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Em entrevista, médico diz
que não faz sentido fazer
check-ups anuais. Ele não faz



Não faz sen tido fazer
check-ups anuais
António Vaz Carneiro Director do
Centro de Medicina Baseada na Evidência,
diz que cerca de "60% dos cancros são
aleatórios". Lança esta semana livro em
que desmonta mitos e crenças
Entrevista
Alexandra Campos
"É muito mais interessante
acreditar que um copo de água de

homeopatia nos vai curar um
cancro ou que a trovoada é a cólera
de Deus do que acreditar que a

homeopatia não tem nada e que a
trovoada é um fenómeno eléctrico",
afirma António Vaz
Carneiro. Defensor de uma
medicina baseada na evidência, o
médico e professor da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa

quer melhorar a literacia em saúde
com informação de base científica
de alta qualidade.
Diz que não se preocupa com um
risco que pelo menos não
duplique a sua probabilidade de
doença. Mas como é que um
leigo pode contabilizar isto? As

pessoas são massacradas com
resultados de estudos e andam
assustadas.
Estamos a criar um grupo de

pessoas preocupadas que estão

bem, que são saudáveis, que não
têm nada, e que, no entanto, estão

sempre à espera de ter uma doença.
0 risco é uma noção estatística, é a
probabilidade de alguma coisa
acontecer. Se comprar um bilhete
do Euromilhões arrisco-me a

ganhar o prémio. Mas em saúde o
risco é sempre negativo, é sempre

uma coisa que lesa, que provoca
dano. Agora, tenho que medir o

risco, depois, tenho que comunicar
o risco, e, em terceiro lugar, tenho

que o gerir.
Um dos mitos que desmonta no
livro é o do que o leite de vaca faz
mal à saúde.
A não ser que tenham intolerância à

lactose, não há nenhuma razão para
as pessoas não beberem leite de

vaca, que é um alimento
equilibrado. A alimentação é uma
área muito importante para as

pessoas - afinal, comemos quatro
vezes por dia. Mas atribui-se à dieta

um impacto que ela provavelmente
não tem. Há uma quantidade de
mitos espantosos sobre os

benefícios ou malefícios da dieta.
Defende que as pessoas gostam
de acreditar em coisas mágicas.
O que é que quer dizer com isso?
É muito mais interessante acreditar

que um copo de água de

homeopatia nos vai curar um
cancro ou que a trovoada é a cólera
de Deus do que acreditar que a

homeopatia não tem nada e que a

trovoada é um fenómeno eléctrico.
As pessoas adoram coisas mágicas,
adoram acreditar que há uma razão
escondida, não captada pela
ciência, que explica todos os

fenómenos. Querem ter uma
explicação para tudo. Dou-lhe um
exemplo: diz-se que as correntes de

ar constipam, mas o que
provoca constipações são os vírus.
A minha proposta é: vamos

procurar uma explicação científica

[para os fenómenos], não
necessitamos de inventar. No
Centro de Medicina Baseada na
Evidência [que Vaz Carneiro dirige
na Faculdade de Medicina de

Lisboa], tentamos sempre
responder às perguntas das pessoas
que nos contactam.
Outro mito que desmonta é o de
que as pessoas adultas devem
fazer check-ups anuais. Mas
então não faz sentido tentar
detectar as doenças numa fase

precoce?
Está documentado que em pessoas
com doenças crónicas estáveis, ou
perfeitamente saudáveis e acima dos
65 anos, quem
faz check-ups [exames de rotina]
regulares tem tendência a um
aumento muito ligeiro de

mortalidade, comparando com
pessoas que não os fazem. Porquê?
Porque há resultados errados, os

testes não são 100% fiáveis, e temos
o problema dos falsos positivos - um
teste anormal numa pessoa que não
tem doença. O que acontece então?
0 médico vai fazer toda uma série de



intervenções desnecessárias,
quando há sobrediagnóstico,
há sobretratamento.Com
o Choosing Wisely [escolhas
criteriosas em saúde, um projecto
que lançou recentemente em

conjunto com a Ordem dos Médicos,

que disponibiliza no seu site uma
série de recomendações] queremos
evitar isto, queremos evitar ser
demasiado agressivos com doentes

que são saudáveis e estão bem,
evitar diagnósticos que são espúrios
porque vão induzir tratamentos que
não são necessários.
O professor
faz check-ups regulares?

Não, claro que não. E nunca medi
um PSA (exame para detectar
cancro na próstata) na minha vida.
O intuitivo é: faz-se o teste e depois
logo se vê se é normal. Mas, se a

pessoa não tem uma doença, eu
tenho muita dificuldade em
interpretar análises, porque, se

houver alguma coisa errada, como
não fiz diagnóstico provisório antes,
não sei interpretar estes dados. Eu
trato doentes, não trato números.
Os números devem ser integrados
na informação global de cada
doente. Portanto, permita-me a

expressão, quando peço exames à

balda não sei interpretá-los. No caso
do cancro é mais

complicado. Temos hoje
campanhas de rastreio que
detectam mais cancros muito

pequeninos, pequenos nódulos,
em estádios iniciais, o que poderia
ser uma coisa boa, mas isso é

negado porque nos estudos em
grandes populações o que se

verifica é que não diminui a
mortalidade. Estes cancros não
matam os doentes. Provavelmente,
estou a tratar cancros que não
teriam evolução clínica.
Isto aplica-se ao cancro de
mama?



O cancro da mama e o da próstata
são os dois cancros mais bem
estudados. A maior parte das lesões
iniciais muito pequeninas não vai
evoluir. Até há estudos que
demonstram que com o tempo
tendem a desaparecer numa
percentagem importante.
Então, o que fazemos a estes
doentes? Não os tratamos?
Não, estes doentes passam a ser

seguidos cuidadosamente. Até dá
muito mais trabalho fazer isto.
Diz que uma parte substancial
dos cancros são aleatórios.
Sim, 60% dos cancros são

perfeitamente aleatórios. Nós dois
temos os mesmos factores de risco.

mas você vai ter cancro e eu não.

Agora, há cancros hereditários e

cancros ligados a factores de risco
e 40% ainda é uma percentagem
importante. Mas não sabemos

quem vai ter cancro. A idade é o

principal factor de risco, se

vivermos todos até aos 120 anos
vamos todos ter cancros.
Voltando aos mitos e crenças
que desmonta no livro, como é

que estes perduram?
Hoje em dia há um movimento
anticientífico. Um exemplo desse
movimento é o presidente dos

EUA, Donald Trump, que põe em
causa as provas das alterações
climáticas. Ele diz que aquilo que
lhe apresentam vale tanto quanto o

seu feeling. Portanto, vai fazer uma
política baseada no seu feeling...
Pôr isto em causa a este nível é

absolutamente esmagador. E
muitas pessoas acreditam agora
que lendo umas coisas na Internet
ficam peritos na área. Muitas vezes
os meus doentes trazem-me 15

páginas de informação que
retiraram da da Internet. Como é

que vou contrariar esta

informação? Aí é que está o
desafio. Vou dizer-lhes que há uma
outra forma, uma metodologia
científica para explicar isto.
Costuma recordar o caso de
Steve Jobs como o de alguém
inteligente que preferiu as

terapias alternativas.
Steve Jobs foi um dos grandes
homens do século XX. Ele tinha
um cancro neuroendócrino, era
um caso raro de cancro
de pâncreas que era facilmente
operável, mas preferiu fazer ioga,
ervas e homeopatia e, quando quis
ser operado, já era tarde de mais.
Isto não tem a ver com inteligência
áepersi, é o fascínio que temos

pelas explicações mágicas.
No livro admite também que
está muito preocupado com
o burnout dos médicos. A

situação é assim tão grave?
Isto está muito bem estudado. Eu
estou muito preocupado porque é

elevada a percentagem das

respostas em vários inquéritos que
revelam burnout. É um
desinteresse, uma revolta pelas
condições em que estão a

trabalhar, indiferença, cinismo,
desilusão com a profissão.
Preocupa-me que metade estejam
disfuncionais. É muito curioso que
as mais altas taxas de burnout se

observem nos médicos dos 35 aos
45 anos, que ainda não se

habituaram a defender-se, a
isolarem-se periodicamente e a
protegerem-se da agressão que é

estar 24 horas de banco (urgência).
Há menos médicos, a

produtividade aumentou, estamos
a trabalhar muito mais horas e

muito mais intensamente.
acampos@publico.pt



Não, não é verdade que usemos apenas 10% do cérebro no dia-a-dia

Desiludam-se

os mais
crentes. Nem a ingestão de
açúcar provoca
hiperactividade nas

crianças, nem comer laranja à

noite faz mal. Também cai por
terra a ideia de que no dia-a-dia
usamos apenas 10% do nosso
cérebro. É extenso o rol de mitos
e crenças que António Vaz
Carneiro contraria com a

evidência científica.
Comecemos por utilizar o

cérebro. A afirmação de que só
o usamos em 10% no dia-a-dia
"provoca uma sensação de
maravilha e encantamento,
quando pensamos no que os
outros 90% estarão a fazer...",
escreve Vaz Carneiro.
Infelizmente, lembra, "os

estudos demonstram
conclusivamente que todo o
cérebro está permanentemente
em actividade". Este facto é,
aliás, "confirmado pelos
neurocirurgiões que, quando
operam o cérebro, testam
directamente a actividade deste
e nunca encontram áreas em
silêncio".

Correr, por si só, não emagrece
Outro dos mitos mais populares
e que tem posto muita gente a

acelerar nas passadeiras dos
ginásios é o de que o exercício
físico faz perder peso. Por si só,

não faz, sentencia. Fazer
exercício físico melhora a função
cardiovascular, mas,
isoladamente, não chega para
fazer perder peso. "O exercício
físico é fundamental, é

componente de uma vida
saudável indiscutível, mas para
perder peso o que conta é a

dieta", afirma. A excepção são
os atletas profissionais, que
fazem exercício físico quatro ou
cinco horas por dia. Vaz
Carneiro, que vai ao ginásio e
joga ténis todas as semanas, é
peremptório: se isolado, sem
dieta hipocalórica, o exercício
físico "tem um efeito
praticamente negligenciável em
termos de perda de peso".

Beba água quando tem sede
Também não faz sentido beber,
por sistema, dois litros de água
por dia. As pessoas, em geral,
não têm nada que beber água a

mais, porque têm um
"mecanismo fisiológico

muitíssimo apurado, quando
estão desidratadas", que é a

sede. "Há excepções, os bebés e
idosos, tal como as pessoas que
estão a fazer medicamentos que
alteram o mecanismo da sede."
De resto, "bebemos
exactamente o que precisamos".
"Se beber mais dois litros o que
estou a fazer é urinar isso tudo,
estou a hidratar a sanita", ironiza.
Por isso, se não tiver sede, não
se preocupe, não beba.

Até o ditado popular "a laranja
de manhã é ouro, à tarde é prata
e à noite mata!" não escapa ao
escrutínio do médico.
Fisiologicamente falando, frisa,
"não faz qualquer sentido
afirmar que a altura do dia em

que se come laranjas influencia
o seu efeito sobre o organismo".

Desmonta igualmente a crença
fortemente enraizada de que o
nascimento dos dentes nos
bebés provoca febre. É, avisa

mesmo, o exemplo de uma

crença que pode ser "perigosa".
Porquê? Porque pode "atrasar o

tratamento de uma situação
clinicamente importante para a

criança". O que Vaz Carneiro
aconselha é que, se o bebé tiver
febre, os pais não a devem
atribuir aos dentes e "devem sim
manter-se alerta a outros
sintomas que possam significar
uma doença grave".

Comporta igualmente riscos o
mito de que pôr manteiga nas

queimaduras é bom e que se
baseia na crença de que a

gordura diminui a dor e ajuda à

cicatrização mais rápida.
"Totalmente falso", sublinha o
médico. Pelo contrário, "a

gordura tem efeitos prejudiciais,
já que mantém elevada a

temperatura da pele, facilita a

infecção secundária e até
aumenta a dor local". Qual é a

melhor forma de tratar, então? É

"arrefecer a pele deixando correr
um pouco de água tépida,
limpar a queimadura só com
água e deixá-la ao ar, sem estar
coberta com pensos".

Suplementos vitamínicos
Outro mito que cai por terra é o
de que o uso de suplementos
vitamínicos contribui para
diminuir a mortalidade. "Hoje
existe evidência suficiente para
afirmarmos que, após os 60-65
anos, não há razão nenhuma



para fazermos suplementos de
vitaminas A, C e E e alguns
suplementos de zinco e selénio,
antes pelo contrário", sintetiza.
Se as pessoas fizerem uma dieta
equilibrada, não necessitam
destes suplementos, "os quais,
no mínimo, são inúteis e, no
máximo, prejudiciais". Há muitos
estudos comparando doentes
que indicam até que há um
ligeiro aumento de mortalidade
nesses doentes, apesar de a

diferença ser "muito pequena".


