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O corpo humano
como um todo 

[nOtA dE AbErturA][ObSErvAçãO]

AO LOngO dA mInhA vIdA PrOfISSIOnAL, 
fui sendo confrontada com situações clínicas para 

as quais aquilo que me ensinavam ser "o tratamento"me 
fazia alguma confusão, pois nunca concordei com a 
chamada “chapa 3” para todos os pacientes. 

Sempre fui muito inquisitiva e argumentadora: tinha 
de sentir que o que eu fazia era o correto e acreditar 
que era o melhor, à luz do conhecimento científico.

Para cada doença que tínhamos de saber identificar, 
havia sempre um “protocolo” pré-determinado; e eu 
pensava que não podia ser assim tão linear, pois então 
“para que servia um médico?”. O utente podia ir a uma 
máquina, escrever os sinais e sintomas de que padecia 
e a máquina debitava um diagnóstico e um tratamento!

desde os 13 anos que eu tinha a certeza de que queria 
ser médica! O corpo humano fascinava-me, a mente 
humana era um mistério que me atraia e que eu acredi-
tava "comandar" o corpo.

Sendo médica patologista clínica por convicção, 
habituei-me desde cedo a ver o corpo como um todo. 
Para mim, o corpo é bioquímica e eu tento pensar a nível 
celular para compreender de que forma posso ajudar 
uma determinada situação, com as armas de que dispo-
nho e que sei onde atuam a nível bioquímico e celular.

Sem falsa modéstia e com grande orgulho, gosto de 
afirmar que sempre fui uma aluna muito aplicada e 
estudiosa, coisa que continuo a fazer diariamente por 
prazer inato.

Ainda muito jovem, ocorria-me que "um dia chegaria 
à minha menopausa" e não queria repetir o que cá se 
fazia, pois ouvia dizer que apenas cerca de 6% das 
mulheres mantinham a terapêutica de compensação 
hormonal ao fim de um ano. Isto fazia-me pensar que, 

se elas interrompiam a terapêutica, era porque não se 
sentiam bem; e, se não estavam bem, tinha de haver algo 
de melhor para se fazer. 

E assim fui para bruxelas, para a hertoghe medical 
School, centro de referência hormonal na Europa, onde 
aprendi os fundamentos da minha prática clínica atual. 

Contudo, mais uma vez, queria ultrapassar os hori-
zontes e saber o que se fazia no “resto do mundo”, pelo 
que complementei a minha formação no Cenegenics, em 
Las vegas (Estados unidos da América) e em toronto, 
no Canadá.

Atualmente, continuo a ir a bruxelas uma a duas 
vezes por ano e acompanho atentamente “o estado-
da-arte” relativamente à medicina Antienvelhecimento, 
conceito que surgiu há cerca de 20 anos, precisamente 
nos Estados unidos, assente em cinco pilares fundamen-
tais: nutrição, exercício físico, suplementação alimentar, 
modulação hormonal e mudança dos hábitos de vida. 

Esta revista apresenta alguns tópicos que considero 
importantes para elucidar a população em geral sobre 
o que é, de facto, a medicina Antienvelhecimento. tal 
como eu a pratico.
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PArA zELAr PELA SuA SAúdE
30 COnSELhOS médICOS

também quanto à Saúde é verdade que um homem prevenido 
vale por dois. E não menos verdade pode ser que um doente 
esclarecido é mais fácil de tratar. Longe vão os tempos em 
que os médicos julgavam poder prescindir da maior e melhor 
compreensão que um doente possa ter sobre o seu estado. hoje, 
é unanimemente aceite que o êxito da maioria dos tratamentos 
clínicos depende, em grande medida, da mais prevenida e escla-
recida colaboração do paciente.

Porém, na era da globalização digital, as fontes de informação 
tendem a ser excessivas, muitas vezes esmagadoras e, não em 
raras ocasiões, imprecisas, confusas e, principalmente, erróneas. 
Pesquisar na rede sobre determinada doença ou condição pode 
constituir uma experiência aterradora, altamente nefasta com 
vista à abordagem terapêutica, tanta e tão errada pode ser essa 
informação. 

As fontes credíveis são, pois, o objetivo a perseguir. 
A SAúdE E bEm-EStAr, primeira revista especializada em 

saúde no nosso país – e que se mantém no topo das preferências 
dos Portugueses há mais de 20 anos – disponibiliza todos os 
meses artigos que se debruçam sobre as múltiplas dimensões 
da Saúde e da família, da beleza e Estética à Alimentação e 
Estilos de vida Saudáveis, da Sexualidade e gravidez à Infância 
e Adolescência, da Psicologia às medicinas Alternativas, entre 
muitas outras áreas. 

Em todos eles procuramos esclarecer e alertar com o máximo 
rigor científico e, para tal, contamos com a participação regular 
de médicos e terapeutas das mais diversas áreas e especialida-
des, que dão a cada edição um valor acrescentado – e diferen-
ciador – com as suas opiniões informadas e atualizadas. 

A par da revista mensal, a Edição Especial monotemática 
“30 COnSELhOS médICOS”, que tem agora nas suas mãos, 
pretende abordar cada questão de forma objetiva e clara, sem 
excesso de informação inútil, fazendo uso de uma linguagem 
simples, mas esclarecedora, sempre com a colaboração e super-
visão dos "nossos" médicos e especialistas. 

“30 COnSELhOS médICOS” responde às dúvidas e ques-
tões mais frequentemente colocadas aos médicos e, como numa 
consulta, antecipa 30 conselhos concretos, para mais facilmente 
serem levados à prática.

Obviamente, algo que constantemente relembramos, nada 
daquilo que é escrito substitui a ida ao médico ou especialista, 
em caso de dúvida ou persistência de determinados sintomas. 
mas seguramente que entrará no consultório muito mais escla-
recido e preparado para debelar o problema, seja ele qual for. 

boa leitura e boa saúde!

Equipa da SAúdE E bEm-EStAr

Dra. Ivone Mirpuri
médica Patologista Clínica;

Especialista em medicina Antienvelhecimento,  
pela World Society of Anti-Aging medicine;

Especialista em hormonologia, pela International hormone Society;
Certificação em medicina Antienvelhecimento,  

pelo Cenegenics,  nevada university, uSA
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[30 COnSELhOS SObrE mEdICInA AntIEnvELhECImEntO]

uma medicina PReventiva
uma verdadeira medicina preventiva é uma prática 

clínica que pensa no "antes", prevenindo e retardando 
o aparecimento das chamadas doenças degenerativas. 
isto consegue-se, hoje, trabalhando os cinco pilares em 
que assenta a medicina antienvelhecimento: nutrição, 
exercício Físico, Suplementação alimentar, modulação 
hormonal e mudança dos hábitos de vida. É da sinergia 
destes elementos que conseguimos aumentar a nossa 
vitalidade, retardar o envelhecimento e estender, eventu-
almente, a nossa longevidade. 

a população está a envelhecer e temos, urgentemente, 
de procurar uma via que nos faça gastar menos recursos 
económicos com a doença. cerca de 90% dos recursos 
despendidos com a saúde são usados após os 65 anos de 
idade. a relação entre as pessoas com mais de 65 anos e 
os indivíduos válidos que contribuem para a sustentação 
da Segurança Social é cada vez mais deficitária, ou seja, 
há poucos jovens a trabalharem para uma população enve-
lhecida, com mais doenças e que gasta mais recursos do 
estado, de forma incomportável, pois este não soube atuar 
na medicina Preventiva.

SuPlementaÇÃo, eXeRcÍcio e nÃo SÓ
desde há muito que a suplementação e o exercício físico 

são tidos como importantes. e são-no, indiscutivelmente. 
mas não bastam. 

na infância, muitos de nós éramos "encharcados" em 
vitaminas e óleo de fígado de bacalhau. o número atual de 
ginásios e lojas de suplementos demonstra bem que esta 
vertente está em alta. mas continua a não ser suficiente.

a modulação hormonal é fundamental. as nossas hor-
monas vão baixando cerca de 1-3% ao ano, a partir dos 
30-35 anos de idade. chegamos aos 40 anos já com défices 
manifestados clinicamente e, aos 60-70 anos, com défices 
muito marcados.

há que fazer a reposição hormonal sempre que neces-
sário, pois todo o sistema endócrino participa no processo 
de envelhecimento. as nossas hormonas são fundamentais 
para que todos os sistemas funcionem bem. ao baixarem os 
níveis hormonais, o nosso corpo deixa de funciona tal como 
antes, na juventude, e começam então a surgir as doenças 
e a diminuir a nossa qualidade de vida. 

O que queremos é melhorar a qualidade de vida nos 
anos que temos pela frente e vivermos, consequente-
mente, mais felizes.

a medicina antienvelhecimento, tal como a prati-
camos na Clínica Anti-Aging, é uma medicina preventiva que 

tem como objetivo proporcionar uma melhor qualidade de vida, 
atrasando sinais e sintomas relacionados com o envelhecimento. 
não tem uma vertente estética direta, nem tem por objetivo pri-
meiro acrescentar mais anos de vida. 

o Que É a medicina 
antienvelhecimento?1

Sob o tÍtulo "medicina antienvelhecimento" 

muita coiSa Se Faz, PaRa a Qual nÃo eXiSte,  

de Facto, Fundamento cientÍFico, nem SÃo  

PublicadoS oS ReSultadoS obtidoS. deSde  

eStÉtica a PRáticaS menoS oRtodoXaS,  

a PRocuRa do eliXiR da juventude É uma ânSia 

humana. imPoSSÍvel de SatiSFazeR...
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[30 COnSELhOS SObrE mEdICInA AntIEnvELhECImEntO]

SAbE dE QuE nutrIEntES  
nECESSItA? 3

PRoteÍnaS
Ingerir demasiadas proteínas, especialmente de ori-

gem animal, como carne, aves, ovos e peixe, aumenta 
a produção e os efeitos da somatomedina C, que é um 
reflexo da hormona do crescimento. Essa ingestão exces-
siva fortalece a ação das hormonas esteroides, como o 
cortisol, a dhEA e as hormonas sexuais – testosterona, 
dihidrotestosterona, estrogénio e progesterona.

há também que ter atenção às funções hepática e 
renal, pois uma ingestão proteica elevada pode ser pre-
judicial em pacientes com limitações destes sistemas.

GoRduRaS
A gordura é fundamental na nossa alimentação. O 

colesterol é a molécula-mãe de todas as hormonas 
esteroides, anabolizantes, de construção, do nosso 
organismo. ter o colesterol elevado não é mau, 
dependendo da correta avaliação desse colesterol. 
baixar o colesterol indevidamente pode ser grave e 
causar muitas perturbações ao organismo. 

Assim, ingerir alimentos ricos em gorduras saturadas 
– ovos, fígado, manteiga, carne, peixe e aves – aumenta 
a produção e os efeitos das hormonas que são estrutu-
ralmente construídas com base no colesterol: cortisol, 
dhEA e hormonas sexuais – estrogénios, progesterona 
e testosterona, entre outras. mas ingerir demasiadas 
gorduras não é benéfico, porque pode fazer baixar a 
secreção da hormona do crescimento e os níveis da 
tiroide. Como sempre, no meio está a virtude.

Por outro lado, cozinhar a altas temperaturas – por 
exemplo, ao fritar – muda a estrutura molecular das 
gorduras saturadas, tornando-as tóxicas e pouco úteis 
para a produção hormonal. As toxinas podem atacar 

as glândulas endócrinas e afetar a produção hormo-
nal. deste modo, o melhor método de preparação é 
cozinhar com água – cozer ou ao vapor –, lentamente 
e a baixa temperatura, sem azeite nem manteiga.

hidRatoS de caRbono
Quando ingere frutas e vegetais, os hidratos de 

carbono "bons" aumentam a produção e atividade das 
hormonas proteicas, como as da tiroide. basicamente, 
acelera-se a conversão de t4 em t3 ativa e melhora-
se a produção de melatonina. Coma sempre fruta ao 
pequeno–almoço e nunca depois do jantar.

de acoRdo com a dRa. ivone miRPuRi, 
só necessitamos de água, carne, peixe, frutas e 

legumes, colocando de lado os alimentos processados, 
que contêm conservantes, estabilizantes e outros adi-
tivos, os quais vão, necessariamente, produzir reações 
adversas no organismo, que reage com edema. Logo, 
engordamos.

Evitando estender-nos sobre a área da nutrição - 
pois há bastantes nutricionistas de qualidade e imensa 

literatura sobre o assunto -, a verdade é só uma: sem 
equilíbrio hormonal, podemos emagrecer durante 
uma dieta, mas tudo voltará a ser como antes, pois 
as hormonas são fundamentais para a estabilidade 
do organismo.

Assim, há que praticar uma alimentação que 
otimize os nossos níveis hormonais, com ou sem 
suplementação hormonal. há algumas situações em 
que os doentes não respondem bem ao tratamento 
hormonal porque não estão a fazer uma dieta adequa-
da. melhorando a dieta, normalmente, os equilíbrios 
hormonais são atingidos. 

dieta do PaleolÍtico
no Período Paleolítico, não se praticava a agricul-

tura. A espécie humana consumia aquilo que existia: 
frutas e vegetais encontrados na natureza, carne dos 
mamíferos e aves que eram caçados, ovos subtraídos 
dos ninhos, peixe apanhado nos rios e, provavelmente, 
pequenas quantidades de nozes, algumas sementes e 
raízes. E bebiam apenas água! Esta dieta não incluía 
produtos provenientes da agricultura nem da pecuária 
e, muito menos, alimentos processados. 

hoje em dia, a chamada dieta do Paleolítico con-
siste na ingestão de alimentos altamente digestivos, 
mesmo que consumidos crus, e completamente adap-
tados ao aparelho digestivo do ser humano.

tal alimentação não contém leite, açúcar, álcool, 
bebidas com cafeína, grãos e cereais que não sejam 
germinados, nem muitos outros alimentos que não 
fazem sentido para o consumo humano. 

A proporção de proteínas, gorduras e hidratos de 
carbono, bem como a quantidade de calorias, devem 
variar de pessoa para pessoa, dependendo do tipo e do 
nível da deficiência hormonal. 

A Dra. Ivone Mirpuri aconselha ainda a restrição 
do glúten e, se possível, dietas isentas de glúten, 
algo que faz verdadeiros milagres, desde a acne às 
dores articulares e à obesidade.

A mELhOr dIEtA  
PArA AS SuAS hOrmOnAS2

muItAS PESSOAS LEvAm A CAbO dIEtAS AtrAvéS dAS QuAIS COnSEguEm EmAgrE-

CEr, PArA LOgO A SEguIr rECuPErArEm OS QuILOS PErdIdOS E unS QuAntOS ExtrA. 

A ALImEntAçãO é, dE fACtO, O mAIS ImPOrtAntE dOS CInCO PILArES SObrE OS QuAIS 

ASSEntA A mEdICInA AntIEnvELhECImEntO.

A QuAntIdAdE E PrOPOrçãO dOS ChAmAdOS 

mACrOnutrIEntES - PrOtEínAS,  

gOrdurAS E hIdrAtOS dE CArbOnO -, 

ASSIm COmO O tOtAL CALórICO,  

dEvEm vArIAr Em funçãO dE CAdA 

IndIvíduO E dOS rESPEtIvOS  

dESEQuILíbrIOS hOrmOnAIS.

Picos de inSulina
o nosso corpo está maravilhosamente construído, ten-
tando sempre equilibrar-se face às agressões a que, 
muitas vezes, o submetemos, sobretudo alimentares.
assim, por exemplo, se ingerirmos açúcares, vamos 
provocar um pico de insulina, a hormona que é liber-
tada (se não formos diabéticos tipo1) para colocar 
este excesso de açúcar dentro das células. Picos de 
insulina originam três efeitos péssimos: 
> proliferação de células adiposas;
> proliferação de células tumorais; e
> decréscimo de todas as hormonas anabolizantes, 
pois estas são também hiperglicemiantes, ou seja, 
elevam o açúcar do organismo. 
Se for fazer exercício pela manhã, não se preocupe 
em comer antes, com medo de desmaiar. Se não 
der açúcar ao seu corpo, ele formá-lo-á à custa da 
estimulação das hormonas anabolizantes. uma boa 

maneira de estimular a sua produção hormonal!
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5ExErCíCIO fíSICO: QuAL  
O mAIS AdEQuAdO?

o eXeRcÍcio FÍSico é uma forma de prevenir-
mos e tratarmos muitas doenças incapacitantes 

e até fatais. Os pacientes devem ser encorajados a 
efetuar exercício físico em qualquer circunstância. 
Custa sempre começar, mas nunca é tarde e os bene-
fícios são visíveis, desde que se tenha em conta o tipo 
de exercício e a frequência adequada a cada pessoa.

beneFÍcioS evidenteS
O exercício físico tem o poder de reduzir a nossa 

idade biológica em 10 a 20 anos. melhor prepara-
ção física é igual a mais saúde e maior longevidade, 
reduzindo os riscos de doenças cardíacas e de cancro. 

não praticar qualquer tipo de atividade física é um 
fator de risco ainda maior do que a hipertensão, a 
diabetes, a obesidade, a arritmia cardíaca, o aumento 
de colesterol ou o tabagismo!

durante muitos anos, desencorajaram-se os exercí-
cios de força em pessoas com problemas cardíacos. 
Esta ideia está, hoje, posta de lado: de acordo com a 
American heart Association, os exercícios aeróbicos 
(jogging, natação, andar a pé, bicicleta) devem, de 
facto, ser alternados com exercícios de força. 

O exercício aeróbico consegue baixar a tensão 
arterial sistólica (máxima); mas quando associado ao 
exercício de força, consegue baixar também a diastóli-
ca (mínima). Em todos os casos, conseguimos sempre, 
além da baixa da tensão arterial, uma diminuição do 
colesterol total e dos triglicéridos, um aumento do 
colesterol hdL (o colesterol bom) e uma melhoria da 
diabetes tipo 2. 

Por sua vez, níveis elevados de insulina estão 
relacionados com a patogénese da aterosclerose. O 
exercício físico melhora a sensibilidade à insulina e  
aumenta o metabolismo do açúcar, sendo um fator 
protetor face à aterosclerose.

é uma realidade que os avanços da medicina estão 
a acontecer a um ritmo vertiginoso, mas para benefi-
ciarmos deles é obrigatório que preservemos a saúde 
que ainda temos, obtendo assim um acréscimo de 
longevidade. Sempre com qualidade de vida. Comece 
hoje mesmo a fazer exercício físico. 

a áGua é o maior constituinte 
do corpo humano. mas com a 

idade este componente vai dimi-
nuindo no nosso organismo. um 
recém-nascido apresenta 75% de 
água; da adolescência à meia-
idade somos constituídos por cerca 

de 60% de líquidos; quanto às 
pessoas mais idosas, o per-
centual pode não ultrapas-

sar os 50 por cento.  

nos homens, esta proporção ainda é maior relativa-
mente às mulheres, que têm mais gordura.

grosso modo, o corpo humano necessita diariamen-
te de cerca de 3 litros de água para funcionar bem. 
Aproximadamente 1,5 litros devem ser fornecidos 
através das bebidas ingeridas, incluindo água, infu-
sões, bebidas não cafeínadas – nem alcoólicas – e 
sopas; 1litro é fornecido indiretamente pelos alimen-
tos sólidos que consumimos; a restante quantidade é 
oriunda das reações metabólicas do próprio corpo.

conSeQuÊnciaS da deSidRataÇÃo
A falta de água no organismo tem consequências 

nefastas, sobretudo a nível da performance física, 
podendo levar a problemas sérios, como exaustão 
física ou até paragem cardíaca. Perdas de 7% de 
água podem conduzir ao “colapso”. Principalmente 
os atletas devem manter-se atentos a este problema, 
pois o risco de desidratação é mais elevado durante o 
esforço físico de alta intensidade e/ou grande duração.  

mas qualquer um de nós está sujeito à desidrata-
ção. Quem viaja de avião deve saber que o risco de 
ocorrência de tromboses venosas profundas é maior 
em voos de longa duração e em pessoas desidratadas.

Cálculos renais, obesidade, aumento de risco oncológi-
co, doença cardíaca, mau funcionamento das glândulas 
salivares e, de um modo geral, morte prematura estão 
relacionados com a desidratação, tamanha é a impor-
tância do elemento água na nossa composição corporal.

Qualidade da áGua
dada a grande necessidade do consumo de água, 

há que ter em especial atenção a sua qualidade, 
muitas vezes contaminada que está com cloro, metais 
pesados, organocarbonetos, acidez elevada, nitritos e 
nitrosaminas, resíduos industriais e pesticidas.

é, pois, fundamental filttar a água, para eliminar 
o máximo de contaminantes; pela mesma razão, é 
importante manter bem limpos todos os sistemas de 
filtração utilizados.

4 COnhEçA A ImPOrtÂnCIA dA ÁguA

CÁLCuLOS rEnAIS, ObESIdAdE, mAu funCIOnAmEntO dAS gLÂnduLAS, 

ExAuStãO fíSICA E Até PArAgEm CArdíACA, EntrE muItOS OutrOS 

PrObLEmAS, EStãO rELACIOnAdOS COm A dESIdrAtAçãO, tAmAnhA é A 

ImPOrtÂnCIA dO ELEmEntO ÁguA nA nOSSA COmPOSIçãO COrPOrAL.

Sintomas  
de deSidRataÇÃo
> Rugas profundas e marcadas;
> olhos encovados; 
> Prega cutânea prolongada (mais de 4 segundos);

> bordos irregulares da língua com marcação dos dentes.

Se sofreu PRoblemaS 
caRdÍacoS...
não nos podemos esquecer que o coração é um músculo 
e, como tal, precisa de ser exercitado. Se sofreu pro-
blemas cardíacos, não desanime e recomece a sua vida, 
com ânimo! Foi só um incidente e é assim que deve pen-
sar. um aviso para que alguma coisa tenha de mudar. 
contudo, faça sempre exercício físico supervisionado e/
ou acompanhado por pessoal experiente nestas situ-
ações. o hospital de Santa marta, em lisboa, tem 
uma excelente equipa de enfermeiros dedicados a este 
trabalho. 
a recuperação da função cardíaca só pode ser feita com 
exercício físico (sobretudo aeróbico), dado que não o 

conseguimos com medicamentos ou cirurgias.

Cuidados na Sauna
Quem faz sauna regularmente e não repõe os líquidos 
perdidos pode sofrer consequências negativas:
> baixa da performance física (- 4%);
> Redução da massa muscular (- 1,5%);
> aumento da hemoglobina e hematócrito;
> Redução de volume plasmático (- 8%);

> aumento da temperatura corporal. 

OS AvAnçOS dA mEdICInA PErmItEm-nOS vIvEr mAIS, mAS tEmOS dE mAntEr  

tOdOS OS SIStEmAS (muSCuLOESQuELétICO, CArdIOrrESPIrAtórIO, EtC.) CAPAzES  

dE CumPrIr A SuA funçãO, PArA AjudAr-nOS A dESfrutAr dESSES AnOS.
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mOduLAçãO hOrmOnAL: 
ImPOrtAntíSSImA E SEm 

dISCuSSãO POSSívEL

a PaRtiR doS 30 anoS, começam a decrescer 
os níveis hormonais, caminhando no sentido de 

ficarem abaixo do necessário para permanecermos 
saudáveis. tanto os homens como as mulheres neces-
sitam de um equilíbrio de estrogénios, testosterona, 
hormonas tiroideias, dhEA, cortisol, entre outras 
hormonas, para que tudo continue a funcionar bem. 

Quando os níveis destas hormonas começam 
a baixar, inicia-se o processo de envelhecimento. 
Observamos uma diminuição da libido, menor ener-
gia, aumento da gordura corporal, fragilidade óssea, 
osteoporose, flacidez da pele, perda de memória, alte-
rações cardiovasculares e perturbações do sono, entre 
diversos outros sintomas.

FunÇÕeS PRotetoRaS
Eis alguns exemplos da importância de cada uma das 

principais hormonas no processo de envelhecimento:
> eStRoGÉnioS – Ajudam a proteger contra 

a doença cardiovascular, osteoporose, doença de 
Alzheimer e incontinência urinária. A sua presença 
em níveis ótimos incrementa a libido, a elasticidade 
da pele, o bem-estar emocional, a qualidade do sono, 
as funções cognitivas, a memória, as funções senso-
riais e as digestivas.

> PRoGeSteRona – Ajuda a regular o humor 
e regula o balanço com outras hormonas. tem uma 
ação “anti-estrogénica” e diurética. O desequilíbrio 
da progesterona/estradiol é responsável pela forma-
ção de quistos e de doença mamária e uterina. é a 
primeira hormona a decrescer na mulher, juntamente 
com a dhEA.

> teStoSteRona – melhora a libido, incremen-
ta a energia e a sensação de bem-estar, aumenta a 
densidade óssea, aumenta a massa e a tonicidade 
musculares, melhora a função cerebral e a saúde 
do coração. Previne, igualmente, problemas 
da próstata.

> dhea – juntamente com o cortisol, a dhEA 
protege-nos do stress. é a hormona do bem-estar. 
melhora a libido, o sistema imunitário e a memória; 
protege das doenças cardiovasculares, da doença de 
Alzheimer e da osteoporose.   Além disto, previne as 
as rugas e a secura dos olhos.

> coRtiSol –  Ajuda a controlar a pressão arterial, 
aumenta a energia e o metabolismo, assim como ajuda 
o organismo a lutar contar o stress e as infeções.

nova FoRma de PenSaR 
todas as alterações relacionadas com o envelhe-

cimento afetam profundamente a nossa autoestima, 
alterações essas, até há pouco, aceites como inevitáveis.

Porém, nos últimos anos, surgiu uma nova forma de 
pensar por parte de muitos médicos, os quais advo-
gam a reposição destas hormonas, de forma adequa-
da e sem ultrapassar os ritmos fisiológicos da pessoa, 
ou seja, efetuar a chamada modulação hormonal.

de acordo com a dra. Ivone mirpuri, pioneira em 
Portugal desta “nova forma de pensar”, a modulação 
hormonal deveria ser empregue nas diversas etapas da 
vida, sempre que necessário. A síndroma pré-menstrual 
é, muitas vezes, sinónimo de falta de progesterona, 
devendo ser tratada com progesterona bioidêntica e 
não com uma “pílula”, com todas as consequências 
nefastas que pode ter. A depressão 
pós-parto deveria incitar ao estudo 
da função tiroideia e não ao uso 
imediato de ansiolíticos e 
antidepressivos.

a ciÊncia vai evoluindo e o que, hoje, é tido 
como verdadeiro, amanhã, pode ser considerado 

errado; por isso, há que olhar para trás e adquirir um 
certo conhecimento empírico no que refere à alimen-
tação e à suplementação alimentar.

SÓ Quando neceSSáRio
A dra. Ivone mirpuri não é, por princípio, especial 

adepta da suplementação alimentar. Segundo a espe-
cialista, “temos é de comer bem”. Contudo, reconhece 
que os alimentos de hoje já não são o que eram; os 
solos não têm todos os nutrientes que deveriam ter, 
encontrando-se depauperados de alguns dos funda-
mentais, como o selénio; os alimentos vêm contamina-
dos de hormonas, inseticidas e pesticidas... Por estas 
razões, a hormonologista defende que é necessário  
variar a alimentação ao máximo e, estritamente quan-
do necessário, fazer alguma suplementação. Sempre 
a adequada à pessoa e às circunstâncias, prescrita 
por um especialista, e nunca apenas por sugestão da 
publicidade.

com conhecimento e eXPeRiÊncia
“mais” não é necessariamente “melhor”. há que 

dar ao organismo apenas aquilo que lhe faz falta, 
tendo em conta os restantes pilares da medicina 
Antienvelhecimento, bem como alguma medicação 
que o paciente esteja a tomar. 

há suplementos que ajudam a melhorar a função 
das glândulas endócrinas, como o selénio, que esti-
mula a passagem da t4 para t3 activa (hormonas 
tiroideias); ou o ácido fólico e as vitaminas b12 e 
b6, que diminuem a homocisteína, um fator de risco 
cardiovascular. há vitaminas que não devem ser 
tomadas em determinadas situações, como a vitamina 
A no caso dos fumadores, onde se verifica um maior 
número de casos de cancro de pulmão. devemos parar 
de tomar ómega 3 se formos arrancar um dente, para 
prevenir o risco de hemorragia. Elevadas doses de 

arginina podem precipitar ataques esquizofrénicos e 
de herpes. E inúmeros seriam os exemplos. 

Suplementar é bom em determinadas situações. 
mas há que o fazer com conhecimento e experiência.

SuPLEmEntAçãO ALImEntAr  
COm POndErAçãO6

“natuRal”  
não significa saudável
Para ilustrar as suas convicções, a dra. ivone mirpuri 
recorda um caso clínico ocorrido durante a carreira 
hospitalar: “a dada altura, tive uma jovem paciente 
internada com hepatite tóxica medicamentosa, que 
tomava uma série de suplementos alimentares e 
vitaminas. apenas isto! tudo natural e, portanto, 
saudável, pensava ela. não sabia, como muita gente 
não sabe, que além do princípio ativo, há o excipiente 
(substância que envolve o princípio ativo para que 
este seja absorvido), ao qual o nosso corpo pode ser 
alérgico, ou esse mesmo excipiente ser tóxico. além 
disso, há minerais e vitaminas que não são eliminados 
pelo organismo, acumulando-se no fígado”.  
a hormonologista alerta ainda: “existem imensas 
marcas de suplementos no mercado. É um negócio de 
muitos biliões. e, por vezes, nem há sequer biodispo-
nibilidade da substância no nosso corpo, razão pela 
qual umas marcas atuam e outras não”.
“um bom princípio é optar por marcas reconhecidas 
pelo seu controlo de qualidade e anos de experiência 
no mercado. ainda assim, sempre sob conselho de um 

especialista”, conclui a dra. ivone mirpuri. 

A SuPLEmEntAçãO ALImEntAr é  

ImPOrtAntE? Em QuE CIrCunStÂnCIAS?  

O QuE fAzEr, QuAndO tAntA PubLICIdAdE 

nOS SugEStIOnA E COnfundE?

7
cada hoRmona deSemPenha uma FunÇÃo Que É comPlementaR de outRaS e 

imPReScindÍvel à manutenÇÃo de um eStado Saudável.
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aS hoRmonaS bioidÊnticaS têm muitas 
vantagens, uma vez que os recetores onde elas 

atuam estão-lhes totalmente adaptados, reconhecen-
do-as como se tratassem das nossas próprias hor-
monas; além disso, o fígado não as reconhece como 
estranhas, estando preparado para as metabolizar, o 
que impede a sua acumulação neste órgão.

Pelo contrário, as hormonas não bioidênticas, sendo 
química e estruturalmente diferentes das nossas, 
podem acumular-se no fígado, havendo mesmo a 
possibilidade se transformarem em metabolitos noci-
vos ao nosso organismo. Além disto, a sua diferença 
estrutural não permite o correto "encaixe" com os 
recetores hormonais, promovendo, por isso, uma ação 
não totalmente semelhante àquelas que são bioidênti-
cas e que mimetizam as produzidas pelo nosso corpo.

PReScRiÇÃo individualizada
Embora as hormonas bioidênticas, quer as mani-

puladas, quer as oriundas da indústria farmacêutica 
(de venda em farmácia comunitária), tenham menos 
ações acessórias e representem menos perigos para a 
nossa saúde, é imperativo individualizar a prescrição, 
adaptando-a a cada mulher/homem e fazendo-a, tam-
bém, depender da idade, condição física, sintomatolo-
gia e observação dos exames analíticos e de imagem.

As hormonas bioidênticas não promovem o desen-
volvimento de um cancro até aí inexistente. mas, tal 
como as hormonas não bioidênticas, se houver um 
tumor genital (mama, útero ou próstata) em desen-
volvimento e ainda não detetado, elas vão promover o 
seu crescimento, dada a existência de recetores nestes 
tecidos. Por este motivo, nos primeiros 6 meses de tra-
tamento, o acompanhamento da mulher e do homem é 
imprescindível e não deverá ser descuidado.

As hormonas são como uma sinfonia harmoniosa, 
onde cada nota tem o seu lugar e atuação própria; 
basta uma pequena alteração para desarmonizar o 
todo. é muito importante ter isto em conta, ao imple-
mentar a modulação hormonal, com vista ao perfeito 
equilíbrio hormonal.

Não há que ter medo  
das hormonas 
BIOIdêntIcas 
Os estudos que revelam um pequeno aumento da inci-
dência de cancro com a utilização de estrogénios não 
foram realizados com hormonas bioidênticas. 
O desequilíbrio entre as hormonas pode estar na 
origem do cancro. não as hormonas em si, uma vez 
que, ao estabilizarem o humor, diminuindo o stress, 
até podem ter um efeito protetor. Isto se estivermos 
a falar de hormonas bioidênticas. além de que a 
progesterona bioidêntica protege do cancro da 
mama, modelando os recetores da mama para 
os estrogénios.
É muito importante a vigilância regular da mulher 
e do homem. se a vigilância for a corre-
ta e a necessária, qualquer anomalia 
será detetada a tempo. Pelo contrá-
rio, em situações em que o paciente 
não realiza qualquer terapêutica, essa 

vigilância é descurada.

SÍndRoma  
PRÉ-menStRual:  

o Que FazeR?

“cada vez que estava para vir o período, sofria 
imenso! tinha fortes dores de cabeça, cãibras, dores 
de barriga e chegava a desmaiar. comia muito mais, 
chorava facilmente e sentia as mamas tensas e 
doridas. Fui ao médico e ele receitou-me uma pílula. 
as dores e a má disposição passaram, de facto, mas 
comecei a ficar com celulite que não tinha, engordei 
alguns quilos, o meu cabelo está mais fraco e, além 
disso, tenho medo de sofrer uma trombose, pois isso 
aconteceu a uma amiga da minha idade, ou seja, 18 
anos. Que alternativa tenho?”.

de acordo com a experiência clínica da dra. ivone 
mirpuri, esta queixa é muito frequente nas adoles-
centes. Segundo a especialista, o que é habitual ver-
se fazer é prescrever uma pílula (derivado de estro-
génio, geralmente etinilestradiol, e uma progestina, 
derivada da progesterona bioidêntica). desta forma, 
colocam-se os ovários quiescentes e melhoram-se 
as queixas. “mas mais facilmente poderíamos ter 
resolvido esta situação com uma progesterona bioi-
dêntica, sem riscos para a utente”, esclarece.

aleRta aoS mÉdicoS
o quadro acima descrito é típico da deficiência de 

progesterona. mais tarde, estas raparigas vão, muito 
provavelmente, desenvolver doença fibroquística das 
mamas e miomas uterinos, se não lhes dermos uma 
progesterona bioidêntica.

a hormonologista deixa um alerta aos seus cole-

gas: “os médicos devem estar conscientes de que 
‘dar uma pílula’ não é a solução ideal. Sobretudo, 
se essa pílula contém acetato de ciproterona como 
progestina, tão habitualmente prescrita quando há 
acne, frequente nestas idades”. e justifica: “o aceta-
to de ciproterona tem riscos de hepatotoxicidade não 
desprezáveis, de diminuição da libido, de supressão 
da suprarrenal, com consequências que podem ser 
muito graves (baixa de cortisol, de aldosterona e do 
sódio sérico, com aumento do potássio), além dos 
elevadíssimos riscos associados a tromboses venosas 
(o dobro de outra pílula corrente com levonorgestrel 
como progestina, por exemplo)”.

combateR o StReSS
na adolescência, acne e alterações comportamen-

tais que fazem com que jovens doces e meigos, de 
repente, se tornem rudes e agressivos, são devidas, 
na maioria das vezes, a desequilíbrios hormonais.

Sobretudo quando sujeitos a stress, tudo piora, 
pois o cortisol dispara, com baixa da progesterona 
e elevação da insulina. nestas idades, o stress está 
muito presente, na forma de "ter de conseguir" a 
popularidade entre os seus pares. tudo isto causa um 
desarranjo fisiológico, com acumulação de produtos 
tóxicos, envelhecimento precoce e aparecimento de 
eventuais doenças crónicas.

Medicar com antidepressivos não é a solução. 
A solução é restabelecer o equilíbrio hormonal. 

O QuE SãO hOrmOnAS 
bIOIdÊntICAS?

hOrmOnAS bIOIdÊntICAS SãO hOrmOnAS EStruturALmEntE IguAIS àS nOSSAS, 

SubStItuIndO-AS nA PErfEIçãO, PrAtICAmEntE SEm AçõES ACESSórIAS E PErIgOS 

PArA A SAúdE, rELAtIvAmEntE A OutrOS tIPOS dE hOrmOnAS.

9
como tRataR a SÍndRoma PRÉ-menStRual, Sem 

PRovocaR eFeitoS SecundáRioS, a mÉdio e lonGo 

PRazo, Potencialmente maiS GRaveS? a SoluÇÃo 

eStá, uma vez maiS, naS hoRmonaS bioidÊnticaS.

8



> E
S

P
E

C
IA

L
 m

e
d

ic
in

a
 a

n
t

ie
n

v
e

l
h

e
c

im
e

n
t

o        <15

oS SintomaS deScRitoS são muito frequentes 
na chamada perimenopausa, isto é, o período de 

transição, de duração variável, correspondente a um 
conjunto de variações físicas e psicológicas que anun-
ciam a aproximação da menopausa. muitas vezes, 
esses sintomas são atribuídos a problemas familiares 
e/ou profissionais, pois a menstruação ainda pode ser 
regular. A primeira hormona a baixar na mulher é a 
progesterona, pelo que ficamos sujeitas a um excesso 
relativo de estradiol. Andamos, assim, mais irritadas 
e sem paciência, tendo reações de irascibilidade das 
quais nos arrependemos logo de seguida. Os proble-
mas de sono também podem começar nesta fase.

há mulheres que entram na perimenopausa antes 
de perfazerem 40 anos e outras apenas depois dos 50, 
embora o mais frequente seja que a transição ocorra 
algures ao longo da quarta década de vida.

teRaPÊutica PRecoce
Para colmatar esses sintomas e preparar a entrada 

na menopausa, revela-se benéfico para a mulher receber 
terapêutica hormonal neste período prévio, terapêutica 
essa que deverá ser à base de progesterona bioidêntica, 
dado que não inclui os riscos cardiovasculares das pro-
gestinas e, além disso, confere proteção à mama, pois é 
a progesterona (a bioidêntica, apenas) que modela os 
recetores da mama para os estrogénios, como já vimos.

A terapêutica hormonal deve ser efetuada antes da 
menopausa, não devendo esperar-se por este período: 
mais próximas do climatério, teremos menos recetores 
e maior dificuldade em os estimular. muitas vezes, 
parte do que se perdeu pode já não ser recuperado, 
razão pela qual há que atuar cedo. fique alerta aos 
sinais precoces!

fIQuE AtEntA  
AOS SInAIS dA 

PErImEnOPAuSA 

“tive o meu bebé há cerca de um mês. tenho uma 
vida estável, um marido ótimo e uma mãe que me 
ajuda com o meu filho, mas algo de errado está a 
passar-se comigo, pois sinto-me triste, choro por tudo 
e por nada, tenho pensamentos negativos, acordo 
sobressaltada e toda suada, como se fossem afron-
tamentos, e durmo pouco. Sempre fui alegre e nunca 
tive tendências depressivas “.

Sim, esta senhora está em depressão pós-parto. A 
baixa súbita das hormonas no pós-parto é a respon-

sável por esta sintomatologia. nestas situações, há 
que iniciar a modulação hormonal,  logo após o parto, 
para evitar a “montanha-russa” hormonal.

avaliaR a FunÇÃo tiRoideia
há que verificar também a função tiroideia, intima-

mente relacionada com os estrogénios, pese embora seja 
uma relação, muitas vezes, desconhecida e descurada.

Se a tiroide não "estiver bem", pode não se revelar 
analiticamente. Avaliar em profundidade a função 
tiroideia significa observar a paciente clínica, analíti-
ca e ecograficamente. A solução não é, de todo, recei-
tarmos um antidepressivo a esta mulher, sacrificando 
a sua vida sexual e ajudando à instalação da flacidez 
na sua pele, para já não falarmos das consequências 
a longo prazo: maior risco de doenças neurológicas, 
falta de memória e menor qualidade de vida.

ReStabeleceR o eQuilÍbRio
nestes casos, o que deve ser efetuado é uma tera-

pêutica bioidêntica conjunta, de estrogénios com 
progesterona, durante cerca de 3 meses a um ano, 
dependendo dos sintomas. “Interromper, para obser-
var se já está tudo equilibrado, não tem mal e é o 
que devemos fazer, reiniciando a terapêutica, caso as 
queixas persistam”, refere a dr. Ivone mirpuri.

relativamente à tiroide, a hormonologista reforça: 
“Se há que fazer terapêutica, o mais indicado é dar 
t4 com t3, desde que não existam contraindicações. 
Os efeitos são muito superiores, sobretudo se esti-
vermos perante uma paciente que não converta t4 
em t3. nestas situações, avaliadas pelos altos níveis 
de carotenos não proporcionalmente convertidos em 
vitamina A, darmos t4 poderia piorar muito a situa-
ção clínica, por supressão da tSh e não produção da 
pouca t3 que era diretamente secretada pela tiroide, 
pelo estímulo da baixa da t4. Parece confuso, mas é 
simples”.

Como sempre, temos de procurar o desequilí-
brio hormonal, responsável pelas queixas físicas e 
psicológicas, e tentar "resolvê-lo", sendo o equilí-
brio consequentemente restabelecido.

dEPrESSãO PóS-PArtO:  
A mOntAnhA-ruSSA hOrmOnAL

A “mOntAnhA-ruSSA” dAS hOrmOnAS é A rESPOnSÁvEL PELOS dEvAStAdOrES SIntO-

mAS dA ChAmAdA dEPrESSãO PóS-PArtO. A funçãO tIrOIdEIA POdE EStAr ImPLICAdA.
SEnSAçãO dE COrPO InChAdO,  

IrrItAçãO frEQuEntE, dIfICuLdAdES  

nO SOnO, dImInuIçãO dA LIbIdO E Até  

umA CErtA SECurA vAgInAL SãO  

SIntOmAS frEQuEntES Em muLhErES  

nA CASA dOS 40, QuE AIndA tÊm umA 

mEnStruAçãO rEguLAr.

Hormonas  
e vida conjuGal
os nossos níveis hormonais baixam cerca de 3 a 5% 
ao ano, a partir dos 30-35 anos; assim, por volta 
dos 40 anos, a libido sofre uma quebra significativa. 
muitos casais enfrentam dificuldades sexuais por essa 
altura, pois a mulher, por deficiência hormonal não 
tratada, não tem vontade de fazer sexo; o homem, 
pelo contrário, embora com menor frequência e 
potência de ereção, está mais excitável, devido ao 
aumento do estradiol (hormona tida como feminina, 
mas muito importante no homem).
afirma, a propósito, a dra. ivone mirpuri: “costumo 
dizer, um pouco na brincadeira, mas com muito funda-
mento de verdade, que muitos divórcios se evitariam 
se os cônjuges tivessem as respetivas hormonas equi-
libradas!”.

[30 COnSELhOS SObrE mEdICInA AntIEnvELhECImEntO]
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PRoGeSteRona 
e PRoGeStinaS: 

QuaiS aS diFeRenÇaS?

a PRoGeSteRona É a hoRmona bioidÊntica. A progestina é 
um derivado não bioidêntico, geralmente da progesterona ou da tes-

tosterona, e que, por isso mesmo, tem ação diferente no nosso organismo.

eRRo comum
falar-se de progestinas utilizando a palavra progesterona, como 

se fosse o mesmo, é um erro comum. Ser natural nada tem a ver com 
ser bioidêntico. há substâncias naturais não bioidênticas, como os 
estrogénios equinos conjugados (EEC); e há substâncias sintéticas 
bioidênticas, como a progesterona micronizada. A maioria das pes-
soas usava indiscriminadamente o termo progesterona, referindo-se 
quer à progesterona quer às progestinas, porque se pensava que, ao 
atuarem no mesmo recetor celular, os efeitos fisiológicos e riscos 
fossem idênticos. O mesmo se passava em relação aos estrogénios.

mas a verdade é que uma hormona bioidêntica e uma não bioidên-
tica têm formas de ação diferentes, com efeitos e riscos igualmente 
distintos. é óbvio que, ao utilizarmos hormonas química e estrutural-
mente iguais às nossas, as ações dessas hormonas vão ser idênticas 
às das nossas próprias. As hormonas atuam em recetores celulares 
e as bioidênticas estão perfeitamente adaptadas a esses recetores, 
“encaixando” perfeitamente. E isto reflete-se na sua ação.

eFeitoS FiSiolÓGicoS
Ao nível do endométrio, não há grande diferença, mas ao nível do 

tecido mamário, as diferenças são muito importantes, chegando a 
ser antagonistas! Claro que o risco de cancro da mama é também 
totalmente diferente quando se utilizam progestinas ou progeste-
rona. As progestinas têm ações nocivas nas mamas, que não são 
partilhadas pela progesterona, a qual, pelo contrário, as protege.

relativamente ao risco cardiovascular, as progestinas sintéticas 
produzem um efeito negativo a nível cardiovascular, aumentando o 
risco de enfarte do miocárdio e de acidente vascular cerebral, pois 
bloqueiam a ação protetora dos estrogénios. A progesterona, por 
seu lado, potencia o efeito cardioprotetor dos estrogénios, diminuin-
do o risco de ataques cardíacos e AvC.

Por tudo o que foi dito, a utilização da progesterona bioi-
dêntica é a forma preferencial na terapêutica de compensação 
hormonal na mulher.

trAtAr A mEnOPAuSA?  
CLArO QuE SIm!

“Sinceramente, acho incrível e quase criminoso não tratar 
uma mulher na menopausa, sob o pretexto de que as hormonas 
fazem mal, colocando-lhe ainda mais dúvidas na cabeça!”. é 
desta forma taxativa que a dra. Ivone mirpuri, especialista 
em medicina Antienvelhecimento e hormonologia, se refere à 
atitude de alguns médicos pouco esclarecidos.

“As hormonas não fazem mal nos níveis ótimos: mas causam 
doença tanto em níveis elevados, como em níveis baixos. 

COmO rECuSAr trAtAmEntO hOrmOnAL A umA muLhEr, ALEgAdAmEntE 

PArA PrEvEnIr um rISCO, QuE AfInAL nãO ExIStE, SE LhE fOrEm AdmInIStrAdAS 

hOrmOnAS bIOIdÊntICAS?
frEQuEntEmEntE, OS médICOS rEfErEm-SE à PrOgEStI-

nA (nãO bIOIdÊntICA) COmO SE dE PrOgEStErOnA (bIO-

IdÊntICA) SE trAtASSE, AtrIbuIndO OS mALEfíCIOS dA 

PrImEIrAS à SEgundA. nAdA POdIA EStAr mAIS ErrAdO!o risco do cancro da mama em 10 
a 24% dos casos, relativamente 
às mulheres que não receberam 
terapêutica. Assim confirmam os 
estudos efetuados. Se associa-
das a uma progestina, esse risco 
é ainda maior, aumentando, em 
alguns estudos, até  67% o risco 
de cancro, bem como o risco car-
diovascular. mas estamos a falar 
de hormonas não bioidênticas.

não há nenhum estudo que 
revele o aumento do risco de 
cancro da mama com a utilização 
de hormonas bioidênticas. Alguns 
até referem um risco ligeiramente 
inferior, advindo talvez do facto 
de, ao estarmos equilibradas, o 
nosso stress é relativizado e este, 
sim, é responsável pelo desenca-
deamento de patologia maligna.

Quem afirma que hormonas 
bioidênticas “são novas e ainda 
não sabemos muito sobre elas” 
está completamente desfasado 
da realidade e atualidade cientí-
ficas. As hormonas bioidênticas 
são utilizadas há mais de 40 anos 
nos Estados unidos da América, 
brasil e Europa.  Existem mais 
de 3500 trabalhos publicados em 
revistas de renome e este número 
tende a aumentar todos os anos.

Só vamos viver uma vida. temos 
de a viver o melhor possível, com 
boa qualidade e felizes, procuran-
do não constituir um peso para a 
sociedade nem para a família no 
futuro. manter o equilíbrio hormo-
nal representa mais saúde, mais 
qualidade de vida, mais felicidade.
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é insensato camuflar o desconhecimento 
científico, dizendo à utente ‘não se meta 
nisso, que é perigoso’. Esta situação era 
evitável se todos os médicos estivessem 
esclarecidos em relação às hormonas bioi-
dênticas”, elucida a especialista.

Realidade cientÍFica
usar hormonas bioidênticas ou não bioi-

dênticas não é a mesma coisa. de facto, as 
“pílulas” usadas na menopausa aumentam 

SintomaS 
de desequilíbrio  
hormonal
entre as queixas frequentes da mulher 
menopáusica com desequilíbrio hormonal, 
destacam-se:
> afrontamentos;
> Suores noturnos;
> Fadiga;
> Perturbações do sono;
>  dificuldades de concentração e de 

memória;
>  mudanças súbitas de humor;
>  tendência depressiva;
>  dores de cabeça;
>  alterações cutâneas, incluindo flacidez;
>  enfraquecimento do cabelo, unhas e 

dentes;
>  tendência para o aumento de peso;
>  inchaço e flatulência;
>  incontinência urinária;
>  Secura e prurido vaginais;
>  diminuição do desejo sexual, da excita-

ção e da capacidade orgásmica;
>  Sensibilidade mamária;

>  Risco aumentado de osteoporose.

Menopausa
SintomaS e complicaçõeS

Alterações do humor 
e irritabilidade

Perda de elasticidade
e adelgaçamento da pele Perda de firmeza do peito

Amenorreia e maior risco  
de infeções vaginais

Incontinência urinária e 
aumento do risco de infeções 

do trato urinário

Risco de doença cardíaca

Risco de osteoporose

Diminuição de cabelo

12
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15baiXaR o coleSteRol  
a tudo o cuSto? NãO!

“não é uma mera elevação do colesterol que nos 
deve fazer pensar em baixar imediatamente esse 
mesmo colesterol. há que analisar a relação entre 
o colesterol total (ct), o colesterol hdl (colesterol 
“bom”) e o colesterol ldl (este considerado coles-
terol “mau”, pois mais facilmente se depositará nas 
artérias). há ainda outros dados analíticos que nos 
dão indicação do perfil de risco cardiovascular. Só da 
avaliação conjunta se decidirá o que fazer e como 
fazer”, começa por explicar a especialista.

utilizaÇÃo eXaGeRada
estatinas é um grupo de medicamentos bastante 

popular para fazer baixar os níveis elevados de coles-
terol. no entanto, a sua utilização exagerada, como 
tratamento de primeira linha, encontra muitas críticas 
por parte da dra. ivone mirpuri. “Qualquer indivíduo 
com algum problema cardíaco, mesmo sem elevação 
do colesterol ldl, leva com uma estatina. este é um 
problema grave, que deve ser combatido”, afirma.

inúmeros são os problemas relacionados com o 
uso destas substâncias "maravilhosas", utilizadas nos 
estados unidos em 25% (sim, 25%!) da população 
adulta: anemias, acidose, cataratas, depressão, perda 
de audição e funções cognitivas, sendo a mais frequen-
te a ocorrência de mialgias (dores musculares). cerca 
de 30% dos homens a utilizar estatinas apresenta 
ainda impotência sexual. “muitos médicos estão con-
vencidos de que o aumento da longevidade se deu à 
custa de medicamentos como as estatinas! o aumento 
da longevidade à custa de prolongarmos a doença não 
deveria ser o caminho”, defende a dra. ivone mirpuri.

eFeitoS da inibiÇÃo do coleSteRol
ao inibirmos a síntese do colesterol, através da 

inibição da primeira reação da cadeia da sua síntese 
(inibição da hmG-coa), estamos a inibir outros 
componentes importantes para o organismo, desig-
nadamente o coQ10 (ubiquinona) e o dolicol. 

efeitos acessórios do défice de coQ10 são a perda 
de força muscular, falência cardíaca (o coração é um 
músculo), neuropatia e inflamação de ligamentos e 
tendões, ocorrendo muitas vezes a rotura. o papel 
do dolicol também é muito importante, orientando a 
sinalização intracelular das proteínas, que sem esse 
lípido ficam "perdidas", levando ao caos celular.

mudanÇa de mentalidade
tão importante quanto isso é saber que o coles-

terol é a molécula de onde vêm todas as hormonas 
esteroides, cuja síntese fica assim comprometida: 
estrogénios, progesterona, testosterona, corticoides, 
entre outras. o colesterol é, igualmente, necessário 
para a formação da vitamina d, para além de inúme-
ras outras reações enzimáticas.

Para a dra. ivone mirpuri, a correção da hiperco-
lesterolemia deve ser obtida da forma mais natural 
possível, ou seja, através dos cinco pilares da medicina 
antienvelhecimento: nutrição, exercício físico, suple-
mentação alimentar, modulação hormonal e mudança 
dos hábitos de vida. muitas vezes, estamos perante 
uma baixa da função tiroideia e esta deve ser tratada.

“Considero urgente a mudança de mentalidade 
por parte dos médicos e da população em geral, 
que considera o colesterol uma substância má, 
quando, na verdade, é essencial à vida”, conclui 
a especialista.

ISOfLAvOnAS dE SOjA:  
bEnéfICAS Ou nEfAStAS?

aS iSoFlavonaS de Soja são um tipo especial 
de flavonoides; estas são substâncias sintetizadas 

pelas plantas que têm em comum uma determinada 
estrutura química.

As isoflavonas podem ter efeitos “pró-hormonas” 
e “anti-hormonas”, ou seja, podem ser benéficas ou 
nefastas, consoante as circunstâncias.

de facto, as isoflavonas de soja podem ligar-se aos 
recetores de estrogénios das células, mimetizando os 
seus efeitos em alguns órgãos; mas, noutros casos, 
podem antagonizá-los por impedimento da sua liga-
ção às hormonas, nomeadamente ao estradiol.

beneFÍcioS RelativoS
Quanto à ação antioxidante que se lhes atribui, só 

foi comprovada “in vitro”, sendo que não há consenso 
“in vivo”. é preciso saber que há “suplementos” que 
não funcionam “in vivo”, porque necessitam estar 
ligados a substâncias que não conseguimos sintetizar, 
para expressarem a sua ação. é o caso do Indol-3-
Carbinol, reconhecida substância anticancro que, para 
ser eficaz, necessita estar ligada a polifenois existen-

tes no alimento. Alimentos ricos em Indol-3-Carbinol 
são as couves-de-bruxellas, os brócolos e a couve-flor, 
que devem ser cozinhados ao vapor para manter esta 
propriedade.

Alguns estudos revelam uma diminuição da rigi-
dez arterial com o uso de isoflavonas de soja em 
mulheres e homens de idade avançada, com melhoras 
cognitivas.

relativamente ao cancro da próstata, parece que o 
uso das isoflavonas é benéfico, diminuindo a elevação 
do PSA. mas relativamente ao cancro da mama ou 
do endométrio, não parece ter qualquer ação, assim 
como a nível da osteoporose, problema gravíssimo 
nas mulheres que não fazem terapêutica hormonal 
na menopausa.

Quanto aos afrontamentos de que tantas mulheres 
se queixam na menopausa, apenas se consegue a 
redução destes sintomas em cerca de 10 a 20% dos 
casos.

alimentaÇÃo Rica em Soja
A maioria dos estudos que atribuem efeitos bené-

ficos às isoflavonas de soja, como redução do cancro 
da mama, do endométrio, da próstata, das fraturas 
osteoporóticas e dos afrontamentos, foi efetuada em 
populações que têm uma alimentação rica em soja 
(população asiática), as quais, de facto, apresentam 
um baixo risco para estas doenças. mas os benefícios 
não foram obtidos à custa da ingestão de extratos 
de isoflavonas de soja, mas talvez ao fator genético 
dessa população! 

SobRe o coleSteRol e a FoRma como aS  

eStatinaS SÃo PRontamente ReceitadaS  

Pela maioRia doS mÉdicoS, a hoRmonolo-

GiSta dRa. ivone miRPuRi tem uma  

oPiniÃo muito cRÍtica.
AS ISOfLAvOnAS dE SOjA EStãO nA mOdA! mAS SErÁ QuE SãO, dE fACtO,  

rELEvAntES nO trAtAmEntO dOS SIntOmAS dA mEnOPAuSA?

ContraindiCações
as isoflavonas podem ser consumidas pelos seres 
humanos através da ingestão de soja, sem grandes 
efeitos adversos, constituindo uma excelente fonte 
proteica.
Há, no entanto, algumas situações para as quais é 
necessário alertar:
>  doentes com carcinoma da mama com células rece-

toras de estrogénio positivas não devem consumir 
soja, sob o risco de estimulação do tumor;

>  Pessoas com dietas pobres em iodo também não 
devem consumir soja, pois as isoflavonas inibem a 
peroxidase, enzima essencial para a produção das 
hormonas tiroideias;

>  não é infrequente o bócio em crianças, isto é, o 
aumento da glândula tiroideia, pelo consumo da 

soja. 
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17hIPOtIrOIdISmO  
é COndIçãO A EvItAr hIrSutISmO: SInAL A InvEStIgAr

deFine-Se hiRSutiSmo como o aumento 
da PiloSidade em áreas não desejáveis nem 

habituais na mulher. diversas são as causas possíveis 
para este distúrbio.

uma mulher que apresente pelos em zonas não 
habituais deve efetuar o despiste de algumas pato-
logias, pois, embora na grande maioria das vezes 
não se detete nada de grave, podemos estar perante 
situações que recomendam tratamento, para prevenir 
riscos futuros.

Os centros de depilação deviam estar atentos a 
este problema e aconselhar as utentes a consultarem 
um médico, pois muitas vezes a mulher não pensa na 
hipótese de ter alguma patologia associada.

cauSaS do deSeQuilÍbRio
O desequilíbrio hormonal é a principal causa do 

aparecimento da pilosidade, concretamente com o 
aumento das hormonas ditas masculinas.

Este desequilíbrio pode ocorrer por três motivos 
principais:

> AuMeNtO DA PrODuçãO
é o que acontece na síndroma do ovário poliquístico 

e na síndroma de Cushing. Estas situações têm trata-
mento e é importante diagnosticá-las precocemente.

As mulheres desenvolvem hirsutismo e alopecia 
androgénica (falta de cabelo com padrão masculino) 
porque os níveis de hormonas femininos estão baixos 
e o das hormonas “masculinas” estão mais elevados.
>  AuMeNtO DA SeNSIbIlIDADe ANDrOgéNICA

é o que acontece no chamado hirsutismo idiopáti-
co, em que os ciclos menstruais são regulares, sendo 
esta a causa mais frequente. não há um aumento da 
produção das hormonas masculinas, mas existe uma 
hipersensibilidade a essas hormonas. 
>  AlterAçõeS NO trANSPOrte 

Ou NO MetAbOlISMO DAS HOrMONAS
Os médicos devem pesquisar um défice ou uma 

hipersecreção de hormonas que interferem no meta-
bolismo das chamadas hormonas “virilizantes”. 

é o caso da deficiência de tiroide e de cortisol, que 
podem concomitantemente favorecer o hirsutismo; 
ou o aumento da prolactina, geralmente produzido 
por fármacos. há, pois, que procurar sempre a causa 
para o aumento da pilosidade, causa essa que pode 
ser diagnosticada através de exame médico, analítico 
e de imagem.

coRReÇÃo hoRmonal
A correção hormonal permite inibir o crescimento 

piloso exagerado e controlar o hirsutismo, sendo os 
primeiros resultados visíveis ao fim de 4 a 6 meses.

A vida do folículo piloso é, em média, de 7 anos, 
pelo que o tratamento deve ser continuado e 
sempre complementado com técnicas adequadas 
de depilação.

a PatoloGia da tiRoide é muito frequente, 
grande parte das vezes sem que o paciente saiba. 

um estudo publicado em 1997, pela clínica mayo, 
revelou que 60% dos autopsiados tinham doença 
tiroideia e que 50% dos utentes aleatoriamente sub-
metidos a estudo revelavam lesões ecográficas. 

a tiroide é uma glândula, localizada no pescoço, 
à frente da traqueia. Produz hormonas tiroideias, 
como a tiroxina (t4), a tri-iodotironina (t3) e a cal-
citonina, que regulam o metabolismo do nosso corpo. 

estas hormonas são essenciais para o normal 
funcionamento do organismo, através do controlo 
da velocidade de metabolismo das células. Por este 
facto, são essenciais no crescimento e desenvolvi-
mento, regulam a temperatura corporal, a frequên-

cia cardíaca e a tensão arterial, o funcionamento dos 
intestinos, o controlo do peso e do estado de humor, 
entre outras variadíssimas funções. Para estudarmos 
corretamente a tiroide temos de efetuar uma avalia-
ção clínica, analítica completa e ecográfica.

imPoRtância na GRavidez
É de extrema importância o despiste do hipotiroi-

dismo na mulher, previamente à conceção, bem como 
durante e após  a gravidez, dadas as fortes repercus-
sões a nível da sua saúde, da do feto e na criança no 
futuro. as hormonas tiroideias são importantes para o 
desenvolvimento do bebé, sobretudo a nível cerebral e 
do sistema nervoso: este depende do nível hormonal da 
mãe até por volta das 12 semanas de gestação, altura 
em que a sua própria glândula começa a funcionar.

Gestantes com diminuição da função tiroideia 
têm bebés que podem sofrer consequências no seu 
desenvolvimento cognitivo, manifestadas apenas na 
idade escolar, com falta de atenção, dificuldades de 
aprendizagem, Qi inferior ao esperado e, algumas 
vezes, perturbações psicomotoras.

hiPotiRoidiSmo É a condiÇÃo em Que a Quantidade de hoRmonaS PRoduzidaS 

Pela tiRoide Se Situa abaiXo do noRmal, com diveRSaS RePeRcuSSÕeS  

PaRa o Funcionamento do oRGaniSmo.

SintomaS e sinais de hipotiroidismo

>  Face redonda, queda do terço externo da sobrancelha, língua e lábios 
inchados, pálpebras inchadas, especialmente durante a manhã;

>  mãos frias e tumefactas, lassidão dos dedos, unhas quebradiças e de 
crescimento lento;

>  dor e rigidez matinal das articulações;
>  intolerância ao frio;
>  coração com batimentos lentos e sons cardíacos fracos;
>  tensão arterial mínima elevada, com pouca diferença da máxima;
>  Pele amarelada nas palmas das mãos e dos pés;
>  Pele seca na face, cotovelos e pernas (queratose folicular);
>  depressão matinal;
>  Pensamento e reações lentas;
>  distração fácil, fraca concentração, falta de memória, baixo rendimen-

to escolar.

A PrESEnçA dE PILOSIdAdE Em zOnAS 

POuCO hAbItuAIS nA muLhEr POdE SEr 

SIntOmA dE dOEnçA. é, POIS, ImPOrtAn-

tE EfEtuAr O dESPIStE.
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19O PrObLEmA dO hOmEm

trAtAr A AndrOPAuSA nãO é Só trAtAr 

um EvEntuAL PrObLEmA SExuAL:  

é trAtAr dA SAúdE dO hOmEm  

Em gErAL, fíSICA E mEntALmEntE.

tal como a mulheR, o homem também 
atravessa um período de acentuadas alterações 

fisiológicas, acompanhado de sintomas incómodos, 
quando os seus níveis hormonais decrescem. é a cha-
mada andropausa.

Culturalmente, homem e mulher são muito diferen-
tes. mesmo correndo o risco de fazermos generaliza-
ções abusivas, diríamos que a sua forma de pensar e 
de agir é muito distinta em muitas matérias, designa-
damente a sexualidade. 

na conSulta
de um modo geral, os homens não admitem ver a 

sua virilidade posta em causa. Andropausa? "Eu não 
tenho problemas desses!" A andropausa não existe na 
cabeça de um homem!

é muito raro um homem, na primeira consulta, 
confidenciar o verdadeiro motivo da sua visita, a não 
ser que seja diretamente questionado. 

mas, tal como nas mulheres, os seus níveis hormo-
nais vão diminuindo a partir da meia-idade e há que 
fazer a reposição para que o corpo se mantenha em 
forma. Em forma e com saúde!

a PaRtiR de Quando?
E a partir de quando é que a reposição hormonal deve 

começar a ser feita? A partir da altura em que se sentem 
mais cansados, irritados, deprimidos, fazem ginásio e não 
adquirem massa muscular, perdem as ereções matinais e 
a força de ereção e potência não são as mesmas.

18 hoRmonaS e FatoReS  
de RiSco caRdiovaSculaR

a hoRmona tiRoideia é o maestro de toda 
a orquestra hormonal, pois é ela que ajuda a  

regular todos os metabolismos e sistemas.
Quando a glândula tiroideia começa a diminuir a 

sua função – e isto ocorre, geralmente, a partir dos 
35 anos, com um decréscimo médio de 1 a 3% ao 
ano –, a capacidade hepática de "processar" o coles-
terol também diminui, devido à redução dos rece-
tores do ldl, o que faz com que o colestrol "mau" 
aumente no sangue, assim como o colesterol total.

além dos efeitos a nível dos lípidos, a hormo-
na tiroideia tem uma importante influência sobre 
outros factores de risco cardiovasculares, designa-
damente ao nível da resistência periférica à insulina, 
tendo-se verificado que níveis baixos de t4 livre 
estão associados a uma resistência aumentada à 
insulina.

a função endotelial, a função cardíaca e ateros-
clerose têm uma relação direta com o nível das 
hormonas tiroideias, tal como acontece com o índice 
de massa corporal (imc).

muitas outras alterações analíticas de marcado-
res de risco cardiovascular podem ser encontradas 

quando em presença de um mau funcionamento da 
glândula tiroideia.

coRRiGiR atemPadamente
há, pois, que identificar a população em risco e 

corrigir esta deficiência, para que não se deixem 
evoluir situações cujo desfecho é, na maioria dos 
casos, desfavorável, mas que poderiam ter sido cor-
rigidas, obviando-se aos elevados custos económicos, 
morais e sociais. muitas vezes, estamos perante um 
hipotiroidismo subclínico não diagnosticado, e testar 
a função tiroideia não é igual a fazer análises. É 
necessária a observação clínica do paciente, analí-
tica e ecográfica.

Por outro lado, é necessário ter em consideração 
que, além do factor hormonal, podem estar presentes 
os factores alimentar e genético. apenas nas situ-
ações de dislipidemia genética – que representam 
menos de 1% dos casos – fará sentido medicar, à 
parte da eventual correção hormonal.

devemos, pois, testar a nossa função tiroideia, 
antes de iniciarmos um tratamento para uma suposta 
dislipidemia.

a coRRecÇÃo de muitoS FactoReS  

de RiSco caRdiovaSculaReS comeÇa 

PoR um bom eQuilÍbRio hoRmonal,  

na maioRia daS vezeS Pela coRReÇÃo 

da FunÇÃo tiRoideia.

PRoteÇÃo cardiovascular

a testosterona é outra hormona fantástica, tanto para 
o homem como para a mulher, com um importantíssi-
mo efeito ao nível da proteção cardiovascular, embora 

a associemos, maioritariamente, à sexualidade.

riscos da automedicaÇÃo

a indústria farmacêutica encarregou-se de colocar à 
disposição do homem uma substância que lhe devolve 
a virilidade e a potência! à custa de alguns perigos, 
podendo mesmo ser fatais, dado que os homens que 
mais necessitam dela são também os que mais riscos 
apresentam: idade avançada, diabéticos, aterosclerose 
com placa - daí a disfunção erétil - e/ou medicados 
para hipertensão arterial e hipercolesterolemia - 
podendo a sua "impotência" ser consequência desta 
medicação.
a dra. ivone mirpuri alerta veementemente para os 
elevados riscos da automedicação, face aos perigos 
inerentes à forma de atuar destas substâncias. e para 
o facto de, eventualmente, poderem nem fazer efeito, 
se o paciente não tiver um nível mínimo de testoste-
rona no seu corpo. "consulte o seu médico, em vez de 

se automedicar!".
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SuPLEmEntAr COm 
tEStOStErOnA é PErIgOSO? 21

a teStoSteRona É uma hoRmona muito 
SeGuRa relativamente ao risco de cancro. 

basta constatar que não há cancro da próstata antes 
dos 40 anos, quando os níveis da hormona são mais 
elevados. Este é o melhor estudo que temos: a obser-
vação empírica da natureza!

no entanto, quando usada sem o aconselhamento 
de um médico experiente, a testosterona pode ter 
alguns efeitos nefastos.

há muitos tipos de testosterona, a nível químico e 
com vias de administração diferentes. Quando usada 
nas doses e formas de administração adequadas 
a cada situação clínica e paciente, a reposição da 
testosterona não representa qualquer risco, embora 
requeira vigilância clínica e analítica.

eRRo FReQuente
um erro frequente é o início indiscriminado da tera-

pêutica, sobretudo nos ginásios, onde quem aconselha 
são os colegas que também o fazem. Esta atitude 
irresponsável tem de ser evitada e denunciada, dadas 
as graves complicações que daí podem advir.

dor e sensibilidade mamária, atrofia dos testículos, 
aumento do tamanho da próstata com queixas uriná-
rias e aumento do risco cardiovascular por incremen-
to do estradiol são algumas das consequências das 

doses de testosterona administradas sem controlo. 
Contam-se, igualmente, episódios frequentes de queda 
de cabelo e instalação de acne.

Contraindicações absolutas ao uso de testosterona 
há duas: a não necessidade de reposição; e a presença 
de um tumor da próstata ativo. Prostatite em ativi-
dade e apneia do sono são contraindicações relativas, 
que há que levar em consideração.

como Se adminiStRa a teStoSteRona?
A testosterona pode ser administrada por via 

transdérmica, através de gel; por via oral, através 
de comprimidos; ou por via intramuscular, através 
de  injeções.

há vantagens e inconvenientes para cada forma de 
aplicação. O especialista deve avaliar a mais adequa-
da para cada paciente, explicando-lhe o porquê.

A reposição hormonal pode-se fazer em qualquer 
idade, desde que haja indicação para tal. Antes da 
puberdade, nos hipogonadismos, há que ter muito cui-
dado, pois a conversão da testosterona em estradiol 
pode levar ao encerramento das cartilagens de conju-
gação e originar baixa estatura no paciente. 

Medicar bem requer um conhecimento profun-
do. Não se automedique! A testosterona é uma 
hormona fantástica, mas há que saber utilizá-la!

20 défICE dE tEStOStErOnA 
E AndrOPAuSA

"Sinto-me maiS canSado. não recupero tão 
facilmente após o exercício físico. Comecei a ter 
barriga, o meu colesterol está a subir e verifico que 
já não tenho as ereções matinais como antigamente. 
O meu desejo sexual também está a diminuir e sinto 
que estou a perder a energia e vitalidade de outrora". 
Esta é uma situação típica no homem, quando os seus 
níveis de testosterona começam a baixar. 

há que estar alerta. Os homens procuram muito 
menos o médico, por diversas razões: falta de tempo, 
menor preocupação consigo próprios, menos informa-
ção e menor sensibilidade para os assuntos relaciona-
dos com a saúde. Por outro lado, têm grande dificul-
dade em confidenciar problemas íntimos, sobretudo a 
outro homem.

hoRmona SeXual e nÃo SÓ...
A testosterona é a hormona sexual dominante no 

homem. mas é uma hormona fantástica a diversos 
níveis, tanto para o homem como para mulher. Ela 
tem um importantíssimo papel ao nível da proteção 
cardiovascular, uma vez que o  coração é o órgão que 
tem mais recetores para a testosterona. Esta hormona 
aumenta a força de ejeção cardíaca, provoca vasodila-
tação coronária, baixando a tensão arterial, reduz o 
colesterol e diminui a resistência periférica à insulina, 
o que se traduz numa redução na medicação necessá-
ria para o controlo da diabetes tipo 2, por exemplo.

A nível do esqueleto, a testosterona incrementa a 
densidade óssea. Sim, porque também os homens 
sofrem com problemas de osteoporose: a percen-
tagem de homens com osteoporose aos 70 anos 
é de mais de 30 por cento. há que prevenir!

A nível da composição corporal, a tes-
tosterona aumenta a massa muscu-
lar e diminui a massa adiposa, 
auxiliando no controlo do 
peso e no aumento da 
resistência física.

FicaR atento
A testosterona diminui, igualmente, o risco de apa-

recimento de doenças degenerativas, como a doença 
de Alzheimer.

E tem muitas outras vantagens a nível cognitivo: 
diminuição da perda de memória, redução da irrita-
bilidade, aumento da assertividade e maior equilíbrio 
emocional.

Por todas estas razões, bem como por aquela 
que tornou a testosterona mais conhecida - a 
recuperação da função sexual - é necessário 
médicos e pacientes ficarem atentos aos sinais de 
andropausa, para que se inicie a reposição hormo-
nal, o mais cedo possível.

A tEStOStErOnA é muItO mAIS dO QuE A hOrmOnA SExuAL mASCuLInA: ELA dESEm-

PEnhA ImPOrtAntES PAPéIS nA SAúdE dE muLhErES E hOmEnS. POrém, mEdIAntE 

OS SInAIS dE AndrOPAuSA, A rEPOSIçãO dEStA hOrmOnA tOrnA-SE ImPrESCIndívEL.

QuAndO uSAdA nAS dOSES E fOrmAS dE AdmInIStrAçãO AdEQuAdAS A CAdA SItuAçãO 

CLínICA E PACIEntE, A rEPOSIçãO dA tEStOStErOnA nãO rEPrESEntA QuALQuEr rISCO.
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23fIbrOmIALgIA Ou  
dOEnçAS trAtÁvEIS?

nÃo É Fácil eScReveR SobRe uma doenÇa SobRe 
a Qual nÃo há conSenSo mÉdico alaRGado. 

Até na sua definição a fibromialgia é controversa; e o seu diag-
nóstico um diagnóstico de exclusão.

muito se escreveu e continua a escrever sobre a fibromialgia, 
uma patologia caracterizada primordialmente por duas com-

ponentes: a dor muscular difusa, associada a fadiga crónica. 
Cefaleias, depressão, distúrbios do sono, fraqueza muscular 
e hipoglicemia estão, muitas vezes, também presentes.

deSPiStaR outRaS PatoloGiaS
no entanto, pela semelhança da sintomatologia, 
impõe-se despistar outras patologias, as quais 
podem ser diagnosticadas e mais facilmente 
tratadas. Com efeito, muitos casos “rotulados” 
de fibromialgia não foram convenientemente 
estudados, tendo uma causa subjacente que é 

tratável.
há, pois, que ter presente a necessidade de despiste de:
>  Insuficiência/fadiga adrenal, muito frequente, mas poucas vezes 

diagnosticada;
>  doença celíaca;
>  hipogamaglobulinemia/deficiência imunitária;
>  Insuficiência hipofisária;
>  doença autoimunitária (lúpus, doença de hashimoto, predispo-

sição genética, toxinas, défice de vitamina d).

dÉFiceS hoRmonaiS
múltiplos défices hormonais podem originar dor e rigidez. A 

existência de hipotiroidismo, por exemplo, é causa frequente de 
dor e rigidez matinal e depressão. O mesmo ocorre na presença de 
hipoparatiroidismo. Outras vezes é défice acentuado de hormona do 
crescimento (gh)

Não raras vezes, os médicos dão-se por “contentes” com 
o diagnóstico de fibromilagia, mas essa conclusão errónea 
só acontece porque não pesquisaram exaustivamente outras 
patologias. Se assim acontecesse, melhoraria muito a quali-
dade de vida do utente, evitando-se muito sofrimento desne-
cessário.

Qual É a imPoRtância  
do contRolo do eStRadiol  
no homem?

o eStRadiol É um tiPo de eStRoGÉnio 
e, classicamente, associa-se à mulher. Porém, o 

estradiol desempenha um papel muito importante no 
desenvolvimento de diversas patologias no homem. 
níveis aumentados de estradiol estão associados a 
ginecomastia (aumento do volume das mamas), impo-
tência, hipertrofia benigna da próstata e aumento da 
incidência de enfartes do miocárdio, sendo os enfartes 
tanto mais extensos quanto maior o nível de estradiol, 
segundo estudos efetuados. Assim, há que controlar 
os níveis de estradiol nos homens, sendo obrigatório 
baixá-los quando elevados. 

cauSaS do aumento
Entre as causas frequentes para o aumento do estra-

diol nos homens, destacam-se: bebidas com cafeína 
(mais de duas chávenas de café por dia); ingestão de 
álcool (mais de um copo de vinho por dia); obesidade; 
cuecas e calças apertadas (o mecanismo fisiopatoló-
gico é simples: quando os testículos estão apertados 
contra o corpo, estes aumentam a sua temperatura em 
cerca de 2ºC, afetando a produção da testosterona, que 
diminui, e do estradiol, que aumenta).

danÇa hoRmonal
Estradiol e progesterona, hormonas vulgarmente 

tidas como “femininas”, desempenham um papel fun-
damental no homem. A progesterona, por exemplo, faz 
a conversão do estradiol em estrona, um estrogénio 

pouco potente, diminuindo assim os riscos do estradiol 
aumentado. é uma das terapêuticas de que dispomos 
para evitar o aumento do estradiol no homem.

Pensa-se que o fator hormonal desencadeador do 
cancro da próstata seja a quantidade de estrogénios, 
designadamente estradiol. no homem, a testosterona 
pode metabolizar-se em estradiol através da enzima 
aromatase. há uma relação direta entre o estradiol e 
a quantidade de estrona prostática, ou seja, quanto 
maior o nível plasmático e urinário de estradiol, maior 
a quantidade de estrona. Por isso, todos os homens, a 
partir dos 40 anos, devem determinar os seus níveis 
de estradiol e o seu PSA.

nem muito nem Pouco...
no entanto, os estrogénios são igualmente impor-

tantes no homem, não devendo situar-se a níveis 
demasiado baixos, devido à proteção que conferem 
face à perda de massa óssea que levará à osteoporose. 

no homem, também é o estradiol que proporciona 
a excitabilidade e a sensibilidade genital, contribuindo 
para a manutenção da libido. Além disto, a hormona 
é importante para a manutenção da função vascular 
cerebral. 

Há que procurar manter o equilíbrio hormonal 
em qualquer idade, sobretudo depois dos 45 anos, 
fase a partir da qual as alterações são mais notó-
rias. Se é homem, peça ao seu médico a elabora-
ção de um “perfil hormonal”.

nO QuE rESPEItA AO 

EStrAdIOL, hÁ QuE SAbEr 

dOSEAr PArA QuE OS 

nívEIS SEjAm mAntIdOS 

Em vALOrES ACEItÁvEIS, 

nEm muItO ALtOS nEm 

dEmASIAdO bAIxOS.

22

nEm SEmPrE umA dOEnçA é O QuE PArECE. 

ALgumAS COnfundEm-SE COm OutrAS E APEnAS 

um dIAgnóStICO bAStAntE APrOfundAdO  

COnSEguE Ir à rAIz dO PrObLEmA.
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25

24

EvItE AS bEbIdAS tóxICAS.  
bEbA ÁguA!

POLuIçãO AfEtA 
AS hOrmOnAS

Quando conSumidoS ReGulaRmente, 
o café, os refrigerantes e as bebidas alcoólicas  

produzem efeitos tóxicos no nosso organismo. de 
facto, estas bebidas são nocivas porque levam a uma 
redução dos níveis das hormonas anabólicas (de 
construção) e a um aumento das hormonas catabó-
licas (de destruição, como o cortisol e adrenalina). 
também conduzem à transformação das hormonas 
em produtos de degradação, com ações nefastas no 
organismo.

caFÉ
Consumido em excesso, o café pode estar na origem 

de efeitos adversos, alguns dos quais bastante graves: 
intolerância à glucose, desidratação, perturbações 
do sono, aumento de fatores de risco cardiovascular, 
hipertensão arterial, aterosclerose, doença arterial 
periférica e paragem cardíaca.

A quantidade de café a partir da qual estes efeitos 
são mais persistentes situa-se nas 4 chávenas/dia.

mas os efeitos adversos atribuíveis ao café não 
ficam por aqui: nas mulheres com excesso de peso 
é um fator exponenciador do cancro da mama; os 
cancros do pâncreas e da bexiga, assim como alguns 
cancros do aparelho digestivo, são mais comuns nas 
pessoas que bebem café e álcool diariamente.

Por outro lado, o café está também relacionado 
com a hipertrofia benigna da próstata, ao aumentar o 
estradiol, e com a redução da massa óssea, por perda 
de minerais e outros elementos através da urina.

colaS
Além dos efeitos provocados pela cafeína que con-

têm, as bebidas de cola são responsáveis por erosão 
dos dentes, dor de cabeça, doenças inflamatórias 
intestinais e formação de cálculos renais. também há 
estudos que as relacionam uma maior incidência dos 
linfomas não hodgkin.

cháS com caFeÍna
O efeito dos chás é controverso: por um lado, 

incluem flavonoides, antioxidantes benéficos para a 
saúde; por outro, contêm teína – a “cafeína do chá” 
–, cujos perigos já referimos, e teobromina, substância 
nada benéfica para a saúde. Perturbações menstruais, 
aumento do risco de cancro da próstata e obesidade 
estão entre os efeitos atribuídos ao chá.

álcool
Existe controvérsia quanto aos efeitos benéficos do 

álcool. Parece certo que o vinho tinto, consumido em 
quantidades muito moderadas (1 copo por dia) pro-
tege o sistema cardiovascular. maiores quantidades 
equivalem a maiores problemas. talvez seja melhor 
ficarmos pela toma de suplementos de resveratrol, o 
antioxidante presente nas uvas pretas e no vinho tinto, 
do que propriamente beber o álcool.

ReFRiGeRanteS e SumoS induStRiaiS
Erosão dos dentes, aumento de peso e obesidade 

são alguns dos problemas derivados do consumo 
destas bebidas. 

Se quer mesmo um conselho, beba água! 

muitaS doenÇaS SÃo cauSadaS PoR 
PoluenteS ambientaiS, toxinas existentes 

na dieta ou alergénios provenientes dos alimentos, bebi-
das e meio ambiente.

há que pensar nesta componente, quando falamos de 
medicina Antienvelhecimento, pois um ambiente tóxico 
constitui uma agressão muito séria à nossa saúde e ao 
bom funcionamento das hormonas. 

contaminaÇÃo doS inteRioReS
A poluição interior – das casas, carros e local de tra-

balho – têm, muitas vezes, mais expressão no organis-
mo do que a exterior, representando cerca de 90% da 
poluição a que estamos sujeitos, segundo referem algu-
mas organizações. A contaminação dos interiores pode 
incluir químicos, gases, fungos, maus odores, humidade, 
ruído, problemas de iluminação, eletricidade, tempera-
tura, radiações, radioatividade e pressão atmosférica.

A limpeza e manutenção dos filtros do ar condicio-
nado é outro dos cuidados fundamentais, infelizmente, 
tantas vezes decorado. também os produtos de limpeza 
são contaminantes muito importantes, cujos químicos 
funcionam como “disruptores endócrinos”.

eFeitoS SÉRioS
Os tóxicos químicos podem causar espasmos das 

artérias, sobretudo ao nível do pescoço e cérebro, 
dando origem, eventualmente, a edemas cerebrais. O 
resultado manifesta-se sob a forma de desequilíbrio 
emocional e físico, muitas vezes acompanhado de dores 
de cabeça. Estes tóxicos podem também causar doen-
ças inflamatórias crónicas e alergias.

Entre os tóxicos químicos mais comuns temos:
fOrmALdEídO –  Presente nas carpetes, tintas, lã 

de vidro, colas sintéticas, vernizes e outros polimentos, 
cosméticos, champôs, pasta de dentes e elixires orais;

COmPOStOS OrgAnOCLOrAdOS – Presentes nos 
pesticidas, solventes de gorduras, resinas de plásticos 
(PvC – polivinilcloreto e PCb – policloretobifenil, 
ambos potentes carcinogénicos, usados em materiais 
plásticos e equipamentos elétricos);

PEntACLOrOfEnOL – Proibido no uso domés-
tico, mas com permissão na indústria, utilizado para 
revestimentos de madeira, colas, tintas e impregnações 
de cabedal.

OS POLuEntES, SEjAm ELES IntErIOrES 

Ou ExtErIOrES, COnStItuEm umA grAvE 

AmEAçA à SAúdE E AO bOm funCIOnA-

mEntO dAS hOrmOnAS, tOrnAndO mAIS 

dífICIL O SEu COntrOLO E EQuILíbrIO.

A AQuISIçãO dE hÁbItOS  

dE vIdA mAIS SAudÁvEIS –  

um dOS CInCO PILArES  

dA mEdICInA AntIEnvELhE-

CImEntO – PASSA PELA  

ESCOLhA AdEQuAdA  

dAQuILO QuE bEbEmOS  

dIArIAmEntE.

Conselhos para evitar  
a contaminaÇÃo
>  evitar o consumo excessivo de peixes ricos em 

mercúrio: peixe-espada, espadarte e tubarão, entre 
outros;

>  não conservar água em garrafas de plástico;
>  não utilizar papel de alumínio no forno;
>  ter atenção ao tipo de colas (só de celulose) e tin-

tas utilizadas (só de água);
>  não utilizar carpetes, que acumulam pó e fungos;
>  utilizar madeira sólida, vidro ou pedra; contrapla-

cados e laminados não são saudáveis;
>  não envernizar madeiras: utilizar cera de abelha;
>  as plantas podem ter efeitos negativos no ambiente 

doméstico, pois consomem o oxigénio durante a 
noite e podem conter microrganismos e esporos 
contaminantes;

>  usar sapatos de sola e roupas de algodão, em vez 
de solas de borracha e fibras sintéticas, protege-nos 
das radiações eletromagnéticas;

>  dormir com relógios elétricos ou telemóveis a menos 
de 1,5 metros do corpo diminui os níveis de melato-

nina, originando um sono de menor qualidade.
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27mAntEnhA umA AtItudE 
POSItIvA PErAntE A vIdA

envelheceR É um conceito Relativo. 
Quando é que começamos, realmente, a envelhe-

cer? Se considerarmos todas as funções fisiológicas 
do corpo humano, pode dizer-se que começamos a 
envelhecer a partir dos 30 anos; se o que estamos a 
considerar é o cérebro, então o envelhecimento inicia-
se no momento em que nascemos. trata-se, pois, de 
um processo de erosão contínua, que não podemos 
deter, mas que, pelo contrário, podemos acelerar, 
quando se leva uma vida stressante, sedentária e com 
hábitos pouco saudáveis. 

no entanto, é possível atrasar os efeitos do enve-
lhecimento, levando uma vida equilibrada em todos 
os aspetos e usufruindo dos extraordinários meios 
proporcionados pela medicina moderna.

uma viSÃo da vida
O equilíbrio hormonal ajuda decididamente a man-

ter uma atitude positiva perante a vida. mas há que 
não esquecer, uma vez mais, que somos aquilo que 
queremos ser e que é o nosso cérebro que comanda 
todos os mecanismos reguladores do organismo. 

ver o lado bom de tudo é fundamental. Procurar 
compreender os outros, sem julgamentos premedi-
tados ou generalizações abusivas é também muito 
importante. 

Esta visão da vida torna-a muito mais agradável, 
melhora os relacionamentos interpessoais, contribui 
para a sensação de bem-estar interior e faz-nos pen-
sar que a vida vale mesmo a pena, apesar de algumas 
vicissitudes pelo meio. 

SabeR envelheceR
Estudos efetuados em centenários mostraram pon-

tos comuns entre eles, a nível da personalidade:
>  Eram pessoas bem dispostas, que se adaptavam 

facilmente às situações;
>  mantinham uma atividade intelectual constante;
>  Cooperavam bem com mudanças e adversidades;
>  mantinham interesses, criavam objetivos, colabora-

vam e ajudavam em causas sociais.
Aceitar o nosso envelhecimento de forma tranquila, 

sem ressentimentos, com opimismo, assertividade, 
humor, autoestima, objetivos na vida, esperança, 
satisfação, amor, amizade e uma certa dose de espiri-
tualidade são fatores  intimamente relacionados com 
o bom equilíbrio hormonal.

um indivíduo é velho, não quando atinge uma certa 
idade, mas quando se sente velho e passa a viver 
como tal.

26 QuALIdAdE dO SOnO  
é fundAmEntAL

A QuALIdAdE dO SOnO é fundAmEntAL 

PArA O nOSSO EQuILíbrIO hOrmOnAL. 

SAIbA COmO mELhOrÁ-LA.

duRante a noite, aS cÉlulaS SÃo “lim-
PaS”. Estabelecem-se novas relações neuronais, 

a memória melhora, aumenta a síntese proteica, for-
mam-se as hormonas necessárias para o dia seguinte.

O tempo de sono é muito importante – um adulto 
necessita de cerca de 7 horas –, sendo um período de 
construção. Por isso, duas hormonas muito impor-
tantes têm o seu pico durante a noite: a hormona do 
crescimento e a melatonina. 

hoRmonaS em XeQue
A má qualidade do sono leva a uma quebra da hor-

mona tiroideia, essencial à energia e vitalidade; reduz 
os glicocorticoides, que nos ajudam a sentir bem; 
estimula a grelina, a hormona que nos impele a comer 
mais, ao mesmo tempo que baixa a leptina, que nos 
ajuda a controlar o apetite; por fim, desintensifica as 
hormonas sexuais, estradiol e testosterona.

usar comprimidos para dormir não pode ser a solu-
ção, dado que todos os estudos atestam o seus efeitos 
negativos, sobretudo a médio e longo prazo.

conSelhoS ÚteiS
Se quer dormir bem, sem necessidade de ajudas 

medicamentosas, há que cumprir com alguns princípios.
>  “deitar cedo e cedo erguer” é o primeiro princípio bási-

co! temos de acordar com o nascer do dia, pois uma boa 
parte das nossas hormonas são estimuladas pela luz;

>  durante a noite, a temperatura do quarto deve situar-
se entre os 18 e os 25ºC e o mais escuro possível, 
pois a melatonina é estimulada pela ausência de luz;.

>  não pratique exercício físico intenso à noite;
>  Afaste da cabeceira da cama todos os equipamentos 

elétricos, pelo menos 1,5 metros. Isto aplica-se aos 
telemóveis;

>  Leia um livro ao deitar, em vez de ficar em frente à 
televisão, computador ou tablet;

>  mantenha a cabeceira da cama virada a norte ou 
a Leste;

>  não faça refeições copiosas ao jantar e prefira 
alimentos cozinhados, pois as  frutas e os legumes 
crus ficam a fermentar no intestino, perturbando o 
descanso; por outro lado, hidratos de carbono à noite 
também não fazem falta nenhuma, porque não os 
vamos desgastar;

>  Sobre o café e álcool já falámos: são dos primeiros 
hábitos a modificar, com vista a uma vida mais 
saudável.

doRmiR Pouco 
e/ou mal provoca:
>  Falta de memória;
>  Problemas comportamentais, 

sobretudo na adolescência; 
>  depressão; 
>  obesidade;
>  maior probabilidade de 

desenvolver diabetes, proble-
mas cardíacos e até cancro.

é ImPOrtAntE PArA A nOSSA SAúdE tErmOS umA AtItudE POSItIvA PErAntE A vIdA.

Crescer, mudar, adaPtaR-Se 

a vida é evolução: crescimento, mudança e adaptação 
contínuos, o que nunca é fácil, nem para uma criança 
ou um adolescente. aos 60, 70 ou 80 anos, deve 
continuar-se a crescer, a mudar, a adaptar-se. com 
a vantagem, relativamente às etapas anteriores, de 
ter-se um melhor conhecimento de si mesmo, das pró-
prias necessidades e, sobretudo, do mundo. chama-se 

a isto aprender a envelhecer. 
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AnÁLISES CLínICAS:  
CuIdAdO A LEr OS rESuLtAdOS!

tEStES gEnétICOS:  
PArA QuE SErvEm?

na Realidade, nÃo deveRÍamoS “ler” 
análises em função dos chamados “intervalos 

de referência” (Ir). Quem o afirma é a dra. Ivone 
mirpuri, patologista clínica e hormonologista.

Os Ir são determinados pelo laboratório e incluem 
os utentes desse laboratório (saudáveis e doentes). 
A maioria dos laboratórios utiliza os Ir referidos 
pelas casas comerciais que vendem os kits de deter-
minação.

“Estar dentro do Ir não significa estar bem. Estes 
Ir são calculados pelo valor médio da população e 
mais ou menos dois desvios-padrão, o que quer dizer 
que 95% da população está nesse intervalo. há 
sempre cerca de 2,5% de utentes cujo valor ‘normal’ 
(termo de que não gosto) está acima desse Ir e 
2,5% de utentes cujo valor “normal” está abaixo”, 
explica.

valoReS ÓtimoS
“Em medicina, temos os chamados valores ótimos, 

de que gostamos. não deveríamos, pois, interpretar 
as análises em função Ir, coisa que utentes… e médi-
cos... muitas vezes fazem”.

Prossegue a dra. Ivone mirpuri: “Por exemplo, o Ir 
para o estrogénio numa mulher em menopausa é inferior 
a 9 ng/L, mas esse não é o valor ótimo. Queremos cerca 
de 90 ng/L, caso contrário, estaremos perante o risco da 
osteoporose. Sabendo-se que todas as terapêuticas de que 
dispomos são antirreabsotivas, não aumentando o osso 
perdido, é preciso prevenir, pois não há como remediar”.

“também o dhEA, que vai baixando com a idade, 
como todas as hormonas,  pode estar dentro do Ir e, 
no entanto, ser baixíssimo”, acrescenta.

maRcadoReS tumoRaiS
Os valores analíticos são muitos oscilantes no nosso 

organismo, variando com a alimentação, a atividade 
diária, o exercício físico, física, entre outros fatores.

Os únicos valores que são estáveis durante a idade 
adulta são os chamados marcadores tumorais. nem 
todos, mas a maioria. Porém, estes parâmetros não 
indicam a presença ou ausência de doença, servindo 
apenas para a monitorizar. Para tal, é importante esta-
belecermos uma marcação prévia, que nos sirvam de 
orientação no futuro, pois, como vimos, estar dentro do 
Ir não significa estar bem.

há doenÇaS Geneticamente deteRmi-
nadaS, para os quais o ambiente nada pode 

fazer no sentido de as prevenir. mas são uma minoria. 
destacam-se certos tumores hereditários e algumas 
doenças neurovegetativas. Algumas pessoas pensam 
que um teste genético lhes diria qual a probabilidade 
de vir a sofrer uma dessas doenças. Contudo, na grande 
maioria dos casos, ter uma alteração num gene rela-
cionado não significa que se vá ter a doença, pelo que, 
muitas vezes, é problemático efetuar testes genéticos, 
que apenas iriam causar mais stress e ansiedade.

de acordo com a dra. Ivone mirpuri, “é preferível 
efetuar estes testes apenas nas situações em que a 
presença ou ausência da alteração genómica (poli-
morfismo) vai determinar a atuação do médico e/ou 
do paciente relativamente à prevenção”.

imPacto doS hábitoS de vida
O ambiente e os hábitos vida têm um enorme impac-

to nos genes que causam doenças, designadamente na 
maioria dos cancros, nas doenças cardiovasculares, na 
osteoporose, na diabetes e na obesidade. no entanto, 
isto também significa que podemos efetuar uma pre-
venção mais rigorosa.

“gastar dinheiro em testes genéticos, que não são 
baratos, para sabermos que não devemos beber álcool, 

pois este eleva o colesterol LdL, não se justifica, a meu 
ver”,  afirma a especialista, acrescentando: “todos 
deveríamos praticar um estilo de vida saudável, e 
beber álcool, café e fumar não se integra nesse estilo. 
também todos conhecemos os benefícios do exercício 
físico e da perda de peso na prevenção das doenças”.

entÃo, Quando?
Coloca-se, então, a questão: em que casos concretos 

se recomenda a realização de testes genéticos? Como 
já se referiu, sempre que a presença ou ausência da 
alteração genética possa determinar uma atenção 
médica mais objetiva ou a opção, por parte da pes-
soas, de um estilo de vida no sentido da prevenção.

A dra. Ivone mirpuri exemplifica: “diria que as 
tromboses arteriais e venosas são situações graves, 
devido à utilização abusiva da pílula contracetiva 
desde a juventude, para as quais devemos estar aten-
tos. São ocorrências frequentes, embora pouco publi-
citadas, com consequências muito incapacitantes, em 
idades muito jovens. Aqui, sim, efetuar o estudo da 
predisposição genética para uma trombofilia é impor-
tante, sobretudo em raparigas obesas ou fumadoras, 
a quem não se deveria administrar a pílula; ou, even-
tualmente, os testes poderiam motivá-las a deixar de 
fumar e a iniciarem um estilo de vida mais saudável”. 

muItAS PESSOAS juLgAm QuE OS tEStES gEnétICOS LhES PErmItEm SAbEr,  

AntECIPAdAmEntE, SE vãO SOfrEr um CAnCrO, POr ExEmPLO.  

POrém, nãO é ESSA A rESPOStA QuE EStES tEStES nOS fOrnECEm.
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“AS mInhAS AnÁLISES EStãO tOdAS dEntrO dOS IntErvALOS dE rEfErÊnCIA dO 

LAbOrAtórIO. QuEr IStO dIzEr QuE EStÁ tudO bEm?”. bEm, nãO nECESSArIAmEntE...
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30 AnÁLISES dA tIrOIdE: 
nECESSÁrIAS, mAS InSufICIEntES

a tiRoide É uma Glândula muito eSPe-
cial! As hormonas que produz sofrem grandes 

oscilações no organismo, tornando difícil a deteção 
analítica de uma eventual disfunção. 

de facto, não se consegue, por vezes, fazer o diag-
nóstico laboratorial de uma perturbação, sobretudo 
em casos de hipofunção “borderline”, devendo o diag-
nóstico ser clínico. Isto é, assiste-se frequentemente à 
presença de análises “normais”, quando clinicamente 
se sabe que o paciente sofre de hipotiroidismo. 

inteRPRetaÇÃo cuidadoSa
As hormonas tSh e t3 livre apresentam valores 

muito oscilantes no organismo e intervalos de referên-
cia muito alargados, pelo que é possível estar doente, 
com valores analíticos dentro dos Ir.

Assim, a interpretação das análises à tiroide deve ser 
muito cuidadosa. Qualquer valor abaixo do valor médio 
do intervalo de referência deve ser suspeito de defici-
ência, devendo o paciente ser avaliado clinicamente.

há que ter em conta de que o nosso corpo necessita 
de t3 – é esta a hormona ativa que vem da t4 por 
conversão periférica. mas há muitas pessoas que não 
convertem t4 em t3; e por mais t4 que lhes demos, 
só pioramos a situação, pois inibimos a tSh que esti-
mula a sua produção.

Por outras palavras, a tyroid Stimulating hormone 
(tSh) estimula a produção da t4 e da t3. Se dermos 
t4 ao paciente, o corpo fica “inibido” e diminui a 
tSh, não estimulando a t4 (não faz mal, pois esta-
mos a suplementar) nem a pequena quantidade de t3 
que produz diretamente.

nas situações em que a t4 não se converte em t3, 
estamos, pois, a inibir a pequena quantidade que era 
diretamente secretada pela tiroide, ao inibirmos a tSh.

Para saber se o nosso corpo converte t4 em t3, há 
que fazer a determinação dos carotenos e da vitamina 
A. Se não houver t3 ativa, que é necessária para esta 
conversão, os carotenos estarão muito elevados e a 
vitamina A proporcionalmente baixa. São análises 
importantes, mas pouco usuais em Portugal.

coRRiGiR a temPo
A tiroide é fundamental em todos os metabolismos, 

contribuindo em muito para a longevidade do ser 
humano. 

é extremamente importante na Medicina 
Antienvelhecimento reconhecermos as deficiên-
cias “borderline”, para que sejam corrigidas de 
imediato, uma postura cada vez mais aceite pelos 
médicos, que até há pouco tempo apenas trata-
vam os desequilíbrios evidentes.

CAnSAçO, dOr E rIgIdEz mAtInAL dAS ArtICuLAçõES, PrISãO dE vEntrE, dOrES  

dE CAbEçA, AumEntO dE PESO, CAbELO frACO E QuEbrAdIçO, PELE SECA... tudO IStO 

Em PrESEnçA dE AnÁLISES dA tIrOIdE COnSIdErAdAS nOrmAIS. O QuE SE PASSA?
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