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Num mundo cada vez mais informatizado, estarão os 
nossos olhos preparados para o uso da tecnologia?
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Se puderes olhar, vê.
Se puderes ver, repara.
In “Ensaio sobre a Cegueira”, de José Saramago



O ano de 2016 marca o início de mais uma iniciativa de divulgação científica da equipa de excelência das Clínicas Leite.

Albert Einstein foi pioneiro na sua maneira de encarar a educação e o conhecimento como uma dádiva e não como 

uma obrigação. “Aprendi desde muito cedo a extrair o importante, prescindindo de uma multiplicidade de coisas que 

desviam a mente do essencial. É um erro grave acreditar que a vontade de olhar e pesquisar pode ser fomentada 

pela obrigação e pelo sentido de dever. (…) A função decisiva do ensino é despertar a vontade de contribuir para o 

mundo.” E acrescenta ainda: “Se um homem tiver treinado os seus músculos e a sua resistência física fazendo ginástica 

e caminhadas, mais tarde estará preparado para qualquer trabalho físico. Isso acontece também com a mente.”

Estes excertos são o exemplo perfeito de como se deve estar na vida académica, cientifica, pessoal e profissional, 

usando a curiosidade como alavanca para o conhecimento, para uma sociedade onde a crítica construtiva e a inovação 

tenham um lugar de destaque.

Deixo esta reflexão para que dela possam ser retirados os ensinamentos motivadores para a vossa intervenção pessoal, 

científica e profissional. Que esta mensagem seja, no enquadramento adequado, a vossa “Bíblia” para a motivação da 

aprendizagem e simultaneamente para que sejam motivadores da transmissão de conhecimentos.

Que a excelência seja a vossa definição de vida.

Eugénio LEitE
CEo E DirEtor CLíniCo Das CLíniCas LEitE ®



Retinopatia
Diabética
A CEGUEIRA DO SÉC. XXI

“Reportando-nos a 

Portugal, a prevalência 

voltou a aumentar em 

2014, atingindo já mais 

de 13% da população”

A retinopatia diabética (RD) 

é,  desde há algumas 

décadas, uma das três principais 

causas de cegueira a nível mundial. 

Mas os números começam a ser 

assustadores, independentemente 

dos grandes avanços no tratamento 

desta patologia, pelos dados que 

se vão tornando cada vez mais 

evidentes.

Reportando-nos a Portugal, a 

prevalência voltou a aumentar 

em 2014, atingindo já mais de 

13% da população, mas revelou 

também um aumento significativo 

nos internamentos e na diabetes 

gestacional.

Os números são significativos se 

considerarmos que, na população 

entre os 20 e os 79 anos, estimada 

em 7.7 milhões, foi de 13,1%, isto 

é, um pouco mais de 1 milhão, a 

que devemos adicionar cerca de 

2 milhões de pré-diabéticos. O 

relatório do Observatório Nacional 

da Diabetes revela também que 

foram diagnosticados cerca de 150 

novos casos por dia, sendo que 

quase metade dos doentes com 

diabetes (40%) não sabe que tem 

esta patologia, o que permite a 

progressão silenciosa da doença e 

respetivas complicações.

Mas outros dados sobressaem do 

relatório, e que devemos tomar 

em consideração: o impacto do 

envelhecimento da população 

a refletir-se no crescimento da 

prevalência de 2009 a 2014 (14%), o 

aumento da diabetes com a idade 

(uma em cada quatro pessoas entre 

os 60-79 anos tem diabetes) e a 

perda de anos de vida a subir em 

2014 de 8 para 9 anos por cada óbito 

abaixo dos 70 anos.

Mas há mais dados assustadores: 

a relação entre obesidade (excesso 

de peso) e diabetes, com uma 

prevalência da doença quatro vezes 

superior nos diabéticos. Em 90% 

da população diabética, 49,2% 

apresenta  excesso de peso e 39,6% 

obesidade.

Outro fator para pensar revela uma 

certa estabilidade na diabetes tipo 1 

em redor dos 0,16%, cerca de 3.365 

casos, mas com uma ligeira redução 

no surgimento de novos casos nas 

crianças até aos 14 anos, onde foram 

detetados 17.5 novos casos por cada 

1000.000 jovens.

Outro dado relevante mostra 

um aumento acentuado nos 

internamentos nos diabéticos 

associados a outros diagnósticos 

(89.3% entre 2005 e 2014) mas que 

tem diminuído quando o diagnóstico 

principal é a diabetes (menos 23,4% 

entre 2009 e 2014).



Mas há outros dados a ter em conta, considerando 
a nossa sociedade altamente economicista, 

pelas implicações que a cegueira provoca nos 
diabéticos. De acordo com a Federação Internacional 
de Diabetes, a doença representa, em Portugal, em 
2014, um custo de 1.540 milhões de euros, valores 
que representam 1% do Produto Interno Bruto (PIB) 
e 10% das despesas de saúde. Mas há mais dados: 
o crescimento do custo dos medicamentos para 
a Diabetes (mais de 260%), o que representa um 
encargo para os utentes do SNS de 20.6 milhões 
de euros, cerca de 8,5% dos custos do mercado 
ambulatório.

Uma consideração final: realce-se que, apesar dos 
notáveis avanços na terapêutica médica e cirúrgica 
de retinopatia, como a introdução na prática clínica 
de novos fármacos para administração intra-vítrea, o 
mais importante é mesmo a sua prevenção, através 
do controlo metabólico e dos fatores associados.

Eugénio Leite
Médico Oftalmologista



A síndrome das pernas inquietas, também chamada de doença de Willis- Ekbom, é uma patologia sensoriomotora 

crónica com impacto negativo na qualidade do sono dos doentes. Apesar da elevada prevalência, esta síndrome 

permanece ainda sub-diagnosticada e sub-tratada. É mais comum nas mulheres (2:1) e à medida que a idade avança, 

embora estejam relatados casos em crianças e adolescentes. Está descrito um fator hereditário, predominantemente 

de carácter autossómico dominante, em 40 a 60% dos casos, associado a uma apresentação mais precoce dos 

sintomas.

Esta síndrome é caracterizada como uma necessidade impreterível de movimentar as pernas, acompanhada 

de uma sensação desagradável de difícil descrição pelo doente (“picadas nas pernas”, “formigueiros”, “cãibras”, 

“comichão nos ossos”,…). Estes sintomas agravam no repouso ou em inatividade, esteja o doente sentado ou deitado. 

O alívio parcial ou total acontece aquando do movimento, com massagens ou banhos frios. Embora as queixas sejam 

predominantemente a nível dos membros inferiores, nos casos mais graves, também podem surgir em outras partes 

do corpo como no tronco e membros superiores. Os sintomas surgem geralmente ao final do dia ou início da noite, 

quando o doente se encontra a descansar ou no leito para dormir.

Síndrome das
Pernas Inquietas



Quanto à sua etiologia, a síndrome das pernas inquietas pode ser 
classificada em: 

Primária ou idiopática, considerada após a exclusão de todas as causas 
secundárias de apresentação da síndrome. Está presente em 40 a 60% dos 
casos. 

  Secundária, associada a algumas patologias pré existentes, fatores 
ambientais e condições fisiológicas tal como a gravidez. De facto, a síndrome 
das pernas inquietas tem elevada prevalência em mulheres grávidas, 
sobretudo no último trimestre de gravidez. Os sintomas desaparecem cerca 
de um mês após o parto. Existem algumas patologias às quais a síndrome 
das pernas inquietas parece estar associada: défice de ferro, insuficiência 
renal crónica, diabetes mellitus, neuropatia periférica, doença de Parkinson e 
artrite reumatóide. Recentemente também foi associada à esclerose múltipla.  

Fármacos com propriedades antidopaminérgicas (antieméticos, antipsicóticos, 
antidepressivos tricíclicos) e algumas substâncias como o álcool, tabaco e 
cafeína são apontados como fatores agravantes, devendo deste modo ser 
evitados.

O diagnóstico é inquestionavelmente clínico. Os critérios que admitem 
a presença de síndrome das pernas inquietas são quatro: (1) Necessidade 
imperiosa de mexer as pernas acompanhada por desconforto; (2) Início ou 
agravamento nos períodos de repouso ou inatividade; (3) Alívio parcial ou total 
com o movimento e (4) Agravamento ao final do dia. Estes critérios, por si só, 
fazem o diagnóstico da doença. No entanto, existem meios complementares 
de diagnóstico que servem como suporte e apontam, ou não, para uma causa 
secundária da doença. Destes fazem parte a polissonografia e análises que 
incluam o doseamento de ferro sérico.

É também importante discriminar patologias que poderão reproduzir 
os sintomas desta síndrome tais como: cãibras nocturnas, neuropatia 

periférica, má postura e hypnic jerks (mioclonias da fase inicial do sono).

Quanto ao tratamento, este deve ser personalizado a cada doente e 
dependente da etiologia e gravidade da doença. Deverá ter-se sempre em 
conta qual o impacto na qualidade de vida que a doença tem no indivíduo.

O tratamento passa, numa primeira instância, na correção dos hábitos, no estilo 
de vida e na evição de terapêuticas que têm impacto na doença (acima referidas). 

Após  o tratamento  de  causas  secundárias,  os sintomas da doença deverão desaparecer. Caso a etiologia seja primária, 
existem fármacos – agonistas dopaminérgicos, gabapentina, opióides e benzodiazepinas – que poderão ser sugeridos 
ao doente. Os agonistas dopaminérgicos são considerados terapêutica de primeira linha e fármacos de reconhecida 
eficácia no tratamento dos sintomas.

Em conclusão:

A síndrome das pernas inquietas é uma doença crónica que, embora prevalente, está sub-diagnosticada.

Acomete tanto crianças como adultos, embora seja mais prevalente em pessoas com idades superiores a 20 anos.  

Tem impacto na arquitetura do sono e na qualidade de vida. 

É de difícil caracterização sendo o seu diagnóstico indiscutivelmente clínico. 

Algumas patologias podem estar na base desta síndrome, devendo ser tidas em conta.

É tratável.

“O alívio parcial 

ou total acontece 

aquando do 

movimento, com 

massagens ou 

banhos frios.”

p or Mé l a n ie 
Pedreiro Ferro

Médica de Medicina Geral e Familiar



PSICOLOGIA

Define
o teu futuro



Quer queiras, quer não, a adversidade faz 
parte da vida. Os problemas, sejam eles 

grandes ou pequenos, vão surgir sempre durante 
toda a tua existência. Independentemente de 
quão animado, inteligente ou contente estejas 
no momento, independentemente da vida te 
correr às mil maravilhas ou não. Todos, em dado 
momento, nos deparamos com problemas, lutas, 
desafios e dificuldades. Somos como que postos 
à prova. Aprender a lidar e superar essas mesmas 
adversidades é o que te faz ser quem és. Cada 
dificuldade ultrapassada com êxito apenas aumenta 
a tua força de vontade e capacidade de vencer o 
que se possa atravessar no teu caminho no futuro. 
Cabe-te a ti encarar a vida com outros olhos, tens de 
te deitar a pensar no dia que queres ter amanhã e 
no que podes fazer para que assim seja. 

Podes ficar triste pela vida que tens ou podes lutar 
e trabalhar para a tentar mudar. Podes reclamar da 
tua saúde ou podes dar graças por estar vivo. Podes 
reclamar por estar a chover ou podes agradecer 
pela bênção da água na fertilidade da agricultura. 
Podes lamentar-te com desilusões de amigos ou 
podes entusiasmar-te com a possibilidade de fazer 
novas amizades. Podes queixar-te dos teus pais 
não te terem dado tudo o que querias ou podes 
simplesmente agradecer por teres nascido. 

Se as coisas não saírem exactamente como 
planeaste, fica feliz! Amanhã tens outro dia para 
começar tudo de novo! Permite-te ser feliz, dar o 
melhor de ti próprio, ser grato por aquilo que tens 
e nunca, em momento nenhum, te esqueças que 
estás sempre a tempo de recomeçar.

Motiva-te por aquilo que a 
vida te dá de bom!

por Marta Martins
Psicóloga



Visão,
astenopia e o

uso dos
computadores

ORTÓPTICA
Visão,

astenopia e o
uso dos

computadores



por Vera Pereira
Técnica de Ortóptica  

Síndrome da visão 
do computador

Vivemos num mundo cada vez mais informatizado, 
em que o uso de computador e de equipamentos 

eletrónicos se tornou indispensável, quer na atividade 
laboral, quer no lazer. Mas estarão os nossos olhos 
preparados para o uso da tecnologia cada vez mais 
frequente?

A verdade é que o uso de ecrãs/monitores exige um 
grande esforço visual e sinergia entre a acomodação 
(focagem ocular) e a convergência (como os dois olhos 
trabalham em conjunto). Se o uso for prolongado, sem 
as condições de luminosidade e ambiente adequados, 
problemas visuais e sintomas de desconforto e cansaço 
visual tornam-se comuns.

O cansaço visual, apelidado 
recentemente por alguns 

autores como o síndrome da visão 
do computador (CVS “Computer 
Vision Syndrome”), é uma 
manifestação de desconforto, de 
dor e de irritação visual provocada 
pelo enfraquecimento dos músculos 
ligados ao globo ocular, responsáveis 
pelo movimento, fixação e 
focalização dos olhos. A insuficiência 
de convergência (dificuldade em 
convergir) é a principal causa 
de cansaço ocular, associada a 
atividades que requerem visão 
próxima (leitura, escrita, trabalho 
de secretária ou no computador) 
em pessoas com menos de 40 anos. 
É uma desordem na qual os dois 
olhos têm dificuldade em trabalhar 
coordenados ao realizar atividades 
próximas, já que existe uma forte 
tendência para se desviarem para 
fora. Assim, para focar, é necessário 
um esforço adicional, gerando uma 
grande variedade de sintomas que 
vão interferir com a capacidade de 
leitura e de trabalho.

O olho seco (falta de humidificação 
do globo ocular) deriva da 

diminuição do pestanejo ocular 
enquanto se trabalha durante longos 
períodos com o foco dos olhos no 
ecrã ou monitor. Os olhos fixos no 
ecrã e a concentração que é exigida 
no trabalho chegam a diminuir  8 
vezes menos os pestanejos por 
minuto, não havendo lubrificação 
contínua da superfície ocular, nem 
aporte de oxigénio às estruturas 
externas, originando irritabilidade 
ocular e um stresse dos músculos 
oculares (para manter o foco, 
precisamos muitas vezes de focar e 
voltar a focar, de forma continuada). 
Qualquer pessoa que passe mais 
de duas horas por dia à frente de 
computador pode sofrer deste 
desconforto. O tratamento do olho 
seco é realizado através da utilização 
de colírios/lágrimas artificiais 
adequadas à superfície ocular do 
indivíduo.

Astenopia é, geralmente, o 
termo que define as queixas 

relacionadas com o cansaço visual 
e reúne sintomas como ardor, 
peso e tremor nas pálpebras, 
cefaleias supra-orbitárias (dores 
de cabeça), dificuldade de 
concentração, lacrimejo, olho 
vermelho (principalmente ao final 
do dia), dificuldade na focagem 
(visão turva e por vezes visão dupla), 
“sensação de areias”, fotofobia e, em 
estados mais avançados, tonturas, 
náuseas e instabilidade do texto/
foco de leitura. É de ressalvar que 
estas queixas estão cada vez mais 
presentes também nas crianças (mas 
camufladas pela acomodação estar 
muito ativas nelas) e que, quando 
presentes, dão origem a dificuldade 
de concentração e, em alguns casos, 
défice do rendimento escolar. É 
muito comum esta desordem passar 
despercebida em estudantes. Isto 
leva a que tenham tendência a evitar 
a leitura e outras atividades próximas 
ou a usar outras estratégias para 
combater os sintomas, como usar 
uma régua ou o dedo na leitura e 
fazerem pausas frequentes.

Olho seco Astenopia



Nem sempre estas queixas são sinónimos de necessidade do uso de óculos. Primeiro, existe a necessidade de fazer 
o despiste de algum erro refrativo subjacente ao cansaço (miopia, hipermetropia, astigmatismo e/ou presbiopia), 

junto de um oftalmologista ou ortoptista e, caso sofra de alguma destas desordens, poderá ser necessário o uso de 
óculos. 

No entanto, a visão não pode ser apenas avaliada quantitativamente, e nem sempre os 100% de visão correspondem 
a uma visão de qualidade sem cansaço ocular e desordens musculares, pelo que é importante a avaliação da visão 
funcional e binocular (como funcionam os dois olhos em conjunto e nos movimentos de fixação e de convergência). O 
tratamento da Insuficiência de Convergência (da visão qualitativa), amplamente estudada pelo Convergence Insufficiency 
Treatment Trial Study Group, deve ser adaptado à situação do indivíduo, e consiste, de uma forma geral, em exercícios 
de convergência com caneta realizados em casa, e tratamento de ortóptica/pleótica realizado em consultório, através 
de uma técnica de exercícios para o olho, desenvolvida para corrigir os eixos visuais que não estiverem coordenados, 
quer com prismas, quer com os aparelhos adequados.

No entanto, existem algumas dicas e formas de trabalhar que podem atuar na prevenção da sintomatologia referida, 
como por exemplo:

É aconselhável que o ecrã do computador fique por baixo do horizonte visual. Isto permite que as pálpebras cubram 
uma maior área da córnea e diminui a exposição da córnea, evitando os brilhos e o cansaço visual. A distância dos 
olhos ao ecrã do computador deve ser de cerca de 30 cm; 

Deve fazer-se o esforço para pestanejar o maior número de vezes;

Devem ser feitas pausas regulares: fechar os olhos durante 30 segundos a cada meia hora, ou fazer uma pausa de 
5 minutos a cada 2 horas;

Deve controlar-se a iluminação e o brilho produzido pelas superfícies planas (a luz incandescente é melhor opção 
que a fluorescente e a luz natural é melhor do que a luz artificial). A luz deverá ser projetada sobre a superfície de 
trabalho e não direcionada para os olhos.

Em suma, os nossos olhos estão preparados para o mundo tecnológico em que vivemos desde que haja uma utilização 

correta dos ecrãs e monitores e desde que haja um acompanhamento periódico pelo médico oftalmologista ou 

técnico de ortóptica.

Como diminuir 
estas queixas?



Distinguidos pelo IAPMEI, como empresa Líder 
e de Excelência na qualidade do desempenho 
económico-financeiro e de gestão.

Certificados pela Norma ISO 9001 
(Sistema de Gestão da Qualidade)

Distinguidos pela ONGD Atlas pelo 
compromisso social assumido com a 
comunidade local e com a cidade de Coimbra.

Distinguidos pela Associação Portuguesa de 
Ética Empresarial, com o reconhecimento de 
práticas em responsabilidade social.

Parceiros da ACREDITAR para ajudar a 
minimizar os problemas causados pelo cancro 
infantil nas crianças e suas famílias.

Parceiros do Centro de Acolhimento João 
Paulo II para auxílio à comunidade local/
paroquial mais carenciada.

Parceiros da Associação GRACE para reflexão 
sobre a responsabilidade social nas empresas.

Parceiros do Lions Clube International para 
promoção da consciencialização sobre 
doenças oftalmológicas e tendo como objetivo 
a erradicação da cegueira evitável.

O “Sábio Sebastião” como mascote das Clínicas 
Leite® que ajuda a explicar aos doentes mais 
pequeninos os cuidados que devem ter com a 
sua saúde e, em particular, com os seus olhos.

O que nos distingue



por Odete Borges
Enfermeira  

ENFERMAGEM
O enfermeiro em

oftalmologia



O valor do enfermeiro em oftalmologia é algo reconhecido 

no bloco operatório, na enfermaria e em consultório. 

O desempenho do enfermeiro contribui para o aumento da produtividade e 

satisfação do doente.

É um desafio diário e atual melhorar os resultados aos pacientes em menor 

tempo e com menor custo, mas mantendo a qualidade e superando as suas 

expectativas.

O trabalho de equipa a nível multidisciplinar permite que, na prática clínica, se 

consigam obter cuidados profissionais globais e que cada membro da equipa 

desempenhe as tarefas para as quais está habilitado.

O enfermeiro em oftalmologia possui um conhecimento aprofundado e 

experiência nesta área, assim como capacidades de organização, de gestão 

de tempo,  de pensamento crítico e de comunicação.

A essência do processo de enfermagem está na habilidade em tomar decisões rápidas e seguras, mesmo em situações 

urgentes e de stresse. Estas decisões são baseadas na informação recolhida, que permite ao enfermeiro fazer uma 

avaliação global do paciente. Isto potencia que o enfermeiro proporcione cuidados de elevada qualidade e a empatia 

necessárias para promover a recuperação.

Um aspeto importante do cuidar em doentes cirúrgicos é o apoio emocional e psicossocial prestado aos pacientes e 

seus familiares. O medo e a ansiedade podem ser aliviados com a escuta ativa, o reconforto e a segurança no apoio.

Muitos doentes sentem-se mais tranquilos para abordar os enfermeiros com dúvidas. O enfermeiro sabe avaliar 

os primeiros sinais de aviso, o que promove o encaminhamento correto do paciente para um melhor diagnóstico. 

Ao monitorizar a evolução da situação, assegurando o cuidar do paciente, o enfermeiro aumenta a capacidade de 

promover cuidados de elevada qualidade.

A maioria dos pacientes têm uma elevada confiança e respeito pelos cuidados prestados pelo enfermeiro. Ao comunicar 

corretamente com os pacientes, os enfermeiros podem evitar que uma clínica com grande afluência pareça muito 

grande, muito ocupada e muito despreocupada com os seus pacientes, essencial para prestar um bom serviço e 

permitir a satisfação que se traduzirá numa recomendação da clínica ou consultório à sua família e amigos.

O enfermeiro veicula profissionalismo, empatia, conhecimento e versatilidade na sua prática e no seu local de trabalho. 

Como membro da equipa multidisciplinar de saúde, as suas capacidades de liderança, “team-building” e dinâmica de 

grupo tornam o enfermeiro um recurso valioso que permite manter a qualidade e eficiência no cuidar.

“O medo e a 

ansiedade podem 

ser aliviados com 

a escuta ativa, 

o reconforto e a 

segurança no apoio.”



Coimbra promove 2ª edição do 
International Happiness Fórum

Coimbra 16 e 17 Abril 2ª Edição



Coimbra vai receber, nos dias 16 e 17 de Abril, a 2ª edição do International Happiness Forum. O evento, que vai 

decorrer no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, pretende promover a Felicidade 

e o Bem-estar com base numa abordagem que estimule o diálogo entre as diferentes áreas do saber, divulgando 

ferramentas, técnicas e conhecimentos para uma vida mais feliz. 

Esta iniciativa, de âmbito internacional, pretende envolver cada vez mais pessoas, para quem a Felicidade é uma 

descoberta constante e tema central de estudo e foco na sua vida/ação.

O International Happiness Forum assume o objetivo maior de estimular 

a consciência de todos os envolvidos, permitindo-lhes descobrir 

caminhos que os conduzam a um maior Bem-estar e Felicidade.

A Organização estará a cargo das Clínicas Leite® e da Academia de 

Voo – Asas para Empreendedores, contando com o apoio institucional 

de entidades como a Universidade de Coimbra, o Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração de Coimbra, a Escola Superior de 

Educação de Coimbra, o Museu Machado de Castro, entre outras. Esta 

edição do Fórum irá ficar marcada por um elemento diferenciador, uma 

vez que terá interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

O desafio da Felicidade

O programa desta edição distribui-se ao longo dos dois dias por quatro temas que vão ao encontro das tendências 

e desafios da sociedade atual. Os quatro temas pretendem oferecer várias reflexões sempre com origem no 

indivíduo, já que é esse o único lugar onde a felicidade pode ser experimentada.

Partindo do indivíduo até à relação deste com o meio ambiente, os temas propostos são:

Eu e a minha pessoa – sábado 16 Abril – manhã

Promover reflexões sobre temas que tratem a relação da pessoa com ela própria e de como pode melhorar o seu 

 bem-estar cuidando-se e conhecendo-se.

Eu nas Relações – Sábado 16 Abril - tarde

Promover reflexões sobre temas que abordem as relações mais próximas das pessoas, nomeadamente a relação 

conjugal ou romântica, a relação com os filhos, com os pais e com os colegas de trabalho.

Eu nas Organizações – Domingo 17 Abril – manhã

Promover reflexões sobre comportamentos e formas de estar e de atuar nas organizações que conduzam a um maior 

bem-estar e felicidade nos ambientes de trabalho.

Eu e o Meio envolvente – Domingo 17 Abril – tarde

Promover reflexões sobre o impacto do meio ambiente na felicidade e bem-estar das pessoas.

Para mais informações ou inscrições, os interessados devem contactar a organização através da página 

www.facebook.com/internationalhappinessforum ou do e-mail ihf@academiadevoo.com.



Nos principais documentos que consagram os direitos 

de todo e qualquer cidadão, entre eles a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (ONU), a Carta dos 

Direitos Fundamentais (EU) e a Constituição da República 

Portuguesa, a saúde e assistência médica constam 

enquanto direitos fundamentais e inegáveis.

Segundo dados do Relatório de Desenvolvimento 

Humano (2015), nos últimos 25 anos, 2 mil milhões de 

pessoas deixaram os baixos níveis de desenvolvimento 

humano graças à melhoria nas áreas da saúde e educação. 

São inúmeros os fatores que têm constituído, ao longo 

dos séculos, um sério desafio para a sobrevivência da 

Humanidade. A evolução da medicina e da tecnologia 

tem permitido vencer algumas batalhas, estando a 

“guerra” longe de ser ganha. Além de se limitar a cumprir 

o seu “dever”, o setor da saúde, acompanhando as 

tendências, tem, de modo admirável, assumido um papel 

preponderante na sociedade, com posturas cada vez 

mais socialmente responsáveis. 

Responsabilidade social
em empresas

ligadas à saúde

por Paula Guimarães
Presidente do GRACE em representação da Fundação Montepio  



O GRACE- Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial – maior associação em Portugal dedicada à promoção 

da Responsabilidade Social Corporativa, integra orgulhosamente 14 empresas do setor da saúde, com iniciativas 

e projetos que abrangem as mais variadas áreas, como a intervenção e apoio à comunidade. A Essilor Portugal, por 

exemplo, promove a doação de material óptico (armações e lentes) a casos socialmente vulneráveis referenciados, 

nomeadamente idosos e crianças e a Opticália, através do Fundo de Emergência Social Jerónimo Martins, disponibiliza 

consultas, assim como armações e lentes aos funcionários e familiares diretos da Jerónimo Martins que vivem em 

situação de carência e não têm possibilidade de adquir óculos apesar de precisarem deles.

A Intertek, por outro lado, aposta na sensibilização e criou um programa de banda desenhada, para crianças 

dos 6 aos 12 anos, direcionado para a área da proteção do ambiente. Já a Merck Sharp & Dohme, através da sua 

Fundação, promove o estudo e o debate da Saúde, bem como apoia projetos de investigação em fármacoeconomia e 

fármacoepidemiologia.

É de realçar, igualmente, o Projeto SMS, da Tecnifar, que tem como objetivo ajudar gratuitamente todos aqueles que, 

por razões geográficas ou sociais, não têm fácil acesso a cuidados básicos de saúde, com ações de sensibilização e 

rastreios. E, claro, não podemos deixar de referir a “Consulta Solidária”, projeto das Clínicas Leite que apoia a população 

idosa carenciada residente em Coimbra.

A verdade é que a responsabilidade social em empresas ligadas à saúde ganha especial importância e significado, 

considerando que já está no seu ADN a nobre missão de melhorar e salvar vidas humanas. Através dos vários projetos 

e iniciativas próprias de responsabilidade social corporativa, interna e externa, e do estabelecimento de parcerias com 

instituições, estas empresas, através dos seus gestores e colaboradores, veem a sua existência duplamente dignificante 

e reconhecida, tornando-se excelentes exemplos de organizações verdadeiramente socialmente responsáveis.



VIAGENS NA MINHA TERRA
À descoberta do 

Douro
A região do Douro é caracterizada por uma vasta área na zona norte de Portugal, onde a paisagem única do rio 

Douro, os seus afluentes e as atividades em torno do vinho do Porto constituem as marcas mais distintivas da 

região que, além de rica em cultura e tradição, é muito vasta e diferenciada. 

Como poderá comprovar, motivos não faltam para visitar esta região, que surpreende pela sua beleza natural, pelo 

seu vinho, pela sua cultura e história. Considerada uma das mais belas de Portugal, engloba três locais considerados 

Património Mundial reconhecidos pela UNESCO: a Região Vinhateira do Alto Douro, o Centro Histórico do Porto e o 

Parque Arqueológico do Vale do Côa.

Criada como a primeira região demarcada no mundo, o Alto Douro Vinhateiro é um exemplo excecional de uma região 

tradicional que vive em torno da produção vinícola. É reconhecido mundialmente pela produção do afamado vinho 

do Porto e pelos mais recentes vinhos de mesa de grande qualidade, bem como pelo valor excecional da paisagem 

vinícola duriense. Caracterizado por encostas íngremes e solos acidentados que assentam sob o vale do Rio Douro, 

constitui uma conjugação ímpar entre a natureza e a intervenção humana.

Descubra cada pedaço de história que 
temos, encante-se pelas gentes, desfrute da 
gastronomia, vá e traga consigo memórias 
das viagens que fez. Faça dos seus olhos a sua 
câmara fotográfica e registe cada instante como 
se fosse único.

Damos-lhe uma ajuda e apresentamos-lhe 
alguns dos roteiros possíveis no nosso país, tão 
rico pela sua diversidade.



O Centro Histórico do Porto, construído ao longo das margens do rio Douro, encerra uma 

riqueza monumental e paisagística na qual oferece um conjunto notável de monumentos 

históricos de valor incontestável relacionados diretamente com a atividade vinícola. Na margem 

oposta, em Vila Nova de Gaia, poderá visitar as famosas caves, onde se concentra a atividade 

comercial do vinho do Porto. Não deixe de fazer uma pausa na Praça da Ribeira, de onde saem os 

cruzeiros e onde se saboreia uma panorâmica deslumbrante sobre o rio Douro.

O Parque Arqueológico do Vale do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, foi criado com o objetivo de 

gerir e proteger a arte rupestre do Vale do Côa. Considerado uma das pérolas durienses, este 

parque concentra a maior parte dos sítios pré-históricos de Arte Rupestre, considerados dos mais 

importantes do mundo, no que respeita à arte paleolítica de ar livre. 

São infindáveis as razões para visitar o Douro, desde as belas paisagens com áreas de montanha 

e de planalto à monumentalidade das suas igrejas e castelos, as ancestrais caves e quintas e as 

manifestações únicas de arte rupestre. Fique com algumas sugestões de locais a visitar na região, 

muito ricos pela sua cultura e beleza natural.

A Régua é considerada a capital desta região demarcada e uma das mais influentes cidades 

ribeirinhas da zona do Douro Vinhateiro. Não deixe de fazer uma visita ao Museu do Douro, onde 

se reúne uma grande parte do património cultural e natural da região do Douro. Visite ainda o cais 

fluvial da Régua, onde passam diariamente Cruzeiros do Douro com turistas que visitam a região e 

que se maravilham com a enorme beleza das suas paisagens.

A bonita Vila do Pinhão localiza-se entre o Rio Douro e o Rio Pinhão, o que a torna numa 

das mais belas vilas de Portugal. A importância que assume no ciclo de vida do Vinho do Porto 

permitiu-lhe um rápido desenvolvimento, alcançando o estatuto de centro geográfico da região 

Demarcada do Vinho do Porto, visa essencialmente o comércio e o turismo, oferecendo aos seus 

visitantes tradições, adegas tradicionais, artesanato e sobretudo a famosa paisagem em socalcos das vinhas durienses. 

Deslumbre-se ainda com os azulejos da estação dos caminhos-de-ferro que retratam a azáfama das vindimas. 

A cidade de Lamego, situada na margem sul do rio Douro e considerada a capital cultural da região, é também 

um dos tesouros do Douro. Cidade com uma forte herança cultural, respira história, tradição e cultura, apresentando 

monumentos religiosos encantadores. Aconselhamos uma visita ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, erguido 

no cimo do monte, que oferece uma vista sublime sob a cidade. 

A aldeia vinhateira de Favaios é uma aldeia escondida no coração do Douro. Situada no concelho de Alijó, apresenta 

paisagens lindíssimas, marcas arqueológicas e muitos monumentos históricos que poderá visitar. Por lá é produzido o 

famoso Moscatel do Douro, um dos mais apreciados vinhos a nível mundial.

O Douro é imenso e encantador e tem locais verdadeiramente idílicos para conhecer. Apesar da evolução que o vinho 

do Porto proporcionou a esta região, o Douro continua a ser um meio rural com tradições enraizadas, paisagens 

esplendorosas, vinhos de excelência, uma gastronomia única e um acolhimento espontâneo e caloroso. Visite esta 

região e as suas belas paisagens, de carro, de comboio ou num agradável passeio de barco. Certamente nenhuma delas 

o vai deixar indiferente. 



©
 d

ia
s 

do
s 

Re
is
 FO

TO
G

R
AF

IA
©

 Id
ea

lm
ed

 CO
IM

BR
A


