
Alinhadores: a nova 
ferramenta da Ortodontia

E
d

iç
ã
o

 N
ú

m
e

ro
 1

7
 |

 S
e

te
m

b
ro

 /
 D

e
z
e

m
b

ro
 2

0
2

1

Naturopatia e 
Sistema Imunitário

Terapia Genética 
em Oftalmologia

Revista 
acessível a 
pessoas com 
deficiência 
visual



PÁGINA 26 

Viagens na minha terra

PÁGINA 16 

A Naturopatia e 
o Sistema Imunitário

PÁGINA 12 

Alinhadores – a nova
 ferramenta da ortodontia

PÁGINA 8 

Daltonismo E quando não 
conseguimos distinguir o 
verde do vermelho?

PÁGINA 6 

Luxturna: a terapia 
do futuro

PÁGINA 20 

Quando for “Grande” 
quero escolher a minha 
Residência!

Revista Com Olhos de Ver

Edição 

Número 17 | Setembro / Dezembro 2021

Periodicidade

Quadrimestral

Coordenação Editorial

Mariana Coimbra

Paginação

IT'S BANANAS

Distribuição Gratuita

© Clínicas Leite®

clinicasleite.pt
Revista Acessível a Pessoas 

com Deficiência Visual

PÁGINA 4 

Editorial: Gratidão
àqueles que construíram 
a sociedade atual

Revista Acessível a Pessoas com Deficiência Visual



4 5

COM OLHOS DE VER

Editorial Editorial

COM OLHOS DE VER

seja esta. A sociedade como que obriga o 
depósito dos idosos em residências sénior, 
pois existe o receio de perder o posto de 
trabalho, caso tenha de se recorrer a um 
acompanhamento mais presente aos mes-
mos, por exemplo. 

Mas urge mudar mentalidades. Seguindo a 
nossa máxima de devolver à comunidade 
tudo o que ela nos permitiu ser, é nosso de-
ver, enquanto sociedade, trabalhar para que 
a dignidade humana se estenda para além da 
vida ativa!

 epois de uma vida ativa e participativa 
 na sociedade onde estamos inseridos 
não faz sentido, nem traz dignidade, sermos 
depositados numa residência ou no “velhão” 
aguardando a morte. Após uma vida de tra-
balho, devemos preservar esta nossa honora-
bilidade pessoal até ao fim das nossas vidas, 
com uma “família” que nos acompanhe.

Subjacente está um princípio básico: de-
volver um pouco de gratidão àqueles que 
construíram uma sociedade que nos permi-
te termos a qualidade de vida que temos, 

dar-lhes um envelhecimento ativo e digno. 

A dignidade de um ser humano é um con-
ceito imutável e deve ser preservado até ao 
fim dos seus dias, realizando os “sonhos” que 
sempre quiseram concretizar e ter uma “fa-
mília” que nos acompanhe quando as exigên-
cias desta mesma sociedade não permitem 
que estejamos junto da família, para que a 
dignidade humana, a interatividade social, a 
participação na sociedade ou a concretiza-
ção de novos sonhos ou de sonhos inacaba-
dos sejam possíveis nesta última fase.

Gratidão àqueles 
que construíram 
a sociedade atual

D

Eugénio Leite | CEO e DIrector Clínico das Clínicas Leite

Não faz sentido somente conferir anos à vida 
destas pessoas, mas, acima de tudo, acres-
centar vida aos anos. Este deve ser o futuro 
das residências sénior, facultar uma expe-
riência enriquecedora, ativa, mesmo nos mo-
mentos em que nos sentimentos mais débeis 
e sós.

O progressivo envelhecimento a que assis-
timos, fruto dos avanços da ciência médi-
ca e da incapacidade das famílias e própria 
sociedade em receber os seus idosos, faz 
com que, infelizmente, a realidade ainda 
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As denominadas Doenças Hereditárias da 
Retina (DHR) são um grupo heterogéneo de 
doenças caracterizadas pela perda da acui-
dade visual em diferentes graus associada a 
alterações degenerativas da retina. Para um 
conjunto de 270 mutações de gene identifi-
cados e associados clinicamente a DHR há 
uma incidência de 1 para 2000. Na maior 
parte das DHR a perda visual ocorre preco-
cemente e é na generalidade profunda resul-
tando numa elevada incapacidade do doente.

O primeiro local de degenerescência envolve 
os fotorecetores e epitélio pigmentado. De 
uma forma simples as RDH podem ser clas-
sificados como formas estacionárias, como 
Cegueira Noturna Estacionária Congénita, ou 
progressivas, como a Retinites Pigmentosa. 
A Doença de Leber (ou amaurose congénita 
de Leber) é uma das formas mais severas de 
DHR progressivas com uma acentuada perda 
de visão logo no primeiro ano de vida.

A aprovação do Luxturna (Voretigene Ne-
parvocec, VN), o primeiro fármaco para te-
rapêutica genética (substituição de gene), 
com aprovação pelo FDA e EMA, vocacio-
nado para a RPE65, veio abrir uma porta de 
esperança para este tipo de doentes e pato-
logias, até agora tidas como incuráveis, quer 
na forma estacionária, quer na progressiva, 

Agora, os doentes com degenerescência re-
tiniana que manifestem alterações de RPE65 
são selecionados e genotipados para identi-
ficação dos que apresentam deficit funcional 
em RPE65. Estes casos são, então, passiveis 
de tratamento com Luxturna.

Na última década, a terapêutica genética deu 
passos significativas no seu desenvolvimento 
e na chegada à prática clínica mas, no sen-
tido inverso, também têm sido identificadas 
novas mutações a um elevado ritmo. O su-
cesso do Luxturna nos ensaios clínicos per-
mitiu também orientar os trajetos de estudos 
de investigação noutras mutações genéticas 
associadas às DHR. 

Presentemente, e reflexo do impacto do Lu-
xturna, há dezenas de estudos de investiga-
ção em curso nas fases pré-clínica e clínica, 
envolvendo doentes com doenças degenera-
tivas da retina. Presentemente há mais de 45 
ensaios clínicos de terapias genéticas retinia-
nas em curso sendo que cerca de uma dúzia 
já estão Na Fase 3. 

O conhecimento atual sobre terapias genéti-
cas antevê a breve prazo a possibilidade de 
tratamento para as até agora não tratáveis 
doenças: a concretização de um sonho de 
décadas.

Luxturna: a terapia do futuroLuxturna: a terapia do futuro

permitindo, neste caso específico, a obten-
ção de uma melhoria significativa da qualida-
de visual e de vida. Objetivamente, a pratica 
clínica foi mudada. 

Prof. Doutor Eugénio Leite | Médico oftalmologista, 

Cirurgião e Diretor Clínico

Luxturna: 
a terapia do futuro
Uma Nova Esperança no Tratamento de Doenças 
Hereditárias ou Degenerativas da Retina
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Sara Mata | Ortoptista

O daltonismo, ou discromatopsia, é caracte-
rizado pela incapacidade ou dificuldade em 
distinguir as cores em condições normais de 
iluminação. De uma forma geral, estas alte-
rações acontecem porque existe um defeito 
ou ausência de um tipo de células sensoriais 
(cones) que se encontram na retina. Os co-
nes são os fotorecetores responsáveis por 
discriminar os diferentes comprimentos de 
onda e, por isso, detetar os diferentes tipo de 
cores. Existem 3 tipos: o vermelho, o verde e 
o azul e cada um deles possui um pigmento 
fotossensível para a sua cor.

Estas alterações cromáticas podem ser de 
origem congénita ou adquirida. Os defeitos 
congénitos  estão presentes desde o nas-
cimento, têm maior prevalência no género 
masculino, são defeitos mais estáveis e afe-
tam ambos os olhos. Neste caso predomi-
nam as alterações no eixo vermelho-verde.
No caso dos defeitos adquiridos, estes têm 
início após o nascimento, a sua prevalência 
é igual entre o género feminino e masculino, 
são defeitos menos estáveis e podem afetar 
os dois olhos de forma diferente. Alteram o 
eixo vermelho-verde e azul-amarelo. As cata-
ratas, alterações pigmentares na mácula, pa-
tologias degenerativas da retina e alterações 
da via óptica são alguns exemplos de causas 
para alterações cromáticas adquiridas.

Daltonismo E quando não conseguimos distinguir o verde do vermelho? Daltonismo E quando não conseguimos distinguir o verde do vermelho?

No tricromatismo anómalo existe um de-
feito num dos cones. Podem ser caracte-
rizados por protanomalia, quando existe 
menos sensibilidade ao vermelho, deute-
ranomalia menos sensibilidade ao verde e 
tritanomalia menos sensibilidade no eixo 
azul-amarelo.

Para a avaliação da visão cromática podem 
ser usados vários testes. O teste de Ishihara 
é o mais usado para o estudo dos defeitos 
congénitos ligados ao eixo vermelho-verde. 
O teste HRR de placas pseudocromáticas, 
para além de avaliar qual o defeito de visão 
cromática, seja no eixo vermelho- verde ou 

Existem diferentes tipos de discromatopsias: 
monocromacia, dicromacia e tricromacia 
anómala.

Na monocromacia existe ausência total de co-
nes, e por isso incapacidade de distinguir as 
cores, existindo uma visão em tons de cinza.
Na discromacia existe a ausência de um tipo 
de cone. Podem ser caracterizados por pro-
tanopsia quando existe a ausência do fo-
topigmento vermelho, deuteranopia na au-
sência do fotopigmento verde e tritanopia na 
ausência de fotopigmento azul.  

Daltonismo
E quando não 
conseguimos 
distinguir o verde 
do vermelho?
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azul- amarelo, permite ainda a classificação 
da intensidade do mesmo. Para defeitos ad-
quiridos é mais indicado o teste de Farns-
worth-Munsell 100-Hue que, na maioria das 
vezes, revela um padrão incaracterístico de 
defeito.

Embora não exista nenhum tratamento há 
alguns recursos que permitem facilitar e me-
lhorar a acessibilidade e a autonomia de pes-
soas com daltonismo. Em alguns casos, o uso 
de filtros pode aumentar a capacidade para 
a distinção das cores. 

De forma a permitir que pessoas com dal-
tonismo possam identificar qualquer tipo e 
variante de cores, foi criado pelo designer 

Miguel Neiva um código universal para iden-
tificar as mesmas. O código Color ADD é 
baseado na utilização de símbolos que cor-
respondem às cores primárias e que leva à 
conjugação das restantes cores. O objetivo 
é que este código seja aplicado em diversos 
meios, como por exemplo nos materiais esco-
lares, linhas de metro, catálogos de tintas ou 
semáforos. Recentemente foi também criada 
uma aplicação para iOS e Android, a Color 
ADD APP, que é utilizada de forma simples e 
que permite identificar as cores acompanha-
das pelos respetivos símbolos.

Curiosidade: O primeiro semáforo 
do mundo com o código Color ADD 
foi colocado em Lisboa este ano.

FONTE

•https://www.scielo.br/j/abo/a/FPx5WxH4v3NSTyhdqtys4Vw/?lang=pt

•https://www.researchgate.net/profile/Wellington-Dos-Santos/publication/323166359_Uma_ferramenta_adaptativa_para_facili-

tar_a_visualizacao_de_imagens_para_pessoas_portadoras_de_daltonismo/links/5a83bb51a6fdcc6f3eb2a678/Uma-ferramenta-a-

daptativa-para-facilitar-a-visualizacao-de-imagens-para-pessoas-portadoras-de-daltonismo.pdf

•https://www.infoescola.com/doencas-geneticas/daltonismo/

•https://www.grupoageas.pt/sobre-o-grupo-ageas/noticias-do-grupo/coloradd-lanca-app-que-permite-aos-daltonicos-identificar-

-as-cores

•http://www.coloradd.net

Daltonismo E quando não conseguimos distinguir o verde do vermelho?
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Alinhadores – a nova ferramenta da ortodontiaAlinhadores – a nova ferramenta da ortodontia

Os alinhadores serão a nova moda de fazer 
ortodontia? Não, mas são inquestionavel-
mente uma nova ferramenta.

Quer na ortodontia convencional, com recur-
so a brackets e arcos de forma fixa, ou quer 
na ortodontia móvel, os alinhadores podem 
ser preventivos ou corretivos.
Genericamente podemos recorrer a todas as 
técnicas e materiais, desde que o principal 
objetivo seja conseguido: a estabilidade de 
mordida e a estabilidade musculoesquelética.
O uso dos alinhadores deve sempre ter o 
controlo continuado do médico que acom-
panha o paciente, pois é o médico que reali-
za o diagnóstico e que traça o plano propos-
to, realizando depois o respetivo controlo. 

Tecnicamente já se consegue dar resposta 
a quase todos os casos clínicos, senão mes-
mo todos, com os ditos alinhadores, com 
recurso a vários acessórios (tops de resina 
nos dentes, microimplantes ou elásticos). O 
movimento dentário é promovido por forças 
ligeiras e contínuas.

Os alinhadores porem ser indicados nas 
crianças, a partir do momento em que a 
criança o tolere, apesar de frequentemente 
serem preteridos em relação a outras técni-
cas, por várias questões: custo, dependência 
da colaboração, casos de disfunção tempo-
romandibular ou casos de expansão, situa-
ções estas que podem levar a que se opte 
por outras alternativas na infância.

Atualmente, até já mesmo nos casos ortodôn-
tico-cirúrgicos se podem utilizar alinhadores.

Esta abordagem deverá, preferencialmente, 
ser feita em adultos sem problemas perio-
dontais, nem disfunção temporomandibular, 
nem com movimentos excessivamente 
amplos previstos.

O momento do diagnóstico é essencial, seja 
em que técnica for. O médico deve prestar 
especial atenção às questões do foro funcio-
nal articular, respiratório, ao perfil e à postu-
ra do paciente. Toda a avaliação morfológi-
ca anatómica, cefalométrica, AGIF ou outra 
qualquer deverá sempre ser feita e refeita 
pelo médico enquanto durar o tratamento.

Os alinhadores devem ser substituídos mais ou 
menos às duas semanas. Deverão ser utiliza-
dos o máximo possível de horas por dia, sendo 
removidos só para as refeições e para limpeza 
dos mesmos e escovagem dos dentes.

Perdas ou fraturas dos alinhadores requerem 
verificação do médico e pode ser necessário 
ter de se alterar o plano previsto e mesmo os 
próprios alinhadores.

É muito importante que haja regularidade 
nas consultas de controlo, apesar dos vários 
fabricantes de alinhadores publicitarem a ex-
tensão da funcionalidade dos mesmos por 
períodos questionáveis.

Os alinhadores, apesar de transparentes, são 
visíveis e alteram a fonética e as posições 
condilares. 

Para total invisibilidade, por questões esté-
ticas, temos a ortodontia lingual, sendo esta 
sim invisível a olho, tendo um custo seme-
lhante aos alinhadores.

O mais importante a ter em conta na esco-
lha de alinhadores é que cada caso clínico é 
único e o médico é o profissional de saúde 
habilitado a aconselhar o paciente na me-
lhor escolha para a sua situação e para a sua 
morfologia que pode ou não comportar ou 
permitir o uso de determinados materiais ou 
técnicas. 

O paciente deve pedir sempre aconselha-
mento médico pois a publicidade que existe 
no mercado em torno dos alinhadores pode, 
por vezes, induzir a opções menos corretas.

Bruno Cardoso das Neves | Médico Dentista

Alinhadores 
– a nova ferramenta 
da ortodontia



Diego não conhecia o mar. 
O pai, Santiago Kovadloff, levou-o a vê-lo.

Foram para o Sul.

Ele, o mar, estava para lá das dunas altas, 
à espera.

Quando o menino e o pai chegaram, 
finalmente, àqueles cumes de areia, depois 
de muito caminharem, o mar explodiu-lhes 
diante dos olhos. E era tal a imensidão 
do mar e tal o seu fulgor, que o menino 
emudeceu de formosura.

Quando enfim conseguiu falar, trémulo, 
gaguejante, pediu ao pai:

- Ajuda-me a olhar! 

Eduardo Galeano, O Livro dos Abraços
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O sistema imunitário é uma complexa rede 
de células, tecidos e órgãos que trabalham 
em conjunto para combater infeções, lesões 
celulares e outras doenças. 

As células do sistema imunitário incluem 
glóbulos brancos, tais como os neutró-
filos (fagocitose), eosinófilos (reações 
alérgicas, defesa contra parasitas), basó-
filos (reações alérgicas e inflamatórias), 
monócitos (fagocitose) e linfócitos T e B 
(imunidade). 

Os órgãos linfoides são locais em que há pro-
dução de glóbulos brancos (linfócitos) ou 
contacto entre estes e outras células. 

Os órgãos linfoides primários são a medula 
óssea, onde se dá a linfopoiese a partir das 
células progenitoras, e o timo, órgão onde os 
linfócitos adquirem a capacidade de distin-
guir entre o próprio e o não próprio, transfor-
mando-se em linfócitos T.

Os órgãos linfoides secundários (ou perifé-
ricos) são os nódulos linfáticos, o baço e as 
amígdalas. A função destes órgãos secundá-
rios é maximizar o encontro entre linfócitos 
e substâncias estranhas, sendo nestes locais 
que têm origem a maior parte das respostas 
imunitárias. 

Existem alguns sinais clínicos indicadores 
de imunodeficiência, tais como as infeções 
crónicas ou recorrentes, infeções oportunis-
tas (causadas por micro-organismos que em 
pessoas com imunidade normal não provo-
cam doença), ausência de cura completa en-
tre episódios infeciosos ou resposta incom-
pleta ao tratamento.

Um dos fundamentos da Naturopatia através 
das suas diferentes valências, nomeadamen-
te as recomendações essenciais para a saú-
de e bem-estar, o aconselhamento dietético 
naturopático, a fitoterapia, a suplementação 
ortomolecular, a homeopatia, ou a aromate-
rapia, consiste na modulação das defesas do 
organismo, pois nestas reside a capacidade 
de cura do indivíduo.  

Segundo Aurélien Trompette et al. 2018, os 
efeitos benéficos da fibra alimentar e os 
seus produtos de fermentação, especialmen-
te os ácidos gordos de cadeia curta (SCFAs), 
têm vindo a receber substancial atenção na 
modulação de doenças inflamatórias cróni-
cas como as alergias.  

No entanto, pouco se sabia sobre os efeitos 
da fibra alimentar e dos SCFAs, nomeada-
mente o acetato, o propionato e o butirato, 

A Naturopatia e 
o Sistema Imunitário

sobre a imunidade e a sua ação protetora 
contra infeções. 

Neste estudo, foi concluído que a fibra ali-
mentar e os SCFAs podem proteger contra 
infeções graves pelo vírus influenza, ao au-
mentarem a imunidade antiviral adaptativa e 
reduzindo a destruição do tecido pulmonar 
devido a respostas imunes inatas não con-
troladas, o que pode resultar em morbidade 
e mortalidade graves.   

Ao diminuir as respostas inatas excessivas, 
promovendo mecanismos de proteção de 
tecidos e, estimulando a imunidade adapta-
tiva específica, a fibra alimentar e os SCFAs 
criam um equilíbrio imunitário protetor con-
tra a doença. 
Segundo Andrew Gibson et al. 2012, uma ali-
mentação rica em frutas e vegetais como os 
carotenoides, flavonoides e vitamina C, de-
monstra melhorar a função do sistema imu-
nitário.

O presente ensaio clínico randomizado e con-
trolado foi desenhado para examinar o efeito 
do consumo diário de 5 porções de frutas 
e vegetais, em comparação com 2 porções, 
sobre marcadores clinicamente relevantes da 
função imunitária.

Para isso foram recrutados 83 participantes 
saudáveis com idades compreendidas entre 

os 65 e os 85 anos com baixa ingestão de 
frutas e vegetais (< de 2 porções / dia), ten-
do sido concluído que o aumento na inges-
tão de frutas e vegetais melhora a resposta 
imune à vacina antipneumocócica em pes-
soas idosas, relacionando assim um objetivo 
dietético alcançável com uma melhor função 
imunitária.

Segundo Yuxi Liang et al. 2019, a gripe é uma 
doença infeciosa sazonal do trato respirató-
rio causada pelos vírus influenza, sendo que 
as suas manifestações clínicas incluem sinto-
mas como febre alta, fadiga e tosse. 

A gripe pode causar diversas complicações 
respiratórias, nomeadamente, bronquite, 
pneumonia viral, pneumonia bacteriana se-
cundária e síndrome do desconforto respira-
tório agudo. 

Vasco Romãozinho | Naturopata

A Naturopatia e o Sistema Imunitário A Naturopatia e o Sistema Imunitário

A administração de Astragalus membrana-
ceus demonstrou obvia atividade antiviral, ao 
melhorar a taxa de sobrevivência das célu-
las Raw264.7 infetadas com o vírus da gripe, 
através da reversão do efeito de bloqueio do 
vírus da gripe no ciclo celular após a infeção, 
aumentando a atividade da enzima superó-
xido dismutase (importante antioxidante na 
reparação dos danos causados pelos radicais 
livres) e reduzindo o conteúdo de malondial-
deído (biomarcador de stress oxidativo). 

Ao mesmo tempo, a imunidade inata foi, 
também ela, afetada positivamente através 
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da regulação da produção de proteínas com 
efeito antiviral.

Segundo Adams J. e Hewison M. 2008, célu-
las imunitárias como os macrófagos, contêm 
todos os mecanismos necessários para sin-
tetizar e responder à vitamina D ativa, sendo 
essas funções aprimoradas sempre que o sis-
tema imunitário é solicitado.

A vitamina D, além de estimular a imunida-
de inata (macrófagos), aumentando a mor-
te bacteriana, apresenta também uma ação 
moduladora sobre a imunidade adaptativa 
(linfócitos), minimizando, assim, a inflamação 
e as doenças autoimunes. 

A carência de vitamina D está, pois, asso-
ciada ao comprometimento da imunidade, 
levando ao aparecimento de doenças infe-
ciosas e ao aumento da suscetibilidade às 
doenças autoimunes.

Segundo Aric A Prather et al. 2015, crescen-
tes evidências demonstram que a curta du-
ração (< de 7 h / noite) e a má qualidade do 
sono estão associadas ao início e desenvol-
vimento de várias doenças crónicas, susceti-
bilidade a doenças infeciosas agudas e mor-
talidade prematura. 

Por exemplo, a privação total ou parcial do 
sono em humanos, resulta numa modulação 
negativa de parâmetros imunes críticos para 
a resistência do hospedeiro, incluindo a di-

minuição da proliferação de células T, alte-
rações na resposta de citocinas das células T 
auxiliares, diminuição da citotoxicidade das 
células Natural Killer e aumento da ativação 
das vias pró-inflamatórias.

Segundo DC Nieman; 2011, diferentes linhas 
de evidência apoiam a relação entre a ativi-
dade física moderada e a saúde imunitária, 
levando a taxas de infeção mais reduzidas.

Pessoas com idades mais avançadas encon-
tram-se mais suscetíveis a falhas de eficácia 
das vacinas e a infeções, quando comparadas 
com adultos mais jovens, sendo que o declínio 
relacionado à idade é mais aparente nas fun-
ções imunitárias dependentes das células T.

Em resposta à vacina contra a gripe, o grupo 
da meditação exibiu um aumento significati-
vo nos níveis de anticorpos em comparação 
com o grupo controle, sugerindo que a me-
ditação mindfulness pode alterar a função 
cerebral e imunitária de forma positiva.

A Naturopatia e o Sistema Imunitário A Naturopatia e o Sistema Imunitário

Assim, a noção mais importante que emergiu 
de estudos de imunidade e exercício físico 
durante as últimas 2 décadas é o reconhe-
cimento de cada sessão de atividade física 
moderada induz uma modulação positiva 
sobre a imunidade.  

Segundo Richard J Davidson et al. 2003, foi 
realizado um estudo randomizado e contro-
lado acerca dos efeitos da meditação mind-
fulness sobre o cérebro e a função imunitária. 

25 pessoas foram testadas no grupo da me-
ditação e 16 pessoas no grupo controle. No 
final do período de 8 semanas de meditação, 
os indivíduos de ambos os grupos foram va-
cinados com a vacina contra a gripe.

Adultos mais velhos exercitam-se menos, 
apresentando níveis mais baixos de apti-
dão cardiorrespiratória em comparação com 
adultos mais jovens, sendo esse um fator que 
pode contribuir para a senescência imunitária. 
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Quando for “Grande” quero escolher a minha Residência!Quando for “Grande” quero escolher a minha Residência!

Nascemos. Logo aí embarcamos necessaria-
mente na boa vontade de pais generosos e 
cuidadosos, que querem o melhor do mun-
do para nós: escolhem desde a nossa roupa 
à nossa alimentação, escola, língua, cultu-
ra e educação. Crescemos. Neste processo 
evolutivo ganhamos autonomia de decisão 
e possibilidade de descobrir novas opções, 
propomo-nos a oportunidades e guiamos 
outros. Envelhecemos. E nesta etapa, infe-
lizmente, tantas vezes deixamos o futuro “à 
sorte” e entregamos, definitivamente, a cha-
ve da nossa individualidade. Adormecidos 
na crença confortável de que, tal como em 
criança, alguém vai querer o melhor para nós, 
permitimos que nos escolham a cor dos dias, 
daqueles, talvez, dos mais importantes da 
nossa vida.  

para que, ainda com validade mental e emo-
cional, sejamos proactiva e positivamente os 
responsáveis pelas nossas maiores decisões 
de vida. 

A decisão de ingressar numa residência as-
sistida, ou estrutura residencial para idosos, 
é um peculiar exemplo do quanto temos de 
evoluir no processo de antecipação desta 
etapa de desenvolvimento. Sabemos que é 
ainda característico dos dias de hoje a deci-
são ser tomada em último recurso, sem tem-
po para reflexão, sem o Principal, o Residen-
te, conseguir já manifestar a sua opinião, ou 
muitas vezes ter sequer capacidade cogniti-
va para tal. A psicologia do desenvolvimen-
to reforça o quão relevante é prepararmos e 
trabalharmos, no sentido da reestruturação 
da funcionalidade emocional e psíquica, os 
vários acontecimentos característicos das di-
ferentes etapas da vida, como por exemplo 
a “conhecida” fase do ninho vazio (quando o 
casal fica só, após saída dos filhos de casa), 
ou a despedida da vida ativa e entrada na re-
forma, com todas as alterações subjacentes; 
creio assim que é muito importante atender, 

Quando for “Grande” 
quero escolher a 
minha Residência!
(sobre a importância de pensar o envelhecer)

estudar, apoiar e entender, nas sociedades de 
hoje, e necessariamente com cada vez maior 
expressão, este momento específico e mar-
cante da vida das pessoas: o abandono do 
ninho, a saída do seu lar e a ingressão numa 
unidade residencial.

Cabe-nos a nós profissionais da área do en-
velhecimento, no âmbito de uma intervenção 

A aceitação da velhice como a etapa rainha 
da nossa vida, equacionada para a possibili-
dade de vivermos em conjugação equilibrada 
de qualidade e felicidade é algo ainda ténue 
na nossa sociedade. Esta aceitação tem de 
ir muito além, na valorização intrínseca que 
nos permitimos, e não pode ser bloqueada 
com a justificação dos fatores socioeconó-
micos que particularmente caracterizam a 
nossa população. Tem de ser cultivada desde 
cedo, incentivada e preparada, por exemplo, 
nos planos de educação e nas políticas so-
ciais e assim se ir construindo, no íntimo de 
cada família e na perceção de cada um de 
nós. A etapa para a qual nos devemos pre-
parar melhor, assim nos permita o elemento 
físico que nos compõe (sendo aquela para a 
qual até temos mais tempo), é algo crucial 
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multidisciplinar coesa e com sentido e pro-
pósito primordial na satisfação das necessi-
dades do Residente, ser a ponte sólida para 
a minimização do impacto dos fatores de 
stresse e por outro lado e mais relevante, po-
tenciação dos fatores protetores, que a en-
trada numa instituição também acrescenta!

Neste sentido, detalho aqui apenas al-
guns dos pequenos grandes pormenores 
que uma Residência pode e deve promo-
ver, não só no sentido da satisfação bási-
ca das necessidades dos Residentes, mas 
também num sentido mais elevado, da con-
cretização de aspirações, vontades, desen-
volvimento de capacidades, descoberta de 
novos prazeres e assim da promoção ge-
neralizada de bem-estar e felicidade, inde-
pendentemente do nível de comprometi-
mento físico ou psicológico da pessoa que 
chega até nós. Podem ser simples critérios 
de seleção a ter em conta, quando preten-
der iniciar a avaliação de uma futura resi-
dência! Por exemplo, no Solar das Camélias, 
uma das unidades assistenciais do Círculo 
de Mestres, encontrará as seguintes carac-
terísticas altamente reveladoras da marca 
de qualidade e excelência que nos caracte-
rizam e que deve ter em conta na pondera-
ção da sua decisão:

- o espaço físico exterior – um brinde aos 
nossos cinco sentidos; não só a beleza do 
espaço é impactante como altamente esti-
mulante, desde os sons da natureza em per-
manência (pássaros, água corrente, a brisa 
nas folhas das árvores), ao enquadramento 
paisagístico deslumbrante, com a monta-
nha a envolver, árvores de fruto e arbustos 
perfumados; este espaço, tão rico, permite a 
realização de diversas atividades ao ar-livre 
como sessões de atividade física (caminhada, 
ginástica), meditação, sessões de relaxamen-
to e estimulação multissensorial (observação 
de animais, perceção de sons e aromas, iden-
tificação de espécies de plantas, etc), jardi-
nagem (mini-horta, tratamento de plantas e 
de árvores de fruto, ornamentação);

- o espaço físico interior – mais do que a bele-
za e harmonia do edifício, as acessibilidades 
e toda a parafernália de equipamentos téc-
nicos necessários, destaca-se a luz natural 
dos espaços, a higiene, asseio e limpeza, as 
cores quentes e o tão mais importante crité-
rio diferenciador de uma verdadeira unidade 
de qualidade: o cheiro! Relevante é também 
a possibilidade dada ao Residente, em per-
sonalizar o seu quarto com os seus próprios 
pertences, mobiliário inclusive, se assim for 
muito importante para si. Mais do que isso, a 

Quando for “Grande” quero escolher a minha Residência!
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privacidade que os mesmos propiciam, per-
mitindo-lhe o respeito pela sua intimidade.

- o modo de viver: sem horário de visita, sin-
ta-se à vontade para receber no Solar, a 
qualquer hora, as pessoas que lhe são signi-
ficativas, e permita-lhes também viver o seu 
dia-a-dia, acompanhar os seus cuidados es-
senciais; pode ainda eventualmente almoçar, 
lanchar ou jantar com as mesmas; participar 
nas atividades diárias, na comemoração em 
família alargada de datas especiais e signi-
ficativas; é também característico do nosso 
dia–a-dia a receção a convidados externos, 
especialistas em temas diversos, que procu-
rámos saber  serem do seu interesse (indivi-
dualidades, entidades ou associações) ou até 
experiências intergeracionais  que o mantêm 
ligado à comunidade, aprofundam o conhe-
cimento e debate de temas da atualidade, 
desmistificam conceitos e reforçam os seus 
laços sociais; a destacar ainda os passeios ao 
exterior e a participação em eventos exter-
nos, de cariz social, cultural ou simplesmente 
de lazer, algo que uma viagem sempre acres-
centa, transforma a rotina e permite sentir li-
berdade! A possibilidade da manutenção da 
prática religiosa e do bem-estar espiritual é 
algo com que também pode contar!

- as pessoas: do mais importante para uma 
experiência institucional estruturante e dig-
nificante – a equipa no seu todo, com as di-
ferentes especialidades que se conjugam, 
marca pelo seu bom desempenho, decor-
rente das suas competências técnicas e de 
formação contínua, e marca o Residente e 
os seus significativos, sobretudo com a de-
monstração das suas competências socio-e-
mocionais e capacidade relacional empática, 
baseada nos princípios da humanidade, da 
importância do saber ser acima do saber fa-
zer, no sentido de garantir a operacionaliza-
ção de conceitos essenciais: tranquilidade e 
segurança. 

Ainda em crescimento e a envelhecer, ques-
tiono: Posso preparar-me? Posso procurar 

“medidas de conforto” para um futuro que 
ainda (me parece) longínquo? Posso ser eu 
a decidir, enquanto tenho algum tempo e 
estou consciente do que desejo? Reitero 

apenas o que me parece essencial: é preciso 
pensar, é preciso sentir que um dia vou ser 

“Grande”, um Ser único e especial ao qual a 
idade acrescenta valor, e que fui eu, com a 
força das minhas escolhas, que até lá trilhei o 
meu caminho! 

Liliana Araújo | Diretora Técnica do Solar das Camélias

Unidade Residencial do Círculo de Mestres

Quando for “Grande” quero escolher a minha Residência!

Tu sabes ver, acredita
Nas cores que vês, este
verde não é verde, não é
o único verde, nada é
único, mas é real e
sincero, se lhe fizerem
perguntas, responderá
a verdade, essa é
também a tua obrigação,
se fizeres perguntas
a ti próprio, responde
a verdade, acredita,
tu sabes, este verde é
verde, não é menos
verde do que qualquer
outro, claro ou escuro,
acredita, acredita,
acredita, tu sabes
ver. 
Jose Luís Peixoto, “Regresso a Casa”
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Viagens na minha terraViagens na minha terra

A Albânia é um pequeno país com menos de 
30 000 km2 e onde vivem menos de três mi-
lhões de habitantes. Viveu muitos anos sobre 
si mesma, dentro de um regime ditatorial e, na 
verdade, continua a passar ao lado dos rotei-
ros turísticos. Tirana, a sua capital, é uma das 
cidades menos visitadas do mundo, porém 
será a nossa primeira paragem! Em Tirana te-
mos que saber entender este território à luz 
da sua história. Aqui sentimos os efeitos das 
guerras e dos totalitarismos que o mundo vi-
veu no século XX, mas ainda que o passado 
seja pesado, nada impede que o olhar esteja 
sempre a projetar o futuro. Podemos começar 
o dia a visitar a Praça Skanderberg pois é aqui 
que está o coração da cidade personificado 
no herói nacional que combateu os turcos. A 
sua estátua é majestosa. De olhos postos na 
praça, aproveitamos para visitar a Mesquita 
Et’hem Bey e a Torre do Relógio. Sem perder 
tempos, seguimos para o Palácio da Cultura. 
Este edifício colorido e cheio de personalida-

Lembro-me de ouvir em pequena que: “quem quiser o mundo conhecer, tem que ir pas-
sear ou pôr-se a ler”! É uma ideia bem verdadeira e por isso cá estamos mais uma vez para 
embarcar nas nossas viagens e continuar a conhecer a Europa. Na nossa última paragem 
ficámos a leste e é por lá que vamos continuar a descobrir os pontos mais belos deste velho 
continente. Já passámos a bota italiana e também já nos encostámos à fronteira asiática, 
mas ainda temos uma manta de pequenos retalhos europeus para conhecer entre estes 
dois pontos de referência.

Nesta viagem vamos visitar muitos países, mas nem vamos precisar de fazer muitos quiló-
metros. Neste cantinho, vamos fazer sete paragens sem ser preciso andar muito. Por ordem 
alfabética, vamos lá viajar: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslováquia, Hungria, 
Macedónia do Norte e Montenegro!

Europa: uma manta 
de retalhos!

Albânia

Bósnia e Herzegovina é um país que nas-
ce da dissolução da Jugoslávia e, também 
nesta segunda paragem da nossa viagem, 
somos lembrados das guerras que este can-
to do mundo tem atravessado. No entanto, 
deixando de lado esse passado mais triste 
de recordar, vamos encontrar-nos com pai-
sagens fabulosas que vamos querer guar-
dar para sempre. Por aqui são de paragem 
obrigatória a capital Sarajevo, uma cidade 
interior acolhida pelas montanhas e atra-

Bósnia e Herzegovina

vessada pelo rio Miljacka; o centro histórico 
de Konjic, onde se pode visitar o bunker do 
Tito (ex-presidente da Jugoslávia); Mostar, 
uma cidade medieval considerada Patrimó-
nio Mundial da Humanidade, marcada pela 
sua história e beleza. Já um pouco fora do 
centro e das cidades mais movimentadas e 
visitadas, a natureza convida-nos a um mo-
mento de paz e comunhão. As quedas de 
água de Kravice são uma verdadeira obra de 
arte da natureza.

de, construído em cima do que era o antigo 
bazar, alberga hoje dentro de si o Teatro Na-
cional e a Biblioteca Nacional. Terminamos a 
nossa passagem pela Albânia visitando o Mo-
numento à Amizade, uma obra de arte mo-

derna que celebra a amizade entre o povo al-
banês e o povo do Kuwait. Para a noite e antes 
de partirmos, vamos fazer uma animada festa 
no Bairro de Blokku, onde reina sempre um 
ambiente jovem e divertido.

Com uma forma singular, a Croácia apresen-
ta-se no mapa a desenhar uma ferradura. 
Será sinal de país afortunado? Nem sempre 
os croatas foram bafejados pela sorte, porém 
há neste território muitas coisas para desco-
brir. A Croácia encanta todos os seus visitan-
tes com as suas penínsulas, baías e as mais 

Croácia

de mil ilhas que formam uma das mais be-
las paisagens da costa do mar Adriático. Se 
as praias paradisíacas e as águas azuis não 
fossem já motivo suficiente para a visita, a 
capital Zagreb está pronta para nos provar 
que esta paragem vale mesmo a pena. Um 
passeio livre pela cidade combina com o seu 
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Viagens na minha terraViagens na minha terra

São cinco milhões de pessoas que constituem 
este povo alegre que habita a Eslováquia, país 
liderado por Bratislava, a sua capital. É exata-
mente esta a cidade que vamos explorar pois, 
ainda que por vezes seja diminuída quando 
comparada com a sua vizinha Viena de Áus-
tria, seria um erro enorme não ficar para des-
vendar os seus segredos. A lista de paragens 
obrigatórias já não é assim tão pequena, mas 
podemos tirar proveito do facto de ser uma ci-
dade pouco visitada para conseguir ver tudo 
sem pressas! Os nossos locais de paragem são: 
Castelo de Bratislava, é daqui que se vai fazer 
a melhor fotografia sobre a cidade; Catedral 

Eslováquia

de St. Martin, de estilo gótico, com três naves; 
Hlavné Námestie, a praça da cidade onde tudo 
acontece; Igreja Azul, onde tudo está pintado 
nesta cor, até o telhado; Porta de São Miguel 
que tem no seu topo o Arcanjo Miguel a pro-
teger a cidade. Para descansar desta jornada 
cultural, nada melhor que fazer uma paragem 
para um café! Vamos fazer uma pausa para nos 
sentarmos e podermos relaxar um pouco no 
Café Urban House. Este é um espaço bonito 
e diferente, mas na verdade o melhor mesmo 
é encontrar um local que nos acolha para po-
dermos descansar e aproveitar para respirar o 
espírito de Bratislava.

De Bratislava para Budapeste! A capital da 
Hungria é uma cidade vibrante e animada 
onde vai ser um gosto poder passear. Antes 
de mais nada, vamos embarcar numa viagem 
pelo Danúbio, fazer um cruzeiro num dos 
maiores rios do mundo é uma oportunidade 
imperdível. É o rio que faz a fronteira entre as 
duas zonas da cidade: Buda, mais calma e se-
rena, e Peste, mais animada e cheia de movi-
mento. Nesta cidade, onde a tradição e a mo-
dernidade vivem num convívio fervilhante, é 
impressionante a importância do elemento 

Hungria

água. Para além do Danúbio, que oferece à 
cidade vistas e paisagens maravilhosas, te-
mos ainda mais duas paragens obrigatórias: 
as Termas de Szechenyi e os Banhos Públi-
cos de Buda. Vamos agora separar as águas 
e fazer as visitas em terra, vamos passar pelo 
Parlamento, pela Basílica de St. Stephen’s; 
Palácio Gresham, Praça dos Heróis e cruzar 
o rio pela Ponte da Liberdade. Para terminar, 
vamos ao coração da cidade: a Ilha Margari-
da, situada no centro do rio é o ponto verde 
que une toda esta maravilhosa cidade.

ambiente descontraído, mas podemos guiar-
-nos por uma lista dos locais onde parar: Trg 
Bana Jelacica, a praça central, a Catedral de 
Zagreb, o mercado de Dolac, a Torre Lotrs-
cak, o portão medieval Kamenita Vrata e o 
Tunes de Gric, um bunker da segunda guer-
ra mundial que hoje é uma passagem pedo-
nal e ao mesmo tempo uma galeria de arte. 
Fora da cidade e a rivalizar com a beleza das 
praias, vamos ver mais uma obra-prima da 
natureza: o Parque Nacional dos Lagos de 
Plitvice. Este parque tem mais de 73 000 
hectares de bosque onde 16 lagos se interli-
gam por maravilhosas quedas de água.

A Macedónia do Norte é um país rodeado de 
terra por todos os lados, aqui o mar fica dis-
tante e são as montanhas que embelezam a 
paisagem e que nos convidam a excelentes 
passeios pela natureza. A fazer par com as 
montanhas, destacam-se os lagos e as cida-
des medievais que vão fazer da nossa visita 
à Macedónia uma jornada inesquecível. A 
capital é a cidade de Skopje e é aqui que va-
mos começar a descobrir as ruas e os monu-
mentos que nos vão ensinar sobre este país 
e a sua cultura. Na mesma localidade facil-

Macedónia do Norte

mente encontramos duas partes distintas: a 
Cidade Velha, que alberga um centro históri-
co muçulmano, e a Cidade Nova, construída 
sob uma inspiração greco-romana. Palavras 
para quê? Vamos caminhar e descobrir as 
diferenças de um antigo acolhedor para um 
moderno imponente. Fora da capital há ou-
tra cidade da Macedónia que não podemos 
deixar de conhecer, assim seguimos para 
Ohrid para ver os seus encantos incluindo 
também o lago com o mesmo nome e todas 
as suas praias de água doce.
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Em profundidade foi também esta viagem pe-
los Balcãs e os seus países. Picámos o ponto 
em vários locais, muitos deles ainda não tão 
visitados como outros da Europa Central, mas 
não menos bonitos e ricos em cultura e paisa-

gens dignas de serem vistas, guardadas e re-
cordadas. Viajar é, sem dúvida, a melhor forma 
de descobrir as maravilhas do mundo!

Por Ângela Loureiro

Viagens na minha terra

Montenegro é o último país desta nossa lon-
ga viagem. Tal como a Macedónia é caracte-
rizado pelas suas muitas montanhas escar-
padas e localidades medievais. No entanto 
aqui deixamos de navegar em águas doces e 
chegamos novamente à costa do mar Adriá-
tico por onde se estende uma faixa de praias 
com paisagens idílicas. Certamente vamos 
passar por lugares onde descansar será sem-
pre um privilégio, mas antes de pararmos o 
nosso roteiro ainda temos mais alguns pon-

Montenegro

tos para conhecer. Iniciamos esta última par-
te da nossa viagem em Podgoriza, a capital, 
uma cidade onde vive cerca de 30% de toda 
a população de Montenegro! Daqui partimos 
para conhecer mais dois locais de destaque: 
as Bocas de Cattaro, que parecem um fior-
de cheio de igrejas e cidades fortificadas, e o 
Parque Nacional de Monte Durmitor, morada 
de ursos e lobos e onde também se localiza 
o desfiladeiro do Rio Tara que tem cerca de 
1300 metros de profundidade.

“não falou Blimunda, não lhe falou Baltazar, 
apenas se olharam, olharem-se era a casa de 
ambos.” 
José Saramago, Memorial do Convento




