável, com 
mais de 5% dos genes presentes no ADN 
humano permitindo produzir a imensa diver-
sidade de recetores presentes nos neurónios 
olfativos. 

Mas todos os estudos têm demonstrado que 
ao longo da vida o ambiente, as experiências e 
os estímulos recebidos vão interagindo com a 
base genética. O olfato é uma combinação 
única e individual de cada ser humano. 
Porque o epitélio olfativo é tudo menos �ixo ao 
longo da vida. É um dos poucos pontos do 
organismo onde a neurogénese é constante; à 
fragilidade do epitélio e das células recetoras 
olfativas contrapõe-se uma incrível capacida-
de de regeneração; cada neurónio olfativo 
vive em média 4 a 6 semanas, tempo ao �im do 
qual é substituído. 



A genética determina os tipos de células rece-
toras que possuímos; mas o ambiente condi-
ciona a quantidade de cada um dos tipos 
dessas células ao longo da vida.   

Muito bem. Inspirem profundamente pelo 
nariz. Acabámos de iniciar não só o processo 
respiratório, como o processo do olfato. O 
nariz utiliza 95% da cavidade nasal para 
�iltrar e aquecer o ar que atravessa a cavidade 
nasal, mas na região mais posterior do nariz 
existe um epitélio, o epitélio olfativo, respon-
sável por tudo o que cheiramos. 

Esse epitélio contém as referidas células rece-
toras, neurónios especializados em detetar os 
cheiros. As moléculas com odor que atingem a 
região posterior do nariz �icam retidas no 
muco que recobre as células olfativas receto-
ras e quando se dissolvem unem-se aos rece-
tores, que enviam a mensagem ao cérebro 
através do trato olfativo. 

Se o investimento humano neste epitélio já é 
enorme, com os seus cerca de 400 tipos 
diferentes de recetores, a sua dimensão é 
relativamente reduzida comparativamente a 
outros animais; por exemplo, o epitélio olfati-
vo do cão é vinte vezes maior. 

Mas um adulto consegue distinguir mais de 
10 mil cheiros diferentes. Como? Bem, pelas 
inúmeras combinações possíveis entre os 400 
diferentes tipos de recetores e os 40 milhões 
de neurónios olfativos disponíveis. Quando 
uma molécula atinge o epitélio olfativo, 
estimula alguns recetores, outra molécula 
estimula outros e outra molécula outros… 
permitindo-nos sentir uma fantástica gama 
de cheiros diferentes! 

Que por sua vez nos permitem sentir um 
imenso leque de sabores diferentes, porque o 
gosto depende do paladar: a língua apenas 
consegue distinguir os sabores doce, salgado, 
azedo e amargo; todas as outras maravilhosas 
nuances do nosso paladar dependem do 
cheiro. Se não podemos cheirar, não podemos 
saborear. 

A ausência de olfato designa-se por anósmia. 
Mas a patologia do olfato compreende todo 
um conjunto de alterações que varia desde a 
perda parcial (hipósmia) até a perceção de 
um cheiro inexistente (fantósmia), de um 
cheiro desagradável (cacósmia), de um cheiro 
distorcido/"errado" (parósmia). 

As causas são múltiplas: congénitas, traumá-
ticas - por lesão do epitélio ou da via olfativa, 
secundárias a doença nasal in�lamatória 
crónica ou aguda, a doença neurológica, a 
lesão medicamentosa, ao envelhecimento, 
iatrogénicas. Podem ser permanentes ou 
temporárias - já todos notamos uma diminui-
ção do olfato durante uma constipação. O 
edema da mucosa do epitélio olfativo e as 
alterações do muco nasal são su�icientes para 
enfraquecer o sentido do olfato. 

Apesar do seu impacto na qualidade de vida, 
cada vez mais reconhecido entre a população 
e mesmo entre a comunidade médica e cientí-
�ica - principalmente desde que se começou a 
estabelecer associação entre o sentido do 
olfato e algumas doenças neuro degenerati-
vas - a perda de olfato continua a ser um 
sintoma/doença algo negligenciado quer por 
doentes quer por médicos. 

Também pela generalização da ideia pré 
concebida de que não há solução… Não é uma 
verdade. Como em todas as doenças que 
dependem de resposta neurológica, há muito 
que não sabemos sobre o olfato e muitas 
causas que não conseguimos tratar. Mas há 
tantas outras em que podemos intervir! 
Relembro, falamos da única região do nosso 
organismo em que existe regeneração neuro-
lógica activa permanente.   

Se é o primeiro sentido que utilizamos, e a 
nossa evolução manteve o investimento de 
ser a única região em que existe renovação 
neurológica permanente, deve mesmo ser 
importante, não concordam? 

Vera So�ia Soares   
(Médica Otorrinolaringologista) 
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Numa tarde de Verão … Num �im de tarde, 
com o dourado do Sol a esconder-se lá longe, 
na linha do horizonte, o pensamento navega-
va, indolente, ainda em franca frenagem do 
bulício dos dias de trabalho, ideias soltas 
vagueavam sem sentido. 

Subitamente a atenção �icou presa num turbi-
lhão de movimento, cor e zumbidos que se 
desenrolava a poucos metros. 

Dois insectos digladiavam-se furiosamente. 
Cada um focava toda a sua atenção nas fragili-
dades do outro, atacando no momento certo. 
Quando um deles conseguia dominar 
momentaneamente a disputa, o adversário, 
recorrendo a todas as suas capacidades e a 
algumas manobras mais ardilosas, lá conse-
guia umas vitórias transitórias. 

A contenda prolongava-se, numa vertigem 
alucinada. 

Uma grande bola brilhante, multicor, que 
�lutuava, majestosa, cintilando sob os raios 
solares era o motivo desta luta encarniçada. 

Os dois insectos, implacáveis, continuavam 
naquela dança furiosa, até que – claramente - 

Guerra dos tronos 

ou 

fúria sem sentido?

O que a atitude de dois insetos à volta de uma bola de sabão pode ter de comum com o 
comum dos mortais? Tudo. Basta soltar ideias num �inal de tarde 

um deles atirou o outro ao solo. O vencedor 
atirou-se imediatamente ao troféu – pousou 
sobre a grande bola brilhante. 

Instantaneamente, a grande bola de sabão – 
rebentou. 

Deitados lado a lado, no solo, os dois insectos 
foram facilmente esmagados pela criança que 
brincava com bolas de sabão. 

Desviei o olhar. 

O pensamento continuava difuso, mas uma 
preocupação impunha-se teimosamente: um 
con�lito de pro�issionais em fúria, desfocados 
de sentido e objectivos, envoltos por um 
misterioso manto invisível sem rosto que os 
manipula e conduz para um esmagamento 
mais que certo da sua identidade ética, inva-
dia agora a tranquilidade daquele �im de 
tarde. 

Luís Filipe Silva    
(Médico, Otorrinolaringologista) 
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Uns têm e nem se apercebem. Outros apenas 
sinalizam perda de acuidade visual, mas 
também existem casos mais inquietantes, 
com queixas de visão completamente distor-
cida. Ou seja, o que antes era uma linha reta 
deixou de ser. A membrana epirretiniana tem 
esta capacidade e tanto pode passar desper-
cebida como instalar a desordem. 

A patologia é ocular e resulta do crescimento 
de uma membrana celular mais ou menos 
transparente na super�ície da retina, o que 
pode causar alterações profundas na qualida-
de da visão. 

As causas são várias e a membrana pode 
surgir em olhos que não têm nenhuma pato-
logia, como acontece com os fumadores. Mas, 
esta também pode ser uma consequência de 
doenças vasculares, por exemplo, de uma 
retinopatia diabética, ou associada a doenças 
in�lamatórias, mas também a traumas, como 
cirurgias ou descolamento de retina. 

É comum a membrana surgir primeiro apenas 
num olho e as pessoas com mais de 50 anos 
de idade têm maior predisposição para 
desenvolverem este tipo de patologia ocular. 

A deteção e o diagnóstico são feitos em 
ambiente de consulta de oftalmologia, com 
base nos exames de diagnóstico prescritos 
para uma avaliação da retina. O OCT 
(Tomogra�ia de Coerência Ótica) deteta a sua 
existência e localização, permitindo ainda 
quanti�icar a distorção que está a ser gerada 
na retina. 

A membrana epirretiniana explicada

Afeta a arquitetura da retina e, para além de uma visão desfocada, as queixas podem 
evoluir para distorção da imagem. Tudo porque uma membrana celular, em jeito de véu 
transparente, cresce e desenvolve-se na super�ície da retina. Pelar ou não pelar esta 
membrana é a decisão que se segue 

Note-se que a membrana instala-se e cresce 
criando pontos de aderência na retina, 
causando repuxamentos. É esta tração que 
pode provocar o desenvolvimento de altera-
ções nas barreiras hemato-retinianas e justi�i-
car uma solução ciúrgica. Mas, nem sempre 
nem nunca, porque a “agressividade” da 
própria cirurgia poderá não aconselhar este 
tipo de intervenção.   

Caberá ao médico, especialista em cirurgia 
vítreo-retiniana, avaliar a situação individual-
mente. Isto porque, a remoção da membrana 
é feita por pelagem, traduzindo-se numa 
separação deste tecido, de espessura micro-
métrica, da própria retina, também ela de 
espessura micrométrica, constituída por um 
tecido nervoso disposto em camadas ultras-
sensíveis. Qualquer dano poderá afetar a 
qualidade da visão, razão porque a remoção 
da membrana epirretiniana deve ser ponde-
rada caso a caso e baseada na evolução do seu 
crescimento e alterações associadas, ou não, a 
outras patologias oculares que possam 
coexistir no mesmo olho. 

A indicação cirúrgica só deverá ser apresenta-
da quando existe a perceção de que irá 
melhor a qualidade de visão do doente, 
admitindo-se que existirá uma recuperação 
funcional, reduzindo ou eliminando este 
mecanismo externo que veio provocar a 
desordem. 
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Imagem em infravermelho de uma retina com membrana epirretiniana 

OCT do mesma caso revela deformação da retina

Nova tecnologia permite visualizar a deformação que a membrana provoca na retina
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O tamanho importa e, neste caso, é a quanti-
dade de luz que estipula o abrir ou fechar, 
�icando maior ou mais pequena. O que parece 
ser uma bolinha preta, não é mais que um 
buraco, equipado com músculos, um es�íncter 
natural, que regula a entrada de luz necessá-
ria à visão e que se denomina de pupila ou a 
menina do olho. 

É esta ginástica constante, quando contrai ou 
relaxa, que regula automaticamente a quanti-
dade de luz que entra no olho. Em ambientes 
com muita luz a pupila fecha, e em locais escu-
ros dilata, fornecendo sempre a quantidade 
de luz necessária para formar uma imagem
A bolinha é na verdade um buraco e a cor 
parece-nos preta porque no interior do olho 
não existe luz própria. Sempre que é necessá-
ria uma intervenção no interior do olho 
humano é também por ali que o cirurgião 
“espreita” e observa todos os gestos da inter-
venção.  

É também por este buraco negro que entram 
os feixes de luz sempre que é necessário 
observar o fundo ocular, quando é necessário 
detetar ou avaliar alguma anomalia que possa 
existir. É por esta razão que é necessário 
dilatar a pupila, sempre que são necessários 
exames de diagnóstico de apoio à consulta 
para avaliar o fundo do olho. A luz laser usada 
pelos vários equipamentos necessita dessa 
porta de entrada bem aberta e a pupila dilata-
da facilita a observação.   

A menina 
ginasta

Parece uma bolinha preta e na verdade é um buraco ou uma porta de entrada para a 
luz. A menina do olho ou pupila é um ingrediente necessário a uma boa visão e tem uma 
caraterística facilitadora para a prática de oftalmologia: abre e fecha 

Neste caso, a dilatação da pupila é feita com 
colírios e esse efeito irá manter-se durante 
algumas horas, razão porque não deve condu-
zir no período que se segue. A qualidade da 
visão é afetada temporariamente, porque a 
menina do olho parou de fazer ginástica. Sem 
esta adaptação ao ambiente e este abre e 
fecha necessário, acaba por entrar mais luz do 
que o necessário e a visão perde qualidade. O 
efeito dos colírios é temporário e costuma 
demorar 4 a 6 horas. 
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A Perturbação de Hiperatividade e Dé�ice de 
Atenção (PHDA) tem sido alvo de enorme 
atenção ao longo dos últimos anos, quer no 
meio cientí�ico, quer na comunicação social e 
canais de informação digitais. Desinformação, 
dúvidas e controvérsias têm contribuído para 
a perpetuação de mitos que, frequentemente, 
contribuem para aumentar o stress nos 
pacientes e nas suas famílias e desviar a aten-
ção daquilo que realmente importa: identi�i-
car e intervir o mais precocemente possível. 

Chega até a ser posta em causa a real existên-
cia deste quadro clínico, colocando-se a 
“culpa” em questões da parentalidade e das 
elevadas exigências académicas atuais: “má 

A hiperatividade sem culpas 

Há uma disfunção real, mas não raras vezes, os sintomas acabam por ser confundidos 
com má educação ou preguiça. O despertar soa quando as notas baixam e, nessa altura, 
o funcionamento psicossocial já está afetado. Ser hiperativo e ter dé�ice de atenção é 
mesmo uma perturbação do neurodesenvolvimento 

educação”, “preguiça”, “professores intoleran-
tes”, “pouco tempo livre para brincar” ou 
mesmo “falta de afeto”; ao mesmo tempo que 
se demoniza o seu tratamento: “medicação 
em excesso”, “as crianças �icam a dormir“, “os 
efeitos secundários são terríveis a longo 
prazo”. 

A�inal o que é a PHDA?  

 A PHDA é uma perturbação do neurodesen-
volvimento que afeta, segundo estudos epide-
miológicos internacionais, cerca de 5-7% da 
crianças em idade escolar e persiste na idade 
adulta em cerca de 50% dos casos. 
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Caracteriza-se por três sintomas nucleares 
principais: desatenção (di�iculdades em 
iniciar, manter e �inalizar tarefas) hiperativi-
dade (aumento da atividade motora) e impul-
sividade (necessidade de grati�icação imedia-
ta, agir antes de pensar), apesar de nem todos 
terem que estar sempre presentes. Associa-
dos, estão também alguns dé�ices neurocog-
nitivos, ao nível das funções executivas 
(controlo inibitório, memória de trabalho, 
planeamento de ação). 

A forma como os sintomas se manifestam 
pode variar de acordo com a idade e ao longo 
da vida, embora surjam nos diversos contex-
tos e tenham impacto no funcionamento 
pessoal, interação com pares e família, 
desempenho escolar ou ocupacional das 
crianças, jovens e adultos afetados.  

A sua origem é multifatorial e a investigação 
sustenta uma base neurobiológica, com mar-
cada etiologia genética (coexiste frequente-
mente noutros elementos da família), envol-
vendo disfunção de várias regiões especí�icas 
do cérebro, entre as quais o córtex pré-frontal 
e suas conexões com os núcleos da base e 
cerebelo. Apesar da importância de fatores 
ambientais, nomeadamente do ambiente 
sociofamiliar, no agravamento ou proteção 
relativamente às queixas de PHDA, estas não 
são a causa primária do seu surgimento. 

E como se diagnostica? 

Não existe atualmente nenhum marcador 
biológico (análises ou exames) para a PHDA, 
sendo o seu diagnóstico baseado exclusiva-
mente em critérios clínicos descritos ou 
observáveis. Assim e em consulta é realizada 
uma história clínica detalhada, através da 
recolha de informação fornecida pelo próprio 
e pelos acompanhantes que deve ser conjuga-
da com a de outras fontes de informação (por 
exemplo da escola). É também feita a exclusão 
de outros problemas que possam provocar 
queixas semelhantes, assim como de quadros 
concomitantes. Sempre que se justi�ique, 
poderão ser sugeridas avaliações e/ou 
exames complementares para uma melhor 

clari�icação do problema, do seu impacto ou 
para avaliação da segurança para introdução 
de medicação. 

As queixas podem ser facilmente confundidas 
com “preguiça ou desinteresse” ou mesmo 
“má educação”, pelas di�iculdades na concreti-
zação de tarefas que exijam esforço mental, 
desorganização, agitação, reações impulsivas, 
desregulação emocional e di�iculdade na 
antecipação de consequências, o que também 
tem impacto na forma como se relacionam 
com os outros. E, ainda que a PHDA não inter-
�ira diretamente com a capacidade de apren-
der mas sim com a disponibilidade, 
manifesta-se frequentemente pelo mau 
desempenho escolar. Paralelamente, educar 
uma criança com estas características é 
também um desa�io, sendo fundamental a 
comunicação clara, planeamento e organiza-
ção, regras e limites consistentes, o que, não 
sendo a origem do problema, é fator de prote-
ção ou, na sua ausência, de agravamento. 

No entanto, na maioria dos casos a PHDA não 
surge isolada. O mais habitual é que se acom-
panhe de outros quadros clínicos, que podem 
intensi�icar ou confundir as queixas e até 
serem o principal motivo de procura de ajuda. 
Os mais frequentes são os problemas de com-
portamento, ansiedade, perturbações do 
humor, problemas de sono, di�iculdades de 
aprendizagem e di�iculdades relacionais, que 



se manifestam de forma isolada ou em 
conjunto.  

Quando não diagnosticada e tratada atempa-
da e adequadamente, para além do impacto 
imediato no desempenho escolar e funciona-
mento psicossocial, há ainda um signi�icativo 
maior risco de acidentes, de evolução para 
comportamentos de risco (consumo de 
drogas, comportamentos sexuais de risco, 
criminalidade), insucesso pro�issional e 
problemas relacionais com amigos, familiares 
e parceiros afetivos. 

Qual o tratamento?  

A intervenção deve ser multidimensional 
(com foco no indivíduo e nos vários contextos 
em que está inserido) e frequentemente 
multimodal (conjugando vários tipos de 
intervenção – médica, psicologia, treino 
parental, terapia ocupacional, terapia da fala, 
psicomotricidade, psicopedagógica) desenha-
da à medida de cada situação.   

Genericamente, com a criança/jovem e a sua 
família, engloba uma intervenção psicoeduca-
tiva e psicoterapêutica para que todos melhor 
compreendam as características da PHDA e o 
seu impacto, mas também para que apren-
dam a gerar estratégias de autorregulação, de 
gestão emocional e de comportamento, assim 
como outras competências especí�icas de 
acordo com os problemas identi�icados. Na 
escola poderão ser necessárias medidas 
educativas ou comportamentais. 

A intervenção medicamentosa está indicada 
sobretudo a partir da idade escolar. É segura e 
muito e�icaz na redução dos sintomas, melho-
ra signi�icativamente o prognóstico e a quali-
dade de vida da criança/jovem e de todos que 
a rodeiam, embora não seja curativa. 

Uma abordagem não farmacológica isolada 
da PHDA está recomendada em crianças pré- 
escolares ou em situações mais ligeiras e com 
impacto reduzido. O uso de suplementos 
alimentares à base de ómegas tem um efeito 
modesto, podendo ser utilizado também 

nestas circunstância ou associado à medica-
ção. Não é comprovado o efeito de alterações 
na alimentação. 

Em conclusão     
Gosto de pensar que é positivo que se fale 
cada vez mais de PHDA, sobretudo acreditan-
do que isso pode contribuir para um maior 
alerta, conhecimento e sensibilização para 
este quadro clínico tão frequente e com um 
impacto tão importante e que isso se converta 
numa procura de ajuda especializada o mais 
precocemente possível. 

Na realidade, nem sempre isso acontece e são 
inúmeras as crianças e jovens com PHDA que 
aparecem com insucesso acumulado, desmo-
tivados e com baixa autoestima acompanha-
dos de pais exaustos, culpabilizados e confu-
sos, cheios de falsas convicções ou a realizar 
intervenções inadequadas que em nada 
ajudam a diminuir os seus problemas, receios 
e angústias. 

A qualidade das relações intrafamiliares e um 
bom suporte social constituem uma mais- 
-valia para estas crianças e jovens, sendo 
importante que haja tempo para a brincadei-
ra, para relaxar, para reforçar laços e afetos, 
não descurando igualmente a implementação 
de regras e limites consistentes, fundamen-
tais para que cresçam e vivam de forma 
saudável e segura. Contudo, falando de PHDA 
importa distinguir e reconhecer sintomas e 
intervir atempada e corretamente. 

Teresa Cartaxo    
(Médica Pedopsiquiatra) 
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O sono é uma função vital e um dos pilares da 
nossa saúde em toda e qualquer idade. Um 
bom sono contribui para o nosso bem-estar 
�ísico, mental e social. Frequentemente, o ser 
humano tem um sono monofásico, isto é, um 
período de sono único durante as 24 horas do 

OS MIÚDOS E A SESTA 
  Sim ou não e até quando?

Entre o dormir demais e o não querer dormir, o ingrediente que pode regular este 
ritmo pode estar, tão só, numa sesta com regras e ao ritmo de cada criança e não 
quando dá jeito aos pais e a educadores de infância. Explicamos porque as crianças 
precisam dormir a sesta, durante quanto tempo, as vantagens e as nossas recomenda-
ções, sublinhando que a privação do sono tem implicações que ultrapassam a birra  

dia. Mas este comportamento não inclui os 
primeiros anos de vida, em que as crianças 
começam por ter vários períodos diários de 
sono – sestas - que vão diminuindo gradual-
mente e o sono vai-se concentrando no perío-
do da noite.      



Porque é que as crianças precisam dormir 
a sesta? 

Fisiologicamente, o ritmo sono-vigília é regu-
lado por dois processos:  
1. O processo homeostático - determinado pela 
pressão do sono, isto é, quanto mais tempo se 
está acordado, mais sono se vai acumulando 
2. O ritmo circadiano (ao longo das 24 horas) - 
determinado por um relógio biológico que 
condiciona a organização interna do sono e o 
ritmo da alternância entre sono e vigília 
(período de acordado); in�luenciado por vá- 
rios fatores como, por exemplo, as refeições 
ou a alternância luz-escuridão. 

As crianças mais pequenas são muito sensí-
veis à pressão de sono e assim os períodos de 
resistência ao sono são muito curtos (mais do 
que nas crianças maiores e adultos), tendo 
necessidade de dormir frequentemente.   

Os recém-nascidos não têm ainda o ritmo 
circadiano estabelecido, estando o sono 

distribuído ao longo do dia e da noite e muito 
condicionado pela frequência das mamadas. 
Por volta das 12 semanas de idade começa a 
surgir a ritmicidade circadiana e, gradual-
mente, o sono começa a concentrar-se no 
período noturno durante o primeiro ano de 
vida, continuando assim ao longo da infância. 
No segundo semestre do primeiro ano de 
vida, os lactentes fazem 2-3 sestas durante o 
dia, que habitualmente se reduzem a uma 
durante o 2º ano de vida. Pelos 4 anos, cerca 
de 50% das crianças ainda precisa de fazer 
uma sesta e 30% mantém essa necessidade 
até aos 5 anos de idade. Simultaneamente, 
ocorre uma diminuição gradual do tempo 
total de sono diário.  

A idade pediátrica tem dois picos no que se 
refere à sesta. O primeiro, muito mais eleva-
do, é o que ocorre até aos 5-6 anos, o segundo, 
é o que surge na adolescência, um período em
que, por um atraso �isiológico de 1 a 2 horas, 
na secreção da melatonina (secreção promo-
tora do sono), muitos adolescentes só conse-
guem adormecer bastante mais tarde. A 
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necessidade de cumprir os seus horários 
escolares nas primeiras horas da manhã 
impede-os de completar o número de horas 
de sono necessárias durante a noite. Assim, 
este dé�ice é muitas vezes compensado com 
uma sesta durante a tarde (e eventualmente 
ao �im de semana).   

Quando falamos na sesta das crianças é 
essencialmente ao primeiro grupo que nos 
referimos. 

Quanto tempo devem dormir as crianças? 

Muitos pais desconhecem as necessidades de 
sono dos seus �ilhos e, frequentemente, as 
crianças dormem menos tempo do que o 
recomendado para a sua idade, mesmo que 
nessa estimativa esteja contabilizado o tempo 
da sesta. Embora sabendo que pode haver 
alguma variabilidade interindividual, atual-
mente, as recomendações relativas ao 
número total de horas diárias de sono, que 
incluem sestas são: 

1) Lactentes dos 4 aos 12 meses: 12 a 16 
horas       
2) Crianças de 1 a 2 anos: 11 a 14 horas  
3) Crianças de 3 a 5 anos: 10 a 13 horas 
4) Crianças de 6 a 12 anos: 9 a 12 horas  
5) Adolescentes de 13 a 18 anos: 8 a 10 horas 

Quanto tempo deve durar a sesta? 

Os hábitos de sono (em que se inclui a sesta) 
das crianças pequenas são, para além dos 
fatores biológicos, determinados em grande 
parte pelos pais e cuidadores e modelados 
por fatores ambienciais, culturais e até 
raciais. Nas crianças afro-americanas o ritmo 
de redução das sestas é mais lento e dormem 
a sesta até mais tarde (aos 8 anos, cerca de 
40% das crianças ainda dormem a sesta), 
embora o tempo total de sono diário seja o 
mesmo.   

O tempo de sono da sesta é geralmente dedu-
zido ao total de sono do dia. Se a sesta for 
muito prolongada ou muito próxima do sono 
da noite poderá implicar um período de sono 
noturno mais reduzido, com um tempo de 
adormecimento mais longo e/ou despertares 
noturnos frequentes. 

Pelos 2/3 anos de idade e quando já só 
dormem uma sesta, este período pode 
estender-se até às 2 horas e depois desta 
idade não deverá ultrapassar os 90 minutos. 
Estas são indicações gerais, porque havendo 
variabilidade entre as crianças, algumas 
podem deixar de necessitar da sesta antes dos 
3 anos e outras continuam a dormir a sesta 
até depois dos 5 anos.   
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Em muitos infantários e creches em Portugal 
é retirada às crianças a possibilidade de faze-
rem a sesta depois dos 3 anos de idade o que 
as pode colocar em risco de privação de sono.   

Como se manifesta a privação do sono? 

O sono insu�iciente ou de má qualidade tem 
impacto negativo em várias áreas da saúde 
�ísica e mental, no desenvolvimento cognitivo 
e comportamental das crianças bem como no 
bem-estar e dinâmicas familiares. Mais uma 
vez, a variabilidade interindividual pode justi-
�icar a diferença, entre crianças, de alterações 
secundárias à privação de sono.   

Enquanto um adulto é capaz de identi�icar e 
expressar a sensação de privação de sono, a 
criança tem certas manifestações (algumas 
subtis) que podem ser de di�ícil interpreta-
ção, e para as quais é necessário estar atento:  

- di�iculdade em acordar de manhã  
- hiperatividade e/ou impulsividade  
- irritabilidade (birras)  
- menor destreza motora com maior risco de 
quedas  
- diminuição da capacidade de prestar aten-
ção (confundida por vezes com a perturbação 
de dé�ice de atenção e hiperatividade)  
- di�iculdades na memorização e aprendiza-
gem 
- humor variável    
- falta de vivacidade e di�iculdade nas conver-
sas (di�iculdade em encontrar palavras) nas 
crianças mais velhas    
- comportamentos de risco (crianças mais 
velhas e adolescentes). 

A privação do sono pode mesmo ter consequ-
ências a longo prazo e tem sido associada a 
patologia psicológica e orgânica como a 
obesidade, a hipertensão arterial, a diabetes, 
entre outras. O efeito psicológico e a disfun-
ção que a perturbação do sono das crianças 
pode causar nas famílias são ainda outros 
fatores importantes a valorizar. 

A sesta pode trazer vantagens? 

Um sono de boa qualidade e com a duração 
recomendada associa-se a uma melhoria da 
qualidade de saúde �ísica e mental, nomeada-
mente ao nível da atenção, comportamento, 
aprendizagem, memória e regulação emocio-
nal.  

A sesta parece promover a abstração, função 
particularmente importante no desenvolvi-
mento cognitivo e da linguagem dos lactentes 
e crianças em idade pré-escolar, facilitando a 
aprendizagem. Nos três primeiros anos de 
vida, o cérebro da criança tem um crescimen-
to mais rápido do que em qualquer outra 
altura da vida. Os períodos de sono mais 
frequentes facilitam a consolidação da infor-
mação a que, nesta idade, estas crianças são 
expostas repetidamente.  
 
Quando é que a sesta pode ser retirada? 

A dinâmica familiar é muito importante na 
organização das sestas e poderá ditar a sua 
supressão mais ou menos precoce. Se os pais 
têm um horário muito preenchido durante o 
dia, e a criança �ica muito tempo no infantário 
podem preferir que a criança durma uma 
sesta em que tenha um período de repouso 
das atividades diurnas. Assim, à noite, poderá 
deitar-se um pouco mais tarde, dispondo de 
mais tempo para partilhar com a família. Mas 
se, por outro lado, a criança não �ica tanto 
tempo no infantário, a família poderá optar 
por suprimir a sesta, deitar a criança mais 
cedo e assim dispor do início da noite para 
outros afazeres.  

A grande variabilidade nos padrões e necessi-
dades de sono das crianças determina 
também que o abandono da sesta ocorra a 
ritmos diferentes. Muitos pais pensam 
suspender a sesta na esperança de que a 
criança adormeça mais cedo e/ou que durma 
melhor durante a noite, mas frequentemente 
esta decisão acaba por resultar num aumento 
de resistência ao deitar, de problemas do 
comportamento e do sono. Há que saber 
distinguir entre necessitar de dormir a sesta 
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ou não a querer dormir. Algumas crianças 
lutam simplesmente contra a sesta porque 
estão sempre ansiosas por explorar o 
ambiente e não quererem perder um minuto 
de atividade.   

Embora sabendo que a criança bene�icia com 
a sesta e que para os pais ou cuidadores pode 
representar um período de pausa e reposição 
da sua própria energia, sabemos que a sesta 
não vai continuar para sempre. Assim, deve--
se estar atento aos sinais e não suprimir a 
sesta antes do tempo certo. Antes da sua 
supressão, pode-se tentar algum ajuste em 
que, tanto a criança como os pais, poderão 
bene�iciar.     

São sinais de que a criança pode já não estar a 
precisar de fazer a sesta, se tiver:  
- grande resistência ao sono da sesta (mais de 
30-40 minutos)    
- maior di�iculdade no adormecimento à noite
- sono noturno com mais despertares e/ou 
acordar matinal bastante mais cedo do que 
era habitual     
- capacidade de passar todo o dia acordada 
mantendo atenção, humor e atividade sem 
necessidade de fazer uma sesta. 

Num período de transição, em que a criança já 
não dorme a sesta, devem ser-lhe fornecidas 
condições para ter um tempo de 
sossego/calma com a justi�icação de que 
precisa de descansar para ter energia para 
brincar mais tarde. Poderá ir para o quarto e 
levar alguns livros ou brinquedos, pintar 
desenhos, ouvir música calma, para se entre-
ter sem que esteja envolvido em brincadeiras 
mais ativas. Quando a criança já não dorme a 
sesta pode ser necessário antecipar um pouco 
a hora de deitar.     

Recomendações 

A otimização das práticas do sono da criança 
é fundamental para o bem-estar da criança e 
da família. Assegurar que a criança recebe 
uma quantidade su�iciente de sono de boa 
qualidade nos momentos apropriados, de 
acordo com as suas necessidades individuais 
deve ser uma prioridade da saúde da criança.  

• Faça do sono uma prioridade; respeite o 
horário da sesta e não programe atividades 
para esta hora  
• Se possível aplique a rotina de hora de 
deitar à noite     
• Evite as sestas erráticas (a qualquer hora) 
• Não prolongue em demasia o tempo da sesta 
nem a aproxime da hora de deitar  
• Em creches e infantários, o programa da 
sesta de cada criança deve ser estabelecido de 
acordo com a família    
• A possibilidade de fazer a sesta deve ser 
mantida até à idade escolar   
• No período de transição, substitua a sesta 
por um período de acalmia. 

A sesta das crianças é uma questão atual, que 
tem motivado alguma discussão na sociedade 
civil. A inexistência de regras sobre a sesta 
com a consequente falta de uniformização a 
nível dos estabelecimentos públicos e priva-
dos, particularmente a partir dos 3 anos de 
idade, levou a que a Sociedade Portuguesa de 
Pediatria, apoiada pela Associação Portugue-
sa de Sono, tivesse publicado em 2017 umas 
recomendações sobre a sesta: “Prática da 
sesta da criança nas creches e infantários 
públicos e privados”. Estas recomendações 
estão na base de projetos de resolução, apre-
sentados, em 2018 e 2019, por dois grupos 
parlamentares em que recomendam ao 
Governo a implementação da prática da sesta 
na educação pré-escolar.  

Se dúvidas ainda houvesse sobre a questão 
“Dormir a sesta, sim ou não”? A nossa respos-
ta é: Sim, por favor! 

Maria Helena Estêvão   
(Médica Pediatra com Competência em Medici-
na do Sono) 
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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



50

Já percebemos que a plani�icação das com-
pras de produtos alimentares é importante 
para a redução do desperdício e, consequen-
temente, para a redução de custos e de resídu-
os orgânicos. Acrescente-se que esta mesma 
plani�icação também é importante para dar 
um contributo interessante para a redução da 
nossa pegada ecológica.  

Este conceito refere-se ao total de área terres-
tre necessária para produzir todos os bens 
que usamos e para depositar os resíduos que 
produzimos no nosso dia-a-dia. De acordo 
com o relatório de 2018 da WWF (World 
Wide Fund for Nature), Portugal precisa de 
2,19 planetas iguais à Terra para satisfazer as 
necessidades de consumo da sua população. 
Isto signi�ica que estamos a viver a crédito: 
gastamos mais recursos naturais do que 
aqueles que a Terra nos pode oferecer.  

No nosso dia-a-dia não nos apercebemos 
disso, não pensamos que seja importante, 
nem sentimos que tal seja um problema. 
Como continuamos a ter oferta de todos os 
produtos de que precisamos (e mesmo 
daqueles de que, de facto, não precisamos) 
acreditamos que tudo está e continuará bem. 
Acontece que esta oferta de bens faz-se à 
custa de uma utilização intensiva e exaustiva 
dos recursos naturais e de uma distribuição 
muito desigual dos fatores de produção, capa-
zes de transformar esses recursos em bens de 
consumo e de os fazer chegar às pessoas que 
dispõem de meios económicos para os adqui-

Conhece o tamanho 
 da sua pegada ecológica?

As contas são fáceis de fazer. Vivemos a crédito, porque estamos a gastar mais recursos 
naturais do que aqueles que a Terra nos pode oferecer. Para a população portuguesa 
seriam precisos 2,19 planetas. O problema é que só temos um  

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

Marque a sua consulta através do 239 802 700



rir. Acontece ainda que uma parte signi�icati-
va da população humana vive em condições 
de escassez e de pobreza, enquanto a minoria 
consome e desperdiça mais do que todos os 
outros.  

Não podemos esquecer que a crescente oferta 
de bens, e em particular dos produtos alimen-
tares, também se tem conseguido graças a 
uma constante evolução da ciência e da técni-
ca que tem conseguido incrementos muito 
signi�icativos da produtividade agrícola. A 
questão é saber até quando continuaremos a 
conseguir tais incrementos considerando 
que, de forma direta ou indireta, tudo o que 
usamos provém da Terra e que a população 
mundial continua a aumentar constantemen-
te.  

A produção, o processamento e o transporte 
de alimentos contribuem de forma signi�icati-
va para alguns problemas ambientais que 
podem pôr em causa, num futuro cada vez 
mais próximo, a satisfação das nossas neces-
sidades alimentares. Pensamos, particular-
mente, na poluição dos solos e na deserti�ica-
ção, na redução severa da quantidade e da 
qualidade da água doce, no aumento da 
produção de gases com efeito de estufa, na 
redução dos recursos piscatórios, na des�lo-
restação e na perda da diversidade de patri-
mónio genético das espécies cultivadas. 

Há atitudes e procedimentos que considera-
mos importantes, porque reduzir a pegada 
ecológica é um gesto, uma ideia e uma neces-
sidade de todos nós. Deixamos as nossas 
sugestões.    

Distância entre a origem dos produtos e os 
locais de consumo 

Quando compramos um alimento que foi 
produzido numa região distante estamos a 
contribuir para o aumento do consumo de 
combustíveis usados no seu transporte, para 
o aumento das embalagens necessárias para a 
proteção do alimento, para o aumento do 
consumo energético com ambientes de frio e 
para o aumento do desperdício devido às 
diversas etapas de manuseamento do produ-
to. Assim, quando for às compras comece a 
olhar para o local de proveniência dos alimen-
tos que pretenda levar para casa e a fazer uma 
escolha conscienciosa.  

Consumo de produtos da época e caracte-
rísticos das nossas condições de solo e de 
clima  

Ao longo das últimas décadas, habituámo-nos 
a comprar fruta, legumes e hortaliças em 
qualquer época do ano. Passou a ser normal 
comprar uvas e tomate em dezembro, kiwi e 
laranja no �inal do verão, comer saladas frias 
no inverno, ter alface, pera e maçã ao longo de 
todo o ano, desfrutar de um bom queijo da 
Serra nos meses de Verão, poder comprar 
frutos exóticos e especialidades de todo o 
mundo. Estas opções de compra acarretam 
elevados custos energéticos de conservação e 
de transporte que seriam reduzidos se optás-
semos por produtos da época e de regiões de 
proximidade. Mas não é apenas por razões 
ambientais que vos propomos esta opção; 
fazemo-lo também a pensar no sabor e na 
qualidade intrínseca dos alimentos. Será que 
conseguimos comer frutos saborosos quando 
estes são cultivados sem horas de sol su�icien-
tes, apanhados antes da maturação ideal e 
conservados em câmaras de frio ao longo de 
meses? E os resíduos resultantes de produtos 
�itofarmacêuticos e de produtos de conserva-
ção que se encontram dentro desses frutos, 
que não têm sabor e que não conseguimos 
ver? Será que da próxima vez que for às com-
pras não será oportuno ponderar estes aspe-
tos? 
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Preferência pelas espécies e cultivares 
regionais.  

A industrialização da agricultura uniformizou 
a maior parte dos produtos agrícolas. Novas 
cultivares e novas raças passaram a ser 
usadas na generalidade dos países e as varie-
dades regionais foram-se perdendo. Feliz-
mente, ao longo dos últimos anos temos assis-
tido à valorização de alguns produtos locais: a 
maçã Bravo de Esmolfe, a Pera Rocha e a raça 
Maronesa são disso exemplos. Os sistemas de 
Agricultura em Modo de Produção Biológico 
promovem e valorizam as variedades locais 
que melhor se adaptam ao clima e ao solo e 
que, pela heterogeneidade genética, são mais 
resistentes a adversidades climáticas e bioló-
gicas. Já experimentou a cherovia da Beira 
Baixa, os chícharos de Ansião, a salicórnia das 
salinas da Figueira, o peru preto do Alentejo, 
o presunto de porco bísaro, a manteiga de 
ovelha de Azeitão, a batata-doce de Aljezur, o 
capão de Freamunde, a vitela de Lafões, a 
cereja e o pêssego do Fundão, a pera-passa de 
Viseu…? 

Maior consumo de vegetais e redução do 
consumo de proteína animal.   

A primazia do consumo de carne e de peixe 
tem dominado as dietas alimentares dos 
povos dos países ditos desenvolvidos. É um 
facto que à medida que cresce a riqueza das 
regiões aumenta o consumo de proteína de 

origem animal. A pecuária intensiva garante o 
abastecimento de carne em quantidades 
capazes de saciar a procura crescente deste 
produto. Porém, este setor de atividade é um 
dos signi�icativos responsáveis pela produção 
de e�luentes líquidos e gasosos de di�ícil trata-
mento e causadores de elevados níveis de 
poluição da água, do solo e do ar. É também 
aqui que têm origem muitos dos antibióticos 
que, entrando nas cadeias alimentares de 
forma impercetível, agravam o problema das 
resistências de que tanto ouvimos falar. Redu-
zir o consumo de proteína animal e aumentar 
o consumo de leguminosas (feijão, grão-de--
bico, fava, ervilha, tremoço, lentilha, chícharo, 
soja) frutos secos (noz, avelã, amêndoa, 
pinhão) e sementes (abóbora, girassol, linha-
ça) é uma opção mais sustentável que depen-
de apenas de cada um de nós.   

Sabemos que nem sempre é fácil aceder a 
produtos com menor pegada ecológica a 
preços justos e compatíveis com o nosso 
fundo de maneio. Todavia, se estivermos 
atentos e se começarmos a interiorizar uma 
necessidade de mudança, iremos encontrar 
alternativas que nos deixarão satisfeitos e que 
contribuirão para continuar a assegurar boa 
qualidade de vida às gerações vindouras.  

Leopoldina Simões   
(Técnica Superior de HST) 
  



Cirurgia da catarata 

Marque a sua consulta através do 239 802 701/2 
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A cirurgia é o único tratamento possível para 
quem desenvolveu catarata. Se a sua visão 
está a ficar turva consulte-nos! 
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Disseram-lhe que é hipertenso e não sabe o 
que isso signi�ica? Pois bem esta condição 
médica revela que a pressão que o sangue faz 
na parede das artérias por onde circula está 
em pressão ou tensão a mais. A hipertensão 
acaba por cansar o coração, abrindo caminho 
para a insu�iciência cardíaca e para a esclero-
se das artérias que, com o passar dos anos, 
atraem outras complicações que podem ser 
evitadas. 

Sabe se é hipertenso?

Uma em cada três pessoas tem a tensão arterial alta, mas muitas nem sabem que isso 
acontece, porque a hipertensão não se sente… mas o coração ressente-se, cansa-se. 
Medir ou avaliar é a única forma de saber o estado da sua pressão do sangue 

As estatísticas dizem-nos que um em cada 
três portugueses tem a pressão arterial alta. 
Algumas fontes já alertam que um em cada 
dez jovens com menos de 20 anos de idade 
tem hipertensão arterial. Os estilos de vida e a 
alimentação inverteram o cenário e é com 
estes mesmos instrumentos que cada um de 
nós pode mudar estas estatísticas.   



A hipertensão arterial não se sente e, por isso 
mesmo, pode e deve ser medida. E sim, este é 
o sinal vital mais vezes avaliado numa consul-
ta médica de Medicina Geral e Familiar. O ato 
de medição da pressão arterial deve ser reali-
zado sob condições fundamentais para a 
correta avaliação da pessoa, que deve estar 
calma e num ambiente tranquilo. Muitas 
vezes os valores determinados numa consulta 
devem ser con�irmados por medição em 
ambulatório, quer através da auto-medição 
da pressão arterial, com respetivo ensino à 
pessoa, quer através do MAPA, com utilização 
de dispositivo médico para esse efeito.  
      
Para uma adequada valoração de um registo 
fácil de obter é importante que as pessoas 
estejam esclarecidas sobre alguns pontos, até 
porque, a rápida avaliação da pressão arterial 
em ambientes não apropriados pode desen-
cadear dúvidas e ansiedade desnecessárias. O 
simples facto de estarmos nervosos, de 
termos realizado exercício �ísico, de mastigar-
mos uma pastilha naquele momento ou de 
cruzarmos as pernas podem determinar valo-
res mais elevados. Estas condições devem ser 
corretamente interpretadas, evitando-se 
assim diagnósticos precipitados de hiperten-
são arterial em pessoas saudáveis.   

A hipertensão arterial é reconhecida como 
entidade clínica quando corresponde a valo-
res elevados de pressão arterial de forma 
sustentada. De forma geral e genérica 
assumem-se como valores de referência uma 
pressão arterial sistólica (máxima) de 140 
mmHg e diastólica (mínima) de 90 mmHg. O 
médico poderá considerar outros valores, em 
função de doenças ou condições médicas já 
existentes, e também poderá decidir por uma 
avaliação complementar com exames, permi-
tindo esclarecer causas ou consequências. 

A hipertensão arterial não se sente e a avalia-
ção da pressão arterial em consulta é essen-
cial para o diagnóstico, valorizando-se tam- 
bém os antecedentes pessoais e familiares. 
Esta condição médica é um fator de risco para 
doenças cardiovasculares pelo que a preven-
ção é o principal objetivo.    

O primeiro pilar do tratamento, como em 
muitos outros contextos, é a adoção de hábi-
tos de vida saudáveis: não fumar, ter uma 
atividade �ísica regular, adotar hábitos 
alimentares saudáveis - sem esquecer a redu-
ção de consumo de sal. Em alguns casos, esta 
alteração no estilo de vida adotado é su�icien-
te para estabilizar esta tensão interna ou, pelo 
menos, atrasar algumas décadas o apareci-
mento da hipertensão arterial. 

A medicação também poderá ser iniciada e o 
acompanhamento regular em consulta permi-
te ajustar a terapêutica que é prescrita para 
normalizar a pressão arterial, evitando-se 
assim os danos que a hipertensão pode 
desencadear. 

Philippe Botas    
(Médico de Medicina Geral e Familiar) 
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Sabia que… 

No ano 140 Claudius Galenus, médico, cirur-
gião e �ilósofo grego do Império Romano, 
postulou aquilo que pode ser de�inido como a 
primeira teoria sobre o sistema circulatório. 
Defendia que o sangue era feito no �ígado e 
que as artérias e as veias têm funções diferen-
tes. Esta teoria da �isiologia do sistema circu-
latório permaneceria imutável até 1242. 

O sangue e a história… 
        na Era Moderna

Foi longo o percurso para chegarmos aos glóbulos brancos e vermelhos, plaquetas e 
plasma, ou seja, o sangue tal como o conhecemos hoje. É esta evolução que temos vindo 
a contar e a explicar 

A mudança deu-se com Ibn Al-Na�is, quando, 
em 1242, veio a concluir que o sangue “viaja” 
de e também para os pulmões. Este médico 
árabe, de Damasco, foi o primeiro a descrever 
a circulação pulmonar, mas foi também um 
dos primeiros anatomistas a fazer descober-
tas importantes acerca das circulações capila-
res e coronárias. Foram estas inovações na 
história do sangue que �izeram com que fosse, 
reconhecido como “o pai da �isiologia circula-
tória”.  
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No ano 1553, Miguel de Villanueva sugeriu 
que o sangue �luiria de um lado do coração 
para o outro, através dos pulmões Villanueva 
foi teólogo, médico, cartógrafo e humanista 
renascentista, mas também versado em 
muitas ciências, como matemática, astrono-
mia, meteorologia, geogra�ia, anatomia 
humana, medicina e farmacologia, bem como 
jurisprudência, tradução, poesia e o estudo 
académico da Bíblia nas suas línguas origi-
nais. Foi o primeiro europeu a descrever 
corretamente a circulação pulmonar.  

No ano de 1603, Girolamo Fabrizi d’Acqua- 
pendente terá criado o primeiro desenho 
anatómico ilustrativo das válvulas venosas. 
Foi professor de cirurgia e anatomia na 
Universidade de Pádua e revolucionou o 
ensino da anatomia, quando projetou o 
primeiro teatro para dissecções anatómicas 
públicas. Por dissecação de animais investi-
gou a formação do feto, a estrutura do esófa-
go, estômago e intestinos e ainda as peculiari-
dades do olho, do ouvido e da laringe. Fabrizi 
ainda contribuiu muito para a evolução da 
cirurgia da época e os seus escritos incluem, 
por exemplo, as primeiras descrições da 
técnica cirúrgica de traqueotomia. 

No ano de 1628, William Harvey, médico 
inglês, descreveu pela primeira vez e detalha-
damente, a circulação sanguínea sistémica. A 
sua teoria assentava na ideia de que o sangue 
�lui através do corpo inteiro porque é bombe-
ado pelo coração. 

E que…. 

Algumas das ideias de Claudius Galenus esta-
vam incorretas por lhe ser permitido apenas 
dissecar animais, sobretudo macacos e 
suínos. As leis gregas e romanas proibiam a 
dissecação humana, facto que apenas mudou 
na Idade Média. Os professores e os estudan-
tes de medicina de Bolonha começaram a 
abrir corpos apenas em 1275/1326. 

Galenus assumia-se como médico e �ilósofo, 
manifestou sempre um profundo interesse 
pelo debate entre as correntes médicas racio-
nalistas e empiristas e recorria sempre ao uso 
da observação direta. Dissecção e vivissecção 
representam um meio-termo complexo entre 
os extremos desses dois pontos de vista. Para 
ele, “o melhor médico também é um �ilósofo”. 
De poeta e louco… 

(Continua na próxima revista) 

Teresa Sevivas    
(Medicina Transfusional) 
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Já viu uma lagartixa de montanha? Pois bem, 
pode começar por comer um D. Sancho, na 
Guarda, seguir em direção ao Vale Glaciar, 
passando pela Suíça Portuguesa, o “funil” 
implantado no Covão dos Conchos, a Lagoa 
Comprida e o Vale do Rossim. 

Já percebeu, é preciso entrar no maior vale 
glaciar da Europa para avistar o único local 
português onde ainda vive a lagartixa da 
montanha. Este é tão só um dos pretextos 
para calçar umas sapatilhas e seguir as rotas 
do turismo da natureza. Se estiver mesmo 
interessado/a acabará por encontrar 325 
outras razões. O mosaico que recheia o 
Parque Natural da Serra da Estrela - hoje 

A caminho da Estrela

Um cristal de gelo é o símbolo escolhido pelo Parque Natural da Serra da Estrela, tão só 
porque nos remete para a sua origem glaciar. As suas 25 lagoas ilustram bem essa histó-
ria que começou a ser contada há centenas de milhões de anos. Ainda não tínhamos nas-
cido, mas o granito que cobre a serra já lá estava. Há mais de 325 razões para seguir os 
caminhos que vão ter à Estrela e a eventual queda de neve não está incluída na lista 

classi�icado de Geoparque Mundial - tem esta 
caraterística de mosaico diversi�icado. Para 
além da neve de inverno, há muitas outras 
paisagens ali plantadas e para conhecer 
durante todo o ano. 

A história começou a ser contada há milhões 
de anos com a formação de uma cadeia mon-
tanhosa, hoje transformada na maior área 
protegida em solo português. A heterogenei-
dade mora ali, a par com inúmeros ecossiste-
mas ainda naturais. Mas, falar da Serra da 
Estrela, remete o nosso imaginário para a 
neve, frio e grande altitude, nem sempre nem 
nunca, porque o património que aquele 
Parque Natural acolhe é muito mais vasto. A 
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lagartixa da montanha é apenas um exemplo, 
porque esta espécie – única em toda a Penín-
sula Ibérica - só pode ser ali encontrada (ou 
em Espanha…). 

Como percorrer todo este território é uma 
escolha individual, a pé, de carro, de mota, a 
cavalo, de burro ou de bicicleta. Mas, não 
podemos deixar de sugerir que vá, seja pelos 
trilhos, seja pela estrada. Os pretextos podem 
começar ainda no vale, mas depressa perce-
bemos que o melhor é seguir serra acima, sem 
mapas e sem rotas traçadas. É preciso ir, 
porque os pretextos para continuar vão 
aparecendo, curva após curva. 

Foi por um acidente orográ�ico que “nasceu” e 
é esse mesmo acaso que lhe deu toda a multi-
plicidade de caraterísticas onde se incluem 
vales percorridos por linhas de água, encos-
tas, planaltos de menor e maior altitude e, 
claro, muitos picos, sendo a Torre o local mais 
conhecido. Mas, antes de se chegar ao ponto 
mais alto de Portugal continental (o Pico, na 
ilha do Pico, é o mais alto), é possível apreciar 

os vários habitats que sobreviveram e onde 
ainda se encontram diversas espécies, mas 
também inúmeras nascentes e cascatas. O 
Poço do Inferno é apenas um exemplo de 
cascata de visita obrigatória, pela queda de 
água a 10 metros de altura. 

É por ali, naquelas montanhas da Estrela, que 
nascem os rios Mondego, Zêzere e Alva, que 
ajudam a proporcionar vários habitats típicos 
de água doce, mas também algumas praias 
�luviais, porque nem só de neve vive a Estrela. 
A praia do Vale do Rossim e a Loriga (também 
denominada de a Suíça portuguesa) são duas 
praias �luviais afamadas onde só mergulha 
gente sem temor ao frio. Porque, além das 
águas límpidas e cristalinas, é bom lembrar 
que com o aumento da altitude, a temperatu-
ra desce e a água será sempre bem fresquinha 
e própria para destemidos. 

A paisagem é alpina, misturada com os vestí-
gios de depressões de origem glaciar, que 
agora acolhem vales, como o Covão 
d’Ametade. É este mesmo vale glaciar, o maior 
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de toda a Europa, que hoje acolhe o rio 
Zêzere, povoado nas margens por cabras e 
ovelhas, habituadas e familiarizadas com as 
encostas íngremes e com as formações graní-
ticas que, ora são em jeito de bola na eminên-
cia de ganharem vida própria e rolarem serra 
abaixo, ora em jeito de Cabeça do Velho ou da 
Velha (porque existem as duas!) 

De entre as 25 lagoas naturais, a Lagoa Com-
prida será a mais famosa e a que atrai mais 
olhares. Encontra-se no maciço superior da 
Serra da Estrela e é essa localização que acaba 
por causar alguma surpresa, ninguém está à 
espera de encontrar ali, bem no cimo, um lago 
tão grande, lado a lado com blocos gigantes de 
granito, que mais parecem que alguém se 
esqueceu deles ali. É aqui bem perto que se 
encontra aquela já famosa imagem de uma 
lagoa com um grande buraco no meio. Uma 
“descoberta” recente e que se tornou viral, 
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graças aos drones, que facilmente sobrevoam 
e captam imagens que por vezes escapam a 
olhares mais desatentos. O buraco, por onde 
escoa água, não é mais do que um dos dois 
túneis que desaguam na Lagoa Comprida. O 
da fotogra�ia famosa está no Covão dos 
Conchos e não é mais do que uma espécie de 
funil, construído pelo Homem, com o propósi-
to de recolher água na Ribeira das Naves e 
encaminhá-la para a Lagoa Comprida. Uma 
caminhada (a subir) de 4 km, da Lagoa Com-
prida até ao Covão dos Conchos, leva os mais 
curiosos ao sítio do túnel por onde escoa a 
água. 

As caminhadas acabam por proporcionar 
visões impossíveis de detetar ao volante de 
um automóvel e por isso mesmo a Estrela 
recomenda os trilhos, como a Rota das Faias, a 
Rota Glaciar ou a rota das 25 lagoas, entre 
outras. Há inúmeros pretextos, desde que 
exista vontade.     

Mas, a história da Estrela nem sempre está 
escrita na pedra. Há outras histórias e vivên-
cias para conhecer e essas só as encontra se 
parar nas aldeias que ainda povoam as encos-
tas. A aldeia do Sabugueiro é a mais conhecida 
e também a mais alta. Os concelhos de Seia, 
Covilhã, Manteigas, Oliveira do Hospital e 
Fundão criaram a Rede de Aldeias de Monta-
nha. Ao longo de 100 quilómetros há muito 
para descobrir, conhecer e provar. Por estas 
terras recomenda-se o pão, queijo e…. 
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O escorrega ensina-nos que um pequeno, 
muito pequeno, momento de prazer exige que 
subamos escadas. O esforço para ser feliz é 
muito maior do que aquilo que desfrutamos. É 
isso que nos diz o escorrega. Não é por acaso 
que todos nós somos educados com eles. 

Afonso Cruz,  
in “O pintor debaixo do lava-loiça” 
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Eu……………………………………………………………………………………………………………………., 
portador do cartão de Cidadão n.º…………………………………………, venho solicitar ao 
Centro Cirúrgico de Coimbra, o envio de informação gratuita de artigos genéricos 
sobre saúde, bem como a revista trimestral “Olhares”, para o meu email pessoal: 

…………………………………………………………………@…………………………………………………..
(escrever em letra bem legível)  

O Centro Cirúrgico de Coimbra �ica responsável pelo tratamento e recolha do meu 
endereço de email que será conservado, enquanto perdurar o meu interesse na divul-
gação da referida informação, �indo o qual será removido da base de dados, com todas 
as garantias de con�idencialidade. 

…………………………………………………………………………………………   
(assinatura do titular do email) 

Coimbra,………………………………………………………… 

 

Quer receber a nossa revista? 
(Entregue-nos o seu pedido)
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A especialidade que pode resolver os 
problemas do seu aparelho digestivo.

Marque a sua consulta através do 239 802 590 
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Quanto vale um 

? 
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Durante muito tempo o nada foi isso mesmo: 
nada… Até que alguém inventou o zero. E, do 
nada que o zero foi, fez-se o tudo que o zero é 
hoje. O tudo ou o nada de um princípio, de 
uma opinião ou de uma decisão.   

Adicionar zero a uma adição ou a uma subtra-
ção pode criar uma operação, mas não altera 
o valor da mesma. Mas adicionar ou subtrair 
um zero a um algoritmo pode abrir ou fechar 
um transístor, disparar um míssil ou parar 
uma vida. É di�ícil entender a vida de um 
zero...   

Se for um cavalheiro e ceder a direita ao 
primo mais velho, o 1, não vale nada, mas se 
for desprovido de etiqueta e �icar à direita 
deste, pode ser su�iciente para chegar a 
doutor. Triste sorte a de um zero, sempre 
cheio de problemas de consciência...   

Aparentemente inócuo, o valor do zero costu-
ma ser medido pela posição que ocupa. 
Quando quer fazer melhor e se coloca à direi-
ta do 1, ofende a esquerda e, quando se coloca 
à esquerda do vizinho, ajuda a direita e é na 
mesma mal-entendido. Apesar de apertado 
de um lado e do outro, cresceu sem deixar de 
ter contornos femininos, precisos e provocan-
tes.   

A sua abertura central é um hino à fertilidade 
feminina, capaz de gerar milhões, criar inve-
jas, comprar opiniões, pagar decisões. Se essa 
mesma abertura for masculina poderá abra-
çar a homossexualidade, a esterilidade e 
re�letir um prazer diferente. 

Quantos zeros eu conheço que, na balança da 
vida, oscilam entre a direita e a esquerda, 
espalham simpatia, falam de tudo e de nada, 
dizem o que os outros querem ouvir sem 

dizer nada. Fazem poesia, papagueiam 
ilusões, simulam ter opiniões e esbarram-se 
em decisões. 

Malfadados os zeros que um país cria e que, 
apesar da escolaridade obrigatória que as 
faculdades lhes proporcionam, necessitam da 
ciência sem imaginação como trampolim... 
Para a gestão do direito, da saúde, do conheci-
mento e da cultura. 

Coitados dos zeros que andam perdidos na 
política, na �iloso�ia e na moral. 

Abençoados os zeros que têm a sorte de 
encontrar a matemática... A única ciência que 
os compreende e os faz brilhar. Quem diria? 
Foi esse cálculo integral que moveu a ciência 
nos últimos 200 anos. Obrigado Leibniz e 
Newton. Desde então, o zero, o nada ou o 
vazio podem coexistir lado a lado com todas 
as outras partículas diminutas. O Universo é 
isto. 

Da próxima vez que usar o termo: “um zero à 
esquerda”, vale a pena repensar o que quer 
mesmo dizer, porque esse mesmo nada pode 
gerar tudo o resto ou tão só um caminho 
aberto para chegar ao in�inito. Decididamen-
te, o zero é diferente e exige um tremendo 
exercício de abstração. 

António Travassos   
(Médico Oftalmologista) 

“É difícil entender 
 a vida de um zero” 

“O zero, o nada 
ou o vazio 

podem coexistir 
lado a lado 

com todas as outras 
partículas diminutas. 

 O Universo é isto.” 
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