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“O envelhecimento também é um estado de espírito. Pessoas que se 
mantenham ativas e que encarem o passar dos anos de forma positiva 
têm maior probabilidade de viver mais anos e com uma melhor qualida-
de de vida do que aquelas que se fecham em casa, isoladas da vida de 
relação.” (in “Nota do Autor”)

Neste livro o leitor encontra um conjunto muito variado de temas 
relacionados com o  envelhecimento: a preparação da reforma, a saúde 
mental, as doenças cardiovasculares, a sexualidade e o cancro, entre 
outros. Utilizando uma linguagem acessível, situações do dia a dia 
quando pertinentes e destacando conselhos e dicas, o autor tenta 
ajudar o leitor a compreender as alterações decorrentes do envelheci-
mento e a conhecer a melhor forma de prevenir e lidar com as principais 
doenças relacionadas com o avançar da idade. 

Saber Envelhecer – Uma viagem pela saúde dos seniores está escrito de 
forma rigorosa, sem ser demasiado sério, e de forma positiva, sem deixar 
de ser objetivo. 

Armando de Medeiros
Licenciado em Medicina, pela Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, e com uma pós-graduação em Avaliação Económica dos 
Medicamentos, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão.

Exerceu funções de médico de família no Centro de Saúde de Faro 
durante 35 anos, tendo sido representante da Administração Regional 
de Saúde do Algarve em várias comissões técnicas da Direção-Geral 
da Saúde e do Infarmed.
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Outras
leituras
Outras
leituras

 Pratique exercício físico regular, 
adaptado às suas condições

de saúde.

Exercite o cérebro, executando 
tarefas como estudar,

ler, escrever ou praticar jogos
de tabuleiro.

Deixe de fumar! Vai reduzir
os sintomas incomodativos, 
como a tosse, a expetoração

e a pieira, e reduzir as infeções 
respiratórias.

Coma alimentos ricos em �bras, 
como vegetais e leguminosas.

Tire os óculos de ver ao perto 
sempre que for descer escadas.

Se tiver uma audição reduzida, 
tente adaptar-se a um aparelho 

auditivo, mas sem fazer
investimentos excessivos.

Se tiver de andar com o auxílio
de uma bengala ou andarilho, 

não deixe que isso o impeça
de caminhar. 
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AUTOR

Armando de Medeiros nasceu na Amadora, no 
início da segunda metade do século xx, licenciou-
-se em Medicina, pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, e possui uma pós-gradua-
ção em Avaliação Económica dos Medicamentos, 
pelo Instituto Superior de Economia e Gestão.

Foi assistente graduado sénior da carreira mé-
dica de Clínica Geral e é, atualmente, um aposen-
tado muito bem acompanhado.

Alguns cargos e funções que desempenhou:
•	Médico de família da Extensão de Estói do Centro de Saúde de Faro;
•	Médico do Estabelecimento Prisional de Faro;
•	Médico de família da Unidade de Saúde Familiar Al-Gharb do Centro 

de Saúde de Faro;
•	Coordenador da Unidade de Saúde Familiar Al-Gharb do Centro de 

Saúde de Faro;
•	Presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Administração 

Regional de Saúde do Algarve;
•	Responsável pela Direção de Serviços de Saúde da Administração 

Regional de Saúde do Algarve;
•	Representante da Administração Regional de Saúde do Algarve na 

Comissão de Coordenação do Programa Nacional de Prevenção e 
Controlo da Diabetes, centralizada na Direção-Geral da Saúde;

•	Representante da Administração Regional de Saúde do Algarve na 
Comissão do Uso Racional do Medicamento, centralizada no Infarmed.
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NOTA DO AUTOR

Vamos iniciar uma viagem pela saúde dos seniores, através de um livro 
que se destina aos idosos de hoje e de amanhã.

Enquanto guia desta excursão, quero informar que iremos ter vários 
percursos, uns mais acessíveis, outros mais exigentes, que cada um fará ao 
seu ritmo, de acordo com o interesse que a diferente paisagem lhe for des-
pertando. Haverá também momentos de reflexão, interligados com episó-
dios de descontração, que irão ocorrendo ao sabor dos ventos e dos meus 
pensamentos.

O envelhecimento é caracterizado por uma série de alterações biológi-
cas, que em medicina se denominam fisiológicas e fisiopatológicas e que 
vão originando limitações, físicas e psíquicas, mesmo nos indivíduos con-
siderados saudáveis. Compreender essas alterações ajuda -nos a lidar com 
o nosso envelhecimento e com o daqueles de quem cuidamos.

Foi esta realidade que me motivou a aprofundar o tema e a escrever este 
livro, que, ao longo dos vários capítulos que o compõem, aborda aspetos 
teóricos e práticos desta fase da vida em que já não temos a agilidade da 
juventude, mas possuímos a patine e o saber que as experiências da vida 
nos proporcionaram. 

Se é verdade que o modo como se envelhece é muito diferente de pessoa 
para pessoa, não é menos verdade que esse envelhecimento é influenciado 
não só por fatores genéticos e ambientais, mas também pelas escolhas que 
fazemos ao longo da vida. Por este motivo, posso afirmar que indivíduos 
melhor informados e com mais literacia em saúde podem fazer essas esco-
lhas, boas ou más, de maneira mais fundamentada.

No estado atual da ciência, não é possível interromper os fenómenos 
biológicos que conduzem ao envelhecimento, mas podemos contribuir 
para atrasar esse envelhecimento, através de uma atividade física e psíqui-
ca regular, adaptada às capacidades de cada um, que nos permita ter uma 
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|   SABER ENVELHECER — UMA V IAGEM PEL A SAÚDE DOS SENIORES XIV

vida ativa e, sobretudo, sem sofrimento e/ou incapacidade durante o mais 
longo período de tempo possível. 

O envelhecimento também é um estado de espírito. Pessoas que se 
mantenham ativas e que encarem o passar dos anos de forma positiva têm 
maior probabilidade de viver mais anos e com uma melhor qualidade de 
vida do que aquelas que se fecham em casa, isoladas da vida de relação.

Em Portugal, temos vários exemplos de pessoas que mantiveram ou 
se mantêm ativas e participativas até depois dos 90 anos, como foram ou 
são os casos do cineasta Manoel de Oliveira, do jornalista Fernando Pessa, 
do professor Adriano Moreira, do filósofo Eduardo Lourenço e dos atores 
Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho.

Também é curioso verificar que, embora a população europeia te-
nha vindo a envelhecer, a média etária dos seus governantes (presidente, 
primeiro -ministro ou chanceler) tem diminuído ao longo das últimas dé-
cadas. Tomando como referência os 15 países que aderiram à atual União 
Europeia até 1995 (antes do alargamento a países do ex -Pacto de Varsó-
via), verifica -se que em 1960 a média etária era de 61 anos, em 1980 de  
56 anos, em 2000 de 54 anos e no ano de 2020 era de 51 anos.

Mais importante do que prolongar a vida durante muitos anos é poder 
vivê -la com qualidade. Para isso, temos de ter comportamentos que con-
tribuam para aumentar o número de anos livres de doença e esperar que a 
família e a sociedade nos tratem com a dignidade que merecemos.

A atual pandemia causada por covid -19 colocou inúmeros desafios à 
sociedade, um dos quais diz respeito ao modo como lidamos com os mais 
idosos num contexto de escassez de recursos. O conjunto de notícias que 
nos chegaram pela comunicação social relativas a este tema faz -me temer 
que nem todas as sociedades (possivelmente com algumas exceções, como 
será o caso do Japão e de alguns países do Norte da Europa) irão tratar os 
seniores com essa dignidade que mencionei.

Este problema irá colocar -se quando os constrangimentos decorrentes 
do aumento da esperança de vida, da diminuição de postos de trabalho 
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XVNOTA DO AUTOR  |

(substituídos pelos “milagres” da tecnologia) e também da possível “im-
plosão” dos sistemas de segurança social colocarem limitações de recursos 
maiores e mais prolongadas do que aquelas com que somos confrontados 
nesta pandemia.

“Quanto mais longe conseguirmos olhar para o passado, mais longe 
conseguiremos ver o futuro” é a tradução livre de uma frase proferida por 
Winston Churchill, que ilustra bem a importância de consultarmos o las-
tro da História para melhor projetarmos o futuro.

O sentido desta frase tem sido totalmente deturpado nos últimos tem-
pos, com o surgimento de um nova Inquisição, manobrada pelos puri-
tanos de agora, que ateiam fogueiras nas redes sociais numa tentativa de 
censurar a História, removendo estátuas e alterando nomes de ruas, praças 
e monumentos. As pessoas e os acontecimentos que fazem parte da His-
tória de um povo devem ser julgados à luz dos valores existentes à épo-
ca, pelo que não parece ser eticamente aceitável analisar comportamentos 
ocorridos há centenas de anos, à luz dos valores atuais.

Adivinham -se tempos difíceis…
Todos os órgãos do nosso organismo vão perdendo, progressivamen-

te, a capacidade de exercerem a sua função. Estima -se, por exemplo, que 
comece a haver um gradual declínio da função pulmonar a partir dos  
25 anos de idade.

O envelhecimento, e a vulnerabilidade física e psíquica que lhe estão 
associadas, constitui o fator de risco mais importante para a maioria das 
doenças crónicas, como diabetes, cancro, insuficiência cardíaca, doença 
pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e doenças osteoarticulares. No en-
tanto, existem doenças cuja incidência não tem aumentado com a idade, 
por exemplo, a asma, que, sendo causada por uma inflamação das vias 
aéreas, não parece ser agravada pelos fenómenos degenerativos do enve-
lhecimento.

Uma alteração típica que os seniores apresentam e que não se deve 
a nenhuma patologia, isto é, não é causada por doença, é a progressiva  
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mudança de cor do cabelo, primeiro para cinzento, depois para branco. 
Estas modificações serão descritas mais pormenorizadamente no Capítulo 
14, dedicado às alterações da pele.

A Organização Mundial da Saúde prevê que, entre 2000 e 2050, a po-
pulação mundial com idade superior a 60 anos duplique, passando de 11% 
para 22% do total, e também que 80% da população idosa residirá em paí-
ses de baixo ou médio nível socioeconómico (World Health Organization, 
2020).

No pressuposto, muito provável, de estas previsões se concretizarem, 
irão ocorrer fortes pressões sociais, em especial ao nível dos grandes cen-
tros urbanos, que obrigarão as sociedades a adaptarem -se a estas novas 
realidades. Esse esforço de adaptação será menor nos países que tiverem 
líderes com visão estratégica – que se saibam aconselhar com técnicos au-
dazes, e não com correligionários incapazes – e que tenham a capacidade 
de planear o futuro de forma atempada e em diálogo interno e interna-
cional. Um exemplo de um país que se preocupa com os idosos é a Nova 
Zelândia, que tem um Ministério dos Seniores.

É previsível que, com o aumento da esperança de vida, o conceito de 
idoso se possa alterar e que, em 2050, a entrada na chamada terceira idade 
seja diferida para uma idade mais avançada do que os 65 anos conside-
rados atualmente. A meio deste século, o conceito de reforma também 
deverá ser diferente, e “idosos” com 75 ou mais anos poderão continuar 
a ter um desempenho profissional, num tipo de atividade adaptada à sua 
idade e condição, numa área que, possivelmente, ainda não exista nos dias 
de hoje.

O envelhecimento pode ser visto por duas perspetivas diferentes: a 
perspetiva do indivíduo, que se interessa mais pelos problemas físicos e 
psicológicos de cada idoso; e a perspetiva da sociedade, que aborda, sobre-
tudo, os problemas sociais e económicos decorrentes do constante aumen-
to da esperança de vida da população. Este livro pretende abordar os dois 
componentes, centrando -se mais na perspetiva do indivíduo.
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XVIINOTA DO AUTOR  |

Procurei escrever um livro baseado no bom senso, utilizando uma lin-
guagem o menos técnica possível e que pudesse ser acessível à maioria dos 
leitores, independentemente da sua formação. Sempre que se justificou, 
utilizei situações do dia a dia para melhor exemplificar uma ideia ou con-
ceito.

Ao longo do texto, vão sendo dados alguns conselhos, que, por vezes, 
apelido de “dicas” e que poderão ajudar a ter um envelhecimento mais 
saudável.

Aproveito este momento, em que falei de “conselhos”, para transmitir a 
seguinte mensagem: o leitor é o maior responsável pela sua saúde e deve 
ter uma atitude perante a vida em conformidade com este facto. Como 
diria o presidente John Kennedy: perguntem o que podem fazer pela vossa 
saúde, e não o que os outros podem fazer por ela.

Vários livros têm sido publicados sobre o envelhecimento, uns com um 
caráter mais rigoroso, outros mais comerciais, mas considerei que fazia 
falta um texto em que este tema fosse abordado de forma mais abrangente, 
ou holística, como agora se diz, e que aliasse o conhecimento científico à 
linguagem simples e acessível.

Saber Envelhecer divide -se em 17 capítulos, uns relativos às alterações 
que acontecem nos diferentes órgãos e sistemas, outros com aconselha-
mentos vários, que vão desde apoios sociais a recomendações relativas à 
alimentação e aos cuidados a ter com a medicação.

O título de cada capítulo remete para o seu conteúdo, embora através 
de um caminho que pretende despertar a curiosidade do leitor e convidá-
-lo à descoberta.

Na introdução de um livro dedicado aos idosos, não quero deixar de 
homenagear dois grupos de pessoas que têm um papel central na qualida-
de de vida dos mesmos:

•	Os cuidadores: familiares, vizinhos, empregadas domésticas ou cola-
boradores em instituições onde os idosos residem. Destaco, aqui, 
a dedicação de muitos familiares que abdicam, durante anos, de  
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UMA LONGA V IAGEM  | 3

 ENVELHECIMENTO — O QUE É?  
O envelhecimento pode ser definido como um declínio das funções celu‑
lares e tecidulares ao longo do tempo. Esta deterioração progressiva causa 
alterações no funcionamento de todo o corpo, podendo ocorrer em ritmos 
diferentes nos vários órgãos e de indivíduo para indivíduo, dependendo, 
em grande parte, de fatores genéticos e ambientais.

Embora a herança genética possa influenciar a longevidade de maneira 
positiva ou negativa, são os fatores ambientais (decorrentes, por exemplo, 
do local de residência e da profissão) e os estilos de vida (alimentação, 
exercício físico, fumo do tabaco, etc.) que têm um papel mais determinan‑
te nessa longevidade.

Por falar em herança genética, faça ‑se um parêntese para explicar, muito 
resumidamente, alguns termos da biologia que vão ser citados neste livro.

No núcleo de cada célula, existem, na maioria dos casos, 23 pares de 
cromossomas, que são herdados dos pais biológicos, 23 da mãe e 23 do 
pai. Cada cromossoma é uma formação corpuscular compacta, formada 
por sequências de uma molécula em forma de dupla ‑hélice chamada ácido 
desoxirribonucleico (que tem a sigla ADN). O ADN é uma molécula com‑
plexa que contém toda a informação genética necessária para construir e 
preservar um organismo, assim como para transmitir essa informação aos 
seus descendentes.

Por sua vez, os genes são sequências específicas de ADN responsáveis 
por uma determinada característica herdada geneticamente. Os genes cons‑
tituem a parte funcional do ADN e atuam como um conjunto de instruções 
que controlam o nosso crescimento e o modo como o organismo funciona, 
influenciando, por exemplo, o grupo sanguíneo, a cor dos olhos e a altura.

Na Figura 1.1 estão representados uma célula, com o respetivo núcleo, 
um cromossoma, com os seus telómeros (assunto que será abordado mais 
à frente, neste capítulo), e uma sequência de ADN.
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Como posso ser útil para a comunidade?
O voluntariado é uma boa opção para um reformado participar na vida 
comunitária, de preferência em atividades que não sejam causadoras de 
stress e/ou que exijam grande responsabilidade.

Por exemplo, no Japão, é comum os idosos tratarem dos jardins pú
blicos, e este é um tipo de atividade que também poderia ser feito pelos 
nossos reformados, através do envolvimento das juntas de freguesia.

O artesanato é outra atividade em que os seniores podem desempenhar 
um papel importante, tanto a dar cursos como a colaborar em trabalhos 
artesanais, de acordo com as tradições de cada região.

Existem associações de artesãos e de promoção e defesa do artesanato 
um pouco por todo o país, desde a Associação dos Artesãos da Região do 
Minho, em Braga, até à Associação de Artes e Sabores de Tavira.

O voluntariado em hospitais, em associações ou em instituições parti
culares de solidariedade social (IPSS) também pode ser uma boa opção. 

Embora algum deste tipo de colaboração já esteja em prática em várias 
regiões do país, certamente que haverá espaço para uma maior generaliza
ção destas atividades.

Preciso de passar a ter mais cuidado com a minha saúde?
Para aqueles que dizem não ter tempo para ir ao médico, a reforma é uma 
oportunidade para o fazer, porque a falta de tempo deixa de ser desculpa.

Por outro lado, devemos dedicar parte do nosso dia ao exercício físico, 
que deve ser adaptado à nossa condição física e económica, como será 
exposto no Capítulo 16, dedicado a esse tema.

Quero sentir ‑me útil?
A reforma pode ou não ser o termo de uma atividade profissional, mas 
não deve ser o fim da nossa participação na vida de relação. O sentir que 
ainda somos úteis e que fazemos falta a alguém ajuda a nossa autoestima 
e pode ter um efeito antidepressivo. À medida que envelhecem, as pessoas  
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 11 CONSELHOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  
•	Escolha um padrão de comida saudável e variada, com uma quan‑

tidade de calorias adequada à sua idade e ao tipo de exercício físico;
•	Adapte a consistência dos cozinhados à sua capacidade de mastigar 

os alimentos;
•	Reduza o número de calorias provenientes de açúcares refinados e de 

gorduras saturadas e trans;
•	Coma uma boa quantidade de vegetais e fruta fresca, mas limite a 

ingestão de fruta seca ou em sumo;
•	Utilize ervas aromáticas e especiarias para temperar a comida, redu‑

zindo o consumo de sal. Não leve o saleiro para a mesa;
•	Beba água regularmente, mesmo não sentindo sede;
•	Se beber vinho à refeição, beba também água e em maior quantidade 

do que o vinho;
•	Tenha atenção aos rótulos dos alimentos embalados, nomeadamente 

no que diz respeito à sua composição, modo de conservação e vali‑
dade;

•	Coma regularmente, a intervalos de cerca de 3 horas;
•	Evite a ingestão de carnes processadas e de bebidas açucaradas;
•	Prefira a dieta mediterrânica – rica em vegetais e utilizando o azei‑

te como gordura –, privilegiando alimentos frescos e respeitando a 
sazonalidade dos produtos.

Quem quiser aprofundar mais este tema pode ler o documento Ali-
mentação no Ciclo de Vida – Alimentação na pessoa idosa, elaborado pela 
Associação Portuguesa de Nutricionistas e pela Sociedade Portuguesa de 
Geriatria e Gerontologia (2013).

Para finalizar, salientam ‑se aqui dois aspetos muito importantes:
•	A maioria das pessoas obesas e mesmo aquelas que apenas têm exces‑

so de peso gostariam de ter o “peso ideal” e, por este motivo, são muito 
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Neste contexto, apresentam ‑se alguns conselhos sobre atitudes que de‑
vemos ter, que podem contribuir para retardar o processo de envelheci‑
mento cerebral e melhorar a qualidade de vida:

 CONSELHOS  
•	Se é hipertenso, cumpra a medicação prescrita pelo seu médico;
•	Não fume e evite permanecer em locais poluídos, nomeadamente 

junto a fumadores;
•	Faça prevenção dos acidentes e das quedas, em especial dos trauma‑

tismos cranianos. Se ainda andar de bicicleta, use capacete;
•	Se a sua audição for muito deficiente, tente adaptar ‑se a um aparelho 

auditivo, mas sem fazer investimentos excessivos, incompatíveis com 
a sua condição económica;

•	Limite a ingestão de bebidas alcoólicas;
•	Beba água com frequência, mesmo não tendo sede. A desidratação 

pode descompensar qualquer idoso, mas é particularmente grave nos 
doentes com demência;

•	Tenha uma alimentação variada e equilibrada, que proporcione os 
nutrientes de que o sistema nervoso necessita. Por exemplo, é impor‑
tante consumir alimentos ricos em vitaminas do complexo B (B1, B6 
e B12) e em antioxidantes, de que são exemplos a fruta e os produtos 
hortícolas;

•	Pratique exercício físico regular, adaptado às suas condições de saúde;
•	Se é obeso ou diabético, insista, ainda mais, na dieta e no exercício 

físico;
•	Faça um esforço para lavar os dentes e comer algumas refeições utili‑

zando a sua mão não dominante;
•	Tente exercitar o cérebro, executando tarefas como estudar, ler e 

comentar o que leu, escrever ou praticar jogos de tabuleiro ou de 
computador.
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 12 DICAS QUE PODEM AJUDAR 
 A PREVENIR A DEPRESSÃO 

•	Não se isole, tente ter uma vida social;
•	Tenha rotinas e obrigações diárias: regar plantas, cozinhar, comprar pão 

ou outros alimentos, passear um cão, etc.;
•	Procure alimentar ‑se bem;
•	Se tiver problemas em dormir, fale com o seu médico assistente, pois 

ele poderá ajudá ‑lo a melhorar o sono, com ou sem ajuda de medica‑
mentos;

•	Faça exercício físico diário, adaptado à sua condição de saúde, e procure 
sair um pouco todos os dias, respeitando as condições climáticas;

•	Troque opiniões com os seus amigos sobre temas de interesse comum, 
mas não discuta de forma belicosa e utilizando termos de que se possa 
vir a arrepender;

•	Procure manter ‑se atualizado relativamente às tecnologias de informa‑
ção e comunicação, mas tenha uma atitude defensiva no que diz respeito 
às redes sociais;

•	Considere a possibilidade de ter um animal de companhia: um pássaro, 
um gato, um cão, etc.;

•	Procure manter o contacto com alguns amigos de infância;
•	Peça ajuda a um familiar, a um amigo em quem confie ou ao seu médico 

assistente sempre que não se sentir bem, física ou psicologicamente, e 
também se tiver dificuldade em lidar com o falecimento de alguém que 
lhe era próximo;

•	Não abuse de bebidas alcoólicas nem consuma substâncias ilícitas;
•	Não faça automedicação. As benzodiazepinas (diazepam, lorazepam, 

etc.) são um bom exemplo de fármacos que não devem ser tomados sem 
receita médica, porque, além de provocarem vários efeitos secundários 
(sonolência, falta de coordenação motora, alterações da memória, etc.), 
a sua toma prolongada causa habituação.
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 VALORES DA TENSÃO ARTERIAL 
Quando medimos a tensão arterial, registamos dois valores: a tensão 
arterial máxima; e a tensão arterial mínima. O valor máximo represen‑
ta a tensão que o sangue exerce na parede das artérias quando o coração 
se contrai, e o valor mínimo corresponde à tensão que permanece nas 
artérias quando o coração relaxa.
Os valores da tensão arterial são expressos em milímetros ou centíme‑
tros de mercúrio. Por exemplo, um valor de 125/75 ou de 12,5/7,5 sig‑
nifica exatamente a mesma tensão arterial, a diferença está no facto de 
o primeiro valor estar expresso em milímetros de mercúrio (mmHg) e 
o segundo em centímetros de mercúrio (cmHg).

A tensão arterial vai aumentando progressivamente com a idade, mas, 
mais ou menos a partir da sexta década de vida, os valores da tensão má‑
xima continuam a aumentar e os da tensão mínima começam a diminuir.  
A esta situação, caracterizada por um indivíduo ter uma tensão arterial má‑
xima elevada (igual ou superior a 140 mmHg) e uma tensão arterial míni‑
ma normal (inferior a 85 mmHg), chamamos hipertensão sistólica isolada.

Nos idosos, os benefícios do tratamento da hipertensão arterial, in‑
cluindo da hipertensão sistólica isolada, estão bem demonstrados, pelo 
que não devemos descurar a abordagem terapêutica destes pacientes.

Nos casos de hipertensão arterial ligeira, a primeira atitude terapêutica 
pode ser não farmacológica, recorrendo às seguintes intervenções:

•	Controlo e manutenção do peso corporal, através de uma dieta varia‑
da e equilibrada, associada à prática regular de exercício físico;

•	Diminuição do consumo de sal;
•	Restrição do consumo de bebidas alcoólicas e de cafeína;
•	Não fumar.

Nos casos em que estas intervenções não são suficientes, deve iniciar ‑se 
tratamento com recurso a medicamentos, utilizando um ou mais fármacos,  
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O CORAÇÃO E  OS SEUS AFLUENTES  | 57

 DOENÇA CORONÁRIA 

“O coração não dói” é uma fake news bem antiga e que tem passado de 
geração em geração. Uma dor na região central e esquerda do tórax, espe‑
cialmente quando desencadeada pelo esforço ou por fatores emocionais 
(também conhecidos pelo anglicanismo stress), pode ser de origem cardía‑
ca, sendo, nestes casos, batizada com o nome de angina de peito.

A angina de peito é um sintoma que surge, mais frequentemente, a par‑
tir dos 50 anos de idade e que vai aumentando de incidência à medida que 
vamos envelhecendo. Manifesta ‑se quando há obstrução parcial na circu‑
lação do sangue ao nível das coronárias (as artérias que irrigam o coração). 
Neste sentido, podemos afirmar que angina de peito não é uma doença, 
mas uma manifestação clínica de uma patologia, a que podemos chamar 
doença coronária ou cardiopatia isquémica.

Em casos mais graves, a circulação numa das artérias coronárias pode 
ficar completamente obstruída e dar origem a um enfarte agudo do mio‑
cárdio. Nesta situação, a dor torácica costuma ser mais violenta e duradou‑
ra do que na angina de peito; contudo, existem situações clínicas especí‑
ficas, como no caso dos idosos e dos diabéticos, em que a dor provocada 
pelo enfarte agudo do miocárdio pode ser pouco intensa ou inexistente,  
o que dificulta o diagnóstico.

 ESTEJA ATENTO! 
Se alguma vez sentir este tipo de dor intensa no peito, semelhante a aper‑
to, facada ou queimadura, que se pode acompanhar de suores frios ou de 
outro tipo de sintomas, deve ligar ou pedir a alguém para ligar para o 112, 
porque pode estar a ter um enfarte agudo do miocárdio. Nesta situação clí‑
nica, é fundamental que tenha apoio médico ou paramédico o mais rápi‑
do possível, porque a maior mortalidade por enfarte agudo do miocárdio 
ocorre nos primeiros 60‑90 minutos após o início dos sintomas.
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 AFINAL, O QUE É A INSULINA? 
A insulina é uma hormona, segregada pelas células beta do pâncreas, 
libertada para a circulação quando os níveis sanguíneos de glicose se 
elevam, a seguir à ingestão de alimentos. Esta hormona tem a impor‑
tante função de desbloquear a “fechadura” que permite a entrada da 
glicose nas células, em especial ao nível do tecido adiposo (onde se 
armazena a gordura do organismo) e dos músculos.
Em condições normais, a insulina cumpre o seu papel com toda a eficá‑
cia, mas na diabetes isso já não acontece e a glicose acumula‑se no san‑
gue, afetando órgãos importantes, como o cérebro, o coração, os olhos 
ou os rins. 

A diabetes tipo 2 surge, geralmente, sempre que existe resistência à ação 
da insulina, sendo necessárias quantidades cada vez maiores desta hormo‑
na para permitir a captação da mesma quantidade de glicose pelas células. 
Quando isto acontece, dizemos que existe uma resistência à insulina. Tipi‑
camente, as pessoas com resistência à ação da insulina são obesas ou têm 
excesso de peso.

Nas fases iniciais, o pâncreas consegue responder a este problema da 
resistência à insulina, produzindo uma maior quantidade desta hormona, 
mas, a partir de determinado momento, deixa de ter capacidade para pro‑
duzir a quantidade suficiente, pelo que os níveis de glicose no sangue vão 
ficando gradualmente mais elevados e, se não houver uma alteração do 
comportamento que conduza a uma redução do índice de massa corporal 
(IMC), o indivíduo acaba por se tornar diabético.
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Figura	6.1 	Sinais e sintomas de hipoglicemia (imagem gentilmente cedida por Associação  
Protetora dos Diabéticos de Portugal [APDP], disponível em https://apdp.pt/diabetes/ 

a ‑pessoa ‑com ‑diabetes/hiperglicemia/).

As causas mais frequentes de hipoglicemia são as que constam da  
Figura 6.2.

Figura	6.2 	Causas mais frequentes de hipoglicemia (imagem gentilmente cedida por APDP, 
disponível em https://apdp.pt/diabetes/a ‑pessoa ‑com ‑diabetes/hiperglicemia/).
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SOU TODO OUVIDOS  | 145

•	O ouvido interno é preenchido por um fino fluido que transmi‑
te pequenas mudanças de pressão ao longo da cóclea. Dentro des‑
te pequeno órgão, existem células ciliadas que se contraem devido 
a essas mudanças de pressão, causando impulsos nervosos que são 
captados pelo nervo auditivo;

•	Finalmente, o nervo auditivo conduz a mensagem para o cérebro, 
onde é interpretada como um som.

Além da sua função na audição, através da cóclea, o ouvido interno tem 
um outro componente, o labirinto vestibular, que desempenha um impor‑
tante papel no nosso equilíbrio (e no enjoo do movimento). Alterações ao 
nível do labirinto podem causar vertigens, mais ou menos acentuadas e 
limitativas. 

                Tímpano           Ossículos            
                                                                  Cóclea

Pavilhão 
auricular

Canal auditivo 
externo

Figura 13.1 – Anatomia do ouvido humano (© andegro4ka).

Neste capítulo dedicado à audição, será abordada a presbiacusia – a perda 
de audição natural devido ao envelhecimento –, por ser uma doença bas‑
tante comum e muito associada ao envelhecimento.
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“Prevenir a tempo, em vez de lutar contra o tempo” é uma frase que 
se aplica “que nem uma luva” a esta doença traiçoeira, porque o ideal é 
conseguirmos detetar alterações celulares numa fase precoce, antes de se 
transformarem em células malignas.

Podemos afirmar que tanto ou mais importante do que o diagnóstico 
e o tratamento precoces de cancro é a sua prevenção, que pode ser feita 
através da realização de rastreios e do controlo dos fatores de risco modi‑
ficáveis, como os “agentes externos” já referidos.

Presentemente, o SNS disponibiliza três rastreios – cancro da mama, 
cancro do colo do útero e cancro colorretal – que são de grande impor‑
tância:

•	Rastreio	do	cancro	do	colo	do	útero: conhecido por “Papanicolau”, 
em homenagem ao médico grego George Papanicolaou, que foi o seu 
dinamizador através da publicação do artigo “The Diagnostic Value 
of Vaginal Smears in Carcinoma of the Uterus”, publicado no Ameri-
can Journal of Obstetrics and Gynecology, em 1941 (Papanicolaou & 
Traut, 1941). Este teste consta de uma citologia cervical vaginal e é 
disponibilizado a utentes do sexo feminino, entre os 25 ‑64 anos. Não 
havendo alterações nos exames anteriores, o rastreio do cancro do 
colo do útero deve ser realizado de 3 em 3 anos;

•	Rastreio	do	cancro	da	mama: consta de uma mamografia de rastreio 
e é disponibilizado a utentes do sexo feminino, entre os 50 ‑69 anos.  
O rastreio do cancro da mama deve ser realizado de 2 em 2 anos;

•	Rastreio	do	cancro	colorretal: consta da pesquisa de sangue oculto 
nas fezes e é disponibilizado a todos os utentes, a partir dos 50 anos. 
Esta análise deteta pequenas quantidades de sangue, não visíveis a 
olho nu. Os utentes cujo teste é positivo são convidados a fazer uma 
colonoscopia, que permitirá diagnosticar a causa da perda de sangue 
pelas fezes. O rastreio do cancro colorretal, por pesquisa de sangue 
oculto, deve ser realizado de 2 em 2 anos.
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“O envelhecimento também é um estado de espírito. Pessoas que se 
mantenham ativas e que encarem o passar dos anos de forma positiva 
têm maior probabilidade de viver mais anos e com uma melhor qualida-
de de vida do que aquelas que se fecham em casa, isoladas da vida de 
relação.” (in “Nota do Autor”)

Neste livro o leitor encontra um conjunto muito variado de temas 
relacionados com o  envelhecimento: a preparação da reforma, a saúde 
mental, as doenças cardiovasculares, a sexualidade e o cancro, entre 
outros. Utilizando uma linguagem acessível, situações do dia a dia 
quando pertinentes e destacando conselhos e dicas, o autor tenta 
ajudar o leitor a compreender as alterações decorrentes do envelheci-
mento e a conhecer a melhor forma de prevenir e lidar com as principais 
doenças relacionadas com o avançar da idade. 

Saber Envelhecer – Uma viagem pela saúde dos seniores está escrito de 
forma rigorosa, sem ser demasiado sério, e de forma positiva, sem deixar 
de ser objetivo. 
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de Lisboa, e com uma pós-graduação em Avaliação Económica dos 
Medicamentos, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão.

Exerceu funções de médico de família no Centro de Saúde de Faro 
durante 35 anos, tendo sido representante da Administração Regional 
de Saúde do Algarve em várias comissões técnicas da Direção-Geral 
da Saúde e do Infarmed.
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 Pratique exercício físico regular, 
adaptado às suas condições

de saúde.

Exercite o cérebro, executando 
tarefas como estudar,

ler, escrever ou praticar jogos
de tabuleiro.

Deixe de fumar! Vai reduzir
os sintomas incomodativos, 
como a tosse, a expetoração

e a pieira, e reduzir as infeções 
respiratórias.

Coma alimentos ricos em �bras, 
como vegetais e leguminosas.

Tire os óculos de ver ao perto 
sempre que for descer escadas.

Se tiver uma audição reduzida, 
tente adaptar-se a um aparelho 

auditivo, mas sem fazer
investimentos excessivos.

Se tiver de andar com o auxílio
de uma bengala ou andarilho, 

não deixe que isso o impeça
de caminhar. 
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