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Editorial

O desconfinamento 
para uma sociedade 
nova ou somente uma 
questão de memória

N
uma já longa vida pessoal e profissio-
nal, tendo já atravessado momentos 
inesquecíveis, como a revolução dos 

cravos, abril 1974, ou o processo de des-
colonização, já que nasci em Moçambique, 
onde estive até setembro de 1974, e todo 
processo de consolidação da democracia 
em Portugal, e estou só a resumir a minha 
vivência ao país que me viu nascer, sob a 
forma de momentos inesquecíveis ou até 
mesmo aterradores, nunca imaginei ver na 
vida real do nosso quotidiano o que se via 
nos filmes de ficção, um aterrador ataque 
por “extraterrestres” na forma de um vírus.

Mas, para além de tudo mais, este “ataque” 

mostrou como o tão poderoso “homem” 
com a sua ciência, sociedade, arsenal bélico 
ou qualquer outro, é frágil e incapaz de reagir 
em tempo útil.

Mas também mostrou o que de pior e melhor 
cada sociedade, país ou continente tem na 
sua essência. Egoísmo ou altruísmo, egocen-
trismo ou solidariedade humana, viu-se de 
tudo.

Mas esta situação de pandemia obrigou á 
mudança de hábitos e comportamentos que 
o tempo mostrará se são definitivos ate por-
que trouxeram novos e melhores comporta-
mentos pessoais ou sociais ou se somente 

Eugénio Leite | CEO e DIrector Clínico das Clínicas Leite
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temporários, ainda que numa reflexão mais 
tranquila mostre que a sociedade com os 
seus comportamentos vigentes não era coe-
rente com uma sociedade solidária ou tran-
quila consigo mesmo ou mais segura.

Mas prevalecerão estes nossos comporta-
mentos ou será necessário somente o tempo 
próprio para que a nossa memória esqueça a 
presença de “alien” virusal para retomarmos à 
sociedade prévia? Não será este o momento 
ideal para refletirmos sobre que tipo de socie-
dade queremos, quais os princípios que a de-
vem orientar, se vale a pena falarmos em co-
munidade europeia nos seus princípios atuais 
ou se devemos reformular o conceito, se deve-

mos apagar e destruir o passado dos impérios, 
escravatura, racismo ou se devemos, com base 
neste conhecimento histórico, reformular o fu-
turo para que o passado não se repita?

Enquanto não formos capazes de refletir, 
mudar, aceitar ou dialogar para uma nova 
ordem social vai seguramente prevalecer o 
fator memória, que a história já provou ser 
sempre muito curto.

O momento é de reflexão que deve come-
çar no “eu”, na família, nas comunidades, nos 
povos mas sobretudo ter sempre como base 
o ser humano nas suas múltiplas vertentes, 
mas sempre o ser humano.

Editorial

COM OLHOS DE VER
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Como ocupar as crianças em casa?

O mundo viu-se obrigado a mudar repentina-
mente, sem que ninguém contasse com isso, 
e devagarinho, algo silencioso se entranhou 
na vida de todos nós sem sabermos bem por 
onde irmos, ou como lidar com a incerteza!...

Hoje, temos um novo fator, chamado COVID-19, 
que se para os adultos este paradigma obri-
gou a uma mudança de hábitos, atitudes, 
comportamento social e posturas, quanto 
mais para uma criança. O que vai naquelas 
cabecitas tão pequenas, mas tão despertas 
para o mundo que os rodeia? O pensarão 
eles sobre o facto de, subitamente, estarem 
inibidos de estarem com os seus amigos dia-
riamente? Aqueles com quem muitas vezes 
passavam cerca de 8 ou 9 horas diárias.

Todos nós fomos levados a aprender novos 
modos de ser e de estar! Redescobrimo-nos 
e estamos todos a ser postos à prova! Nós 
e as nossas crianças! Numa sociedade que 
nunca antes esteve 24 sob 24 horas com nin-
guém, de repente está a reaprender a estar 
consigo mesmos, confinados às suas casas, 
com os seus agregados familiares, aque-
le agregado com quem só contactavam na 
correria da manhã e à noite na hora da refei-
ção, em curtos espaços de tempo, que nunca 
passavam muito mais de 4 a 5 horas juntos, 
pois no restante tempo estariam a dormir.

Queixávamo-nos ainda, e não raras vezes, de 
falta de tempo! O mesmo tempo que agora 
não sabemos como organizar ou o que fazer 
com ele. Pois bem, foquemo-nos nos nossos 
melhores bens, as nossas crianças! Particu-
larmente aquelas crianças mais pequenas 
cujas tecnologias só agora estão a entrar nos 
seus hábitos de vida.

Como ocupar as 
crianças em casa?

Para estas crianças de mais tenra idade, exis-
tem 3 fatores absolutamente essenciais a ter 
em conta:

•Transmitir confiança e passar uma imagem 
de tranquilidade. Independentemente de 
como nos sentimos, é fundamental tentar 
manter a calma e procurar transmitir segu-
rança. Tentar de todas as formas, que os mais 
novos não percebam que os Pais estão por 
vezes mais assustados do que eles. Deve ter 
em atenção a exposição mínima da criança a 
telejornais ou notícias. Qualquer informação 
mal percebida pode ter um impacto imenso, 
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Como ocupar as crianças em casa?

pois eles nunca andam distraídos do mundo 
dos adultos. As crianças têm de sentir que 
os Pais estão ali para protegê-los! O Pai e a 
Mãe têm agora de ser o protetor e ao mesmo 
tempo o educador e o amigo que brinca.

•Ter tempo para a criança. Sentar-se com tem-
po e calma, junto da criança e conversar com 
ela. Tirar-lhe todas as dúvidas que tenha sobre 
o que estamos a passar, mas procure explicar 
tudo numa linguagem simples, clara e objeti-
va, sem a expor a demasiada informação que 
a possa baralhar ou assustar ainda mais.

•Por fim, e como fator determinante, temos 
as atividades diárias. E é importante que se 
perceba que não podemos dissociar estes 3 
fatores. Não podemos olhar só para as ativi-
dades e ocupá-los. Temos simultaneamente 
de tranquilizá-los e transmitir a mensagem 
de que os pais estão cá para os ensinar e 

protegerem desse “bicho papão” confuso 
chamado COVID-19 que tanto tem assustado 
os adultos. É preciso que percebam que os 
Pais estão ali junto deles com confiança, sem 
medos e que os vão proteger, é este o gran-
de fator! Se tivermos as crianças tranquilas, 
o passo seguinte, então sim, é dar-lhes as  
atividades.

Estando nós centrados nas crianças mais no-
vas, aquelas que o amigo do jardim escola ou 
do infantário era a peça essencial no seu dia 
a dia, os Pais passam assim de repente, a ter 
de desempenhar o papel de Pai, Mãe, Edu-
cador(a) e do amiguinho(a) que com quem 
passava a maior parte do tempo a divertir-se 
na escola. 

Agora, ainda que estejamos a retomar a nor-
malidade possível, a maioria das crianças fi-
cará mais alguns meses com os pais e é a 
pensar neles que se seguem algumas ativi-
dades que pode realizar com os mais novos:

•Videochamadas. É importante que, ainda 
que por videochamada, os vá mantendo em 
contacto com os seus amigos e colegas, ten-
tando de algum modo evitar situações de 
ansiedade, stress e tristeza.

•Colorir ou fazer desenhos. Contribui para o 
seu relaxamento e para que se concentrem 
noutros temas.

•Jogos de tabuleiro. Jogue com eles os anti-
gos jogos de tabuleiro. Caso não disponha 
de muitos pode sempre improvisar o jogo do 
galo, jogo do stop (com tópicos mais sim-
ples) ou um Mikado improvisado com lápis 
de cor ou pequenos pauzinhos que tenha em 
casa.

•Fazer puzzles. Para além de melhorarem a 
capacidade de observação, análise, atenção 
e memória visual, desenvolvem a coordena-
ção motora, entre outros benefícios.

•Cópias, composições ou desenhar letras. Os 
Pais podem ajudar a criança a desenhar le-
tras, a fazer cópias ou pequenas composi-
ções, caso a criança já tenha adquirido estas 
competências.
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•Trabalhos manuais. Numa folha, cartolina ou 
tela, podem fazer pinturas com guaches, pin-
tar ou colar massinhas, fazer recortes de re-
vistas e colagens.

•Jogar às cartas. Caso tenha um baralho de 
cartas em casa, pode ensinar o “jogo do pei-
xinho”, sendo um jogo simples e com poucas 
cartas, também costumam aderir com algu-
ma facilidade.

•Ioga. Com um tapete de ginástica ou algo de 
textura semelhante, experimente fazer com 
eles algumas posições de ioga.

•Origami. Ensine-os e/ou aprenda a fazer fi-
guras de origami em papel. Na internet con-
segue encontrar diversas imagens com os 
respetivos passos a dar.

•Escrever uma carta. Pode ser a alguém es-
pecial, a alguém que está longe e sente sau-
dades, mas que o ajude a dizer o que sente e 
o quanto gosta dessa pessoa. Pode também 
complementar com desenhos ou colar pe-
quenos autocolantes e guardar para lhe fazer 
chegar quando tudo isto passar.

•Plasticinas. Deixe-os dar asas à imaginação 
criando formas e figuras.

•Criar uma peça de teatro. Faça-o pensar na 
personagem que gostaria de ter na peça e 

escolha quem as possa representar. Reúna 
alguns adereços que possa precisar. Pode 
também jogar com marionetas ou fantoches 
improvisados com pequenos tecidos que te-
nha em casa.

•Sessões fotográficas divertidas. Usar aces-
sórios, filtros de algumas aplicações dos  
telemóveis ou simplesmente fotografias de 
família.

•Jardim de ervas aromáticas. Faça um jardim 
de ervas aromáticas em pequenos vasos. É 
divertido, simples, fácil, relaxante e saboroso. 

•Álbuns. Podem ser de viagens, recortes ou 
de fotografias. Fazer um caderno de viagens, 
será uma maneira divertida de assinalar as 
aventuras da criança.

•Partilha de momentos. Recordem momentos 
ou episódios divertidos, que já possam ter  
vivido.

•Bolos e bolachas. Receitas simples que per-
mitam que seja a criança a cozinhar os seus 
próprios bolos.

•Construções de legos. Promovendo a imagi-
nação da criança.

•Jogar às escondidas com a criança. Criando 
maior cumplicidade com a mesma.

Como ocupar as crianças em casa?
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•Jogo da torre. Fazer uma torre com copos 
de plástico e fazer pontaria ao alvo com uma 
bola suave.

•Ver desenhos animados relaxantes. Distraem- 
-se e criam momentos em família.

•Existe ainda um jogo interessante, e passo a 
publicidade, que apela a que as crianças fa-
lem um pouco de si e dos seus sentimentos. 
Chama-se “O Monstro das Cores” e consegue 
encontrar à venda em diversas lojas ou livra-
rias online. É um jogo que consegue trazer ao 
de cima particularidade curiosas em relação 
à perceção do mundo da criança e a maneira 
como o sente.

•Ouvir música. Enquanto realiza as atividades 
com a criança oiçam música relaxante ou  
divertida.

•Diversões ao ar livre. Caso tenha varanda, 
terraço, jardim ou terrenos privados onde 
a criança não fique exposta a estranhos ou 
onde a locais onde outras pessoas possam 
ter estado de forma a não se colocar em ris-
co nem a si, nem aos mais novos. Também 
nestes locais pode realizar algumas ativida-
des interessantes:

•Decalcar folhas das árvores ou plantas. Bas-
ta colocar a folha numa superfície lisa, tape-

-a com uma folha de papel e com cuidado, 
pintar por cima com lápis de cera ou de cor. 
As saliências, veios e texturas da folha vão 
ficar mais escuras e dar origem a uma bonita 
imagem.

•Criar comedouro para pássaros. Vai precisar 
de um tubo de cartão, sementes para pássa-
ros, manteiga de amendoim para passar em 
cima do tubo (que vai funcionar como cola 
das sementes) e uma fita para segurar o tubo.

•Jogar futebol ou pequenas brincadeiras a 
correr atrás da criança, eles costumam adorar.

•Colorir pedras. No caso de ter jardim ou 
quintal privado, tentar com a criança encon-
trar algumas pedras que sejam passíveis de 
ser pintadas com marcadores ou tintas e 
pincéis. 

•Fazer caminhadas nos seus espaços ver-
des com a criança, ou até mesmo realizar 
com elas, ao ar livre, algumas das atividades  
descritas.

Em todas as atividades que realizar, e sobre-
tudo até aos 5 anos, é importante manter as 
rotinas, horas de refeição, de acordar e dei-
tar, sempre às mesmas horas (tanto quanto 
possível).

Também é importante dar início, meio e fim, 
a cada atividade, não permitindo que estas 
vão ficando pendentes, embora a criança por 
vezes se vá cansando com mais facilidade e 
rapidez das atividades por estar sempre no 
mesmo espaço.

Por fim, e ainda como meio de tranquilizar a 
criança, procure ler-lhe uma história serena 
antes de adormecer.

Em suma, estamos perante um teste à ima-
ginação dos Pais, à persistência das rotinas, 
mas sobretudo à capacidade para lhes mos-
trar que estão protegidos e que as suas ati-
vidades e rotinas diárias se mantêm de uma 
forma diferente. Talvez esta seja uma forma 
de lhes dar a conhecer um novo conceito de 
vivência em família. Aprovei-te este período 
para fomentar o convívio, o diálogo e a união, 
no seio familiar.

Nunca se esqueça, “A melhor maneira de  
tornar as crianças boas, é torná-las felizes.” 
Oscar Wilde.

Como ocupar as crianças em casa?



10

COM OLHOS DE VER

Envelhecer é um processo natural, mas ainda 
assim é possível amenizar os sinais do tempo. 
Exemplo disso está na prática do exercício 
físico, que tem se mostrado capaz de operar 
maravilhas sobretudo nos sistemas cardio-

-vascular e músculo-esquelético.

As 14 melhores formas 
de prevenir e tratar 
o envelhecimento 
da pele

Do ponto de vista dermatológico, rejuve-
nescer é tornar a pele mais bonita, mais 
viçosa e firme, com a textura mais homo-
gênea e sem manchas. Uma pele “saudável” 
é um indicador de que sua saúde está em 
equilíbrio.

As 14 melhores formas de prevenir e tratar o envelhecimento da pele.
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A derme, que representa 90% da espessu-
ra da pele, é um tecido conectivo, portanto 
contém poucas células e apresenta uma re-
novação muito lenta. Cerca de 80% da derme 
é composta por fibras colágenas e elásticas, 
que junto com o ácido hialurônico formam a 
chamada matriz extracelular. 

A radiação Ultravioleta promove a formação 
de radicais livres que aumentam a ação de 
enzimas que destroem esta matriz, como por 
exemplo a colagenase que degrada o colá-
geno, reduzindo assim a espessura da pele e 
a microcirculacão. 

Como nos defender do 
envelhecimento extrínseco? 
Como a maior parte do envelhecimento ex-
trínseco está relacionada à radiação ultraviole-
ta, fica fácil entender que os dois ingredientes 
mais importantes na prevenção e tratamento 
do fotoenvelhecimento são, sem dúvida, o fil-
tro solar e o ácido ascórbico, (também conhe-
cido como vitamina C) que devido sua exce-
lente característica antioxidante é altamente 
eficaz na redução dos radicais livres. 

As 14 melhores formas de prevenir e tratar o envelhecimento da pele.

Juan Lopez | Médico de Estética

Porque a pele envelhece mais rápido 
que outros órgãos? O que é o 
envelhecimento extrínseco?
Como em outros órgãos, a pele sofre um en-
velhecimento intrínseco (também chamado 
cronológico) que é, em sua maioria deter-
minado geneticamente, mas acrescenta-se 
aqui o envelhecimento extrínseco, aquele 
causado por diversos fatores “ambientais”, 
principalmente a radiação ultravioleta (radia-
ção solar) - fotoenvelhecimento.
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As 14 melhores formas de prevenir e tratar o envelhecimento da pele.

1. Protetor solar sem parabenos, fotoestável e 
com alta proteção UVA e UVB.

2. Vitamina C deve ser utilizada em formula-
ções que estabilizem o pH em concentrações 
entre 5 e 12%. Um médico familiarizado com 
a dermo-cosmética poderá indicar uma fór-
mula tópica adequada ao seu tipo de pele. 
A vitamina C é capaz de contribuir para for-
mação de novo colágeno e ainda combater 
manchas (inclusive do melasma). 

Além da vitamina C e do protetor 
solar o que mais podemos utilizar?
Caviar e extrato de seda? A maioria dos ati-
vos mais estudados e eficazes tem nomes 
menos “glamourosos”. Um bom cosmético 
deve ser compatível com as necessidades e o 
estado de cada pele e problema, alguns dos 
mais frequentes são:

3. Alfa-hidroxiacidos (ácido lático, glicólico, 
cítrico etc.) que podem regular a hidratação, 
além de ajustar o pH dos produtos cosméticos
. 
4. Derivados da vitamina A (retinoides e ácido 

retinóico). Importantes na renovação celular. 
5. Ácido hialurônico, que é o principal res-
ponsável pela hidratação da pele. 

6. Um bom hidratante ajuda a reter a humi-
dade natural da pele. Em geral um creme ou 
pomada são mais eficazes que uma loção. 

Cosméticos devem ser acompanhados por 
cuidados no estilo de vida e alimentação. Um 
facto interessante é que apesar de sabermos 
que a prática de exercício físico moderado é 
adequada à manutenção da saúde, nenhum 
estudo científico comprovou benefícios di-
retos no envelhecimento cutâneo. Já outros 
hábitos saudáveis contribuem para uma boa 
qualidade da pele: 

7. Não fumar: estudos com gémeos idênticos 
demonstraram que o gémeo não fumador 
possuía, em média, aparência 5 anos mais 
jovem. 

8. Dormir bem: a privação do sono, mesmo que 
num único dia, leva ao aumento da perda de 
água transepidérmica, ou seja, desidrata a pele. 
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As 14 melhores formas de prevenir e tratar o envelhecimento da pele.

9. Limpe sua pele gentilmente e de preferên-
cia com água ou creme lavante. O uso ex-
cessivo de sabão e água quente como por 
exemplo em banhos prolongados, pode levar 
à xerodermia (desidratação profunda) que 
inclui sintomas como pele áspera, prurido 
e descamação. Para retirar a maquilhagem 
prefira água micelar.

10. Dietas com maior quantidade de fibras ve-
getais e alimentos ricos em antioxidantes e 
vitaminas A e C foram associadas à redução 
de rugas, enquanto que níveis altos de açú-
car no sangue e obesidade parecem contri-
buir para o envelhecimento cutâneo.

Como atuam os 
tratamentos médicos no 
envelhecimento cutâneo? 
11. Estimuladores do colágeno: utilizamos técni-
cas como laser, microneedling, peelings e inje-
táveis como plasma e outros bioestimuladores.

12. Hidratação e nutrição injetável: utiliza-se o 
ácido hialurônico e mesoterapia com micro-

-nutrientes.

13. Neuromoduladores que atenuam as rugas 
de expressão (toxina botulínica).

14. Preenchedores: devido à reabsorção ós-
sea e do subcutâneo (gordura abaixo da 
pele) formam-se sulcos e depressões que 
são tratados com reposição de volume, co-
nhecidos como “fillers”.

Acredito que a medicina estética é parte 
integrante do bem-estar e do cuidado in-
dividual. Seja seu objetivo a prevenção ou 
o rejuvenescimento, as palavras chave são: 
cuidados personalizados, segurança e re-
sultados naturais.
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Dicas para uma Alimentação Saudável

•Opte por um plano alimentar saudável, per-
sonalizado e evite a sensação de fome per-
manente. Assim torna-se mais fácil fazer 
boas escolhas alimentares. 

•Opte por alimentos naturais e evite os ali-
mentos industrializados, como os produtos 
açucarados (bolos, bolachas, refrigerantes, 
sumos de fruta de pacotes e/ou naturais, mel, 
iogurtes, etc.) e os produtos ricos em gordu-
ra (fritos, folhados, molhos, caldos, enchidos, 
queijos gordos, natas, snacks de pacote, etc.).
 

•A mastigação é de extrema importância  
no processo digestivo e na obtenção de  
saciedade.

•Procure evitar o excesso de açúcares sim-
ples. Não adicione açúcar ao chá, café e ou-
tras bebidas, deste modo poderá consumi-lo 
em outros alimentos que o/a agradem mais.

•Opte, no mínimo, por uma refeição de peixe 
diária.

•Tenha atenção à gordura que adiciona às 
suas refeições, quer no tempero, quer na sua 
preparação.

Dicas para uma 
Alimentação Saudável

•Beba diariamente a água necessária ao seu 
organismo.

•Mantenha-se ativo… Diariamente!!
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Distinguidos pelo IAPMEI, como empresa Líder na qualidade do desempenho  
económico-financeiro e de gestão. 

Certificados pela Norma ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade) na 
área de Oftalmologia e pela Norma NP 4552 (Sistema de Gestão da Conci-
liação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal).

Signatários nº 100 da Carta Portuguesa para a Diversidade, valorizando as 
características individuais de cada um dos elementos que compõem a or-
ganização e acreditando que esta diversidade é potenciadora de inovação, 
promoção de talento e competência. 

Parceiros do Compromisso Pontual a Fornecedores, integrando o movimen-
to de responsabilidade social na promoção de uma cultura de pagamento 
pontual e da competitividade da economia portuguesa. 

Parceiros da Delegação de Coimbra da ACAPO para auxílio a pessoas com 
baixa visão que necessitem de obter equipamentos de apoio à visão através 
do SAPA (Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio). 

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

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 e em trabalho digno 
e conciliação. 

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 Internacional para promoção da consciencializa-
ção sobre doenças oftalmológicas e tendo como objectivo 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, 
em particular, com os seus olhos. 

Distinguidos pela Ordem dos Psicólogos Portugueses como Healthy Work 
Place pelas Boas Práticas Internas que promovemos. 

Distinguidos com a Menção Honrosa da CWII - Corporate Wellness  
lnternational lnstitute pelo trabalho na promoção de Equipas de Trabalho 
Saudáveis.

O que nos 
distingue

COM OLHOS DE VER

Clínicas Leite
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Desafio Adesão e Empowerment

O termo não é novo, é usado nas finanças 
desde a década de 60 e foi aplicado mais 
tarde à medicina. O “empowerment” defi-
ne-se como um processo externo que dá a 
uma pessoa a autoestima, confiança e a ca-
pacidade de tomar decisões acertadas, e de 
ter controlo sobre a sua própria vida (1). As-
senta na ideia de criar oportunidades e um 
ambiente favorável ao desenvolvimento de 
capacidades, confiança e conhecimentos 
para que o doente deixe de ter uma postu-
ra passiva e passe a agir como parceiro do 
médico, entregando a autonomia ao próprio 
indivíduo (2). Outro termo que não é novo 
e foi adotado pela medicina é a adesão, si-
nónimo de concordância, compreendendo a 
aceitação e intervenção ativa e voluntária do 
doente, que partilha a responsabilidade do 
tratamento com a equipa de profissionais de 
saúde que o segue (3).

Ambos os termos se aplicam à área da fi-
sioterapia e nunca foram tão necessários e 
essenciais à nossa prática como no perío-
do compreendido entre a chegada da Co-
vid-19 ao país e os dias de hoje. Globalmente 
o mundo mudou. No mundo que é a nossa 
prática vimo-nos temporariamente obriga-
dos a abdicar do toque e recorrer a aplica-
ções de videochamada para avaliar, planear 
e tratar à distância. O fisioterapeuta teve 
que ter os conhecimentos e a empatia ne-
cessária para depois de recolher a anamne-
se fazer das mãos do utente as suas quer 
para avaliar quer para tratar. O compromisso 
está assumido e daqui em diante a respon-
sabilidade do tratamento e vigilância dos 
sintomas deixa de estar limitada ao profis-
sional e passa a ser partilhada com o utente. 
Esta nova relação cria exigências ao fisiote-
rapeuta, que assume papel de educador e 
conselheiro, sobretudo orientador e gestor. 
Se uma sessão for à distância, durar 1 hora 
e ainda que esta se repita várias vezes por 
semana, nas restantes 23 horas o contacto 
não existe, sendo os resultados limitados se 
o utente não estiver consciente da impor-
tância da adesão e do emporwerment em 
relação ao tratamento. Se tivermos a resi-
liência necessária para contornar o obstácu-
lo que é esta pandemia teremos certamente 
a competência necessária para sobreviver a 
esta crise e a fisioterapia voltará mais forte 
e com confiança.

1 - Segen’s Medical Dictionary. 

2012 Farlex, Inc. 

2 - European Network 

On Patient Empowerment. Patient 

Empowerment - Living with Chronic 

Disease [document on the Internet]. 

[updated 2013 December 10; 

cited 2014 April 2]. Disponível em: 

http://enope.eu/resources.aspx

3 – A adesão à terapêutica 

em Portugal: atitudes e 

comportamentos da população 

portuguesa perante as prescrições 

médicas, os hábitos de saúde 

e o consumo de medicamentos. 

Manuel Villaverde Cabral, Pedro 

Alcântara da Silva. - 1ª ed. - Lisboa: 

ICS, 2010.

Desafio Adesão 
e Empowerment



“O medo cerra, disse a rapariga dos óculos 
escuros. São palavras certas, já éramos cegos 
no momento em que cegámos, o medo nos 
cegou, o medo nos fará continuar cegos.” 
José Saramago, “Ensaio sobre a Cegueira”
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Urgências em Oftalmologia

Numa época de pandemia, onde existe reni-
tência em recorrer a consultas ou hospitais 
devido ao medo de infeção e contágio, con-
sidera-se pertinente abordar algumas das si-
tuações que requerem atuação imediata de 
forma a minimizar os danos ao olho e conse-
quente visão.

A lesão traumática, as queimaduras, o desco-
lamento de retina e a oclusão da artéria cen-
tral da retina estão entre as urgências mais 
comuns.

A avaliação inicial deve incluir a acuidade 
visual, exceto no caso das queimaduras. A 
aplicação de anestésicos tópicos pode ser 
necessária se esta avaliação for difícil por 
motivos de dor ocular. O exame físico do 
olho inclui as pálpebras, os globos oculares, 
a motilidade extraocular e o reflexo pupilar.

Lesões traumáticas
A rutura do globo envolve compromisso à 
integridade da córnea e esclera. Se não for 
tratada adequadamente, o paciente pode 
desenvolver endoftalmite, uma infeção in-
traocular que pode levar à cegueira. 
Indicadores de rutura do globo incluem:

•dor moderada a severa
•diminuição da visão
•desvio da pupila
•hemorragia subconjuntival severa.

No caso de se suspeitar de rutura do globo, 
deverá ser logo colocada uma proteção ocu-
lar rígida e evitar qualquer pressão no olho. 
De forma a diminuir a pressão no globo, de-
ve-se administrar analgésicos e antieméticos 
de forma regular. Poderá ser necessário rea-
lizar uma tomografia computorizada ( TAC) 

para avaliar a extensão da lesão. O tratamen-
to inclui a administração de antibióticos e ci-
rurgia.

Queimaduras químicas
Uma queimadura química é uma verdadei-
ra emergência. A gravidade da lesão ocular 
depende do pH da substância e da nature-
za do químico. As queimaduras por alcalinos 
são mais frequentes e mais graves do que as 
com ácido.

As queixas dos pacientes incluem dor mode-
rada a forte, fotofobia, visão turva e sensa-
ção de corpo estranho, assim como blefaros-
pasmos e olho vermelho.

Na presença de uma queimadura química, 
deverá iniciar-se logo a aplicação de anesté-
sicos tópicos, não só para o alívio da dor, mas 
também para irrigar o olho. Aliás, assim que 
se suspeitar de queimadura química, deve ser 

Urgências 
em Oftalmologia
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iniciada imediatamente, e mantida, irrigação 
com soro fisiológico, com o objetivo de neu-
tralizar o pH.

Antibióticos devem ser iniciados após a es-
tabilização do pH. Um ácido nunca deve ser 
utilizado para neutralizar uma base, nem vi-
ce-versa!

Oclusão da Artéria Central 
da Retina ( OACR)
A artéria central da retina é um ramo da ar-
téria oftálmica que transporta o sangue para 
a retina. A OACR, provocada por um trombo 
que oclui um dos vasos sanguíneos, leva rapi-
damente a isquémia, por falta de irrigação, o 
que pode levar a perda significativa de visão.

Os pacientes com OACR referem perda sú-
bita e indolor da visão de um dos olhos. O 
paciente poderá referir uma perda de visão 
transitória, sem dor associada, de um dos 
olhos. Poderá apresentar a pupila dilatada e 
com fraca reação à luz.

Uma intervenção rápida é fundamental de for-
ma a diminuir as perdas provocadas por OACR.

Descolamento de Retina
O descolamento de retina é a separação da 
camada neurossensorial da retina da coróide 
e do epitélio pigmentar da retina. Apesar de 
ser uma situação pouco frequente, o desco-
lamento de retina rapidamente provoca uma 
degeneração de fotorreceptores que provo-
cam isquémia, levando à morte das células. 

O diagnóstico precoce e o tratamento po-
dem prevenir a perda de visão. A queixa mais 
comum é a sensação de ver luzes ou flashes, 
a visão pode ficar turva ou enevoada, com a 
presença de moscas volantes.

Os fatores de risco para o descolamento de 
retina incluem a retinopatia diabética, cirur-
gia a catarata, miopia, idade avançada e his-
tória familiar.

Numa fase inicial, poderá ser possível fazer 
tratamento com laser, contudo, em muitos 
casos apenas com cirurgia se consegue re-
solver o descolamento de retina.

Em conclusão, o reconhecimento imediato e 
o adequado tratamento de urgências em of-
talmologia são essenciais para se conseguir 
os melhores resultados. Apesar da situação 
de pandemia em que vivemos, perante uma 
situação de urgência oftálmica, a rapidez de 
atuação é fulcral. Procure sempre ajuda es-
pecializada, sem hesitar!
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Que futuro?

Vivemos um daqueles momentos que sabe-
mos que ficarão nos livros de história, que 
serão estudados já com resultados conheci-
dos, que medidas foram tomadas e que efei-
tos tiveram…

No entanto, nós estamos a vivê-lo e todos os 
dias somos inundados com números, estatís-
ticas e previsões de vários países sobre a evo-
lução da pandemia. Mas há algo que apesar 

Que futuro?

de falado tem sido pouco comentado e que lá 
no fundo nos atormenta a mente… Que futu-
ro? Iremos voltar para o dia a dia que conhe-
cíamos ou estaremos perante um reinventar 
da sociedade e da nossa economia?

Poderíamos dissertar sobre as diversas áreas 
da sociedade e das profundas alterações que 
virão, mas para já partilho uma imagem que 
me foi enviada e que merece uma reflexão.
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LINK da Página da imagem: https://dcodeefc.com/infographics

https://dcodeefc.com/infographics
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É, em termos económicos, uma análise dos 
potenciais “vencedores e perdedores” no 
curto prazo desta pandemia. Os sectores em 
que verificámos financeiramente um impac-
to imediato negativo foram o Turismo e os 
Meios de Transporte, aviação e naval; pelo 
oposto tivemos um impacto positivo ime-
diato nos fornecedores de Material Médico e 
Serviços Médicos e no sector de Processa-
mento Alimentar e Retalho.

O Mercado Imobiliário acabou por ser natu-
ralmente um dos afetados, já que existiu uma 
clara retração das necessidades de compra 
e venda assim como da liberdade de circu-
lação e visitas que, por norma, representam 
grande parte da atividade. Os negócios em 
curso foram terminados, mas as imobiliárias 
tradicionais estagnaram. O contacto com os 
clientes é mantido e alimentado, mas vive-se 
uma grande incerteza sobre como o merca-
do vai retomar.

Mas que mercado iremos nós encontrar? 
Como ficará o nosso poder de compra? 
Como ficarão os créditos bancários? 

Podia continuar a lançar questões sobre que 
mercado e que modelo económico iremos 
ter daqui para a frente, mas deixo para vos-
sa reflexão: que futuro queremos para nós, 
como sector e como cidade?

Termino esta breve reflexão com a lembrança 
de que ao longo da nossa história já existiram 
momentos em que nos vimos perante crises 
profundas e sempre foi possível a recupe-
ração. Veja-se o exemplo do Plano Marshall, 
o conjunto de medidas, que na opinião da 
maioria dos historiadores económicos, per-
mitiu a recuperação de uma Europa devasta-
da pela Segunda Guerra Mundial. O próprio 

Rúben Leite | Gestor na Optimistic Occasion

mercado imobiliário foi devastado há poucos 
anos com a bolha especulativa e a falência 
do sistema bancário.

A verdade é que contra 
os piores prognósticos 
foi possível dar a volta 
e voltar a ter um mercado 
imobiliário próspero. 
O futuro é uma incerteza, 
mas temos um passado 
que nos mostra que é 
possível recuperar.



22

COM OLHOS DE VER

Viagens na minha terra

Berlim é uma cidade grande e carregada 
pelo peso da História. As memórias que em 
si encerra não são apenas boas, mas fazem 
parte de tudo aquilo que a cidade e o país 
são hoje para si e para o mundo. Ninguém 
visita Berlim indiferente às ruínas do Muro 
de Berlim ou ao Memorial do Holocausto, é 
importante que as cidades nos lembrem dos 
atos do homem para que não voltemos a dar 
os mesmos passos.

E Berlim mostra-nos também uma grandio-
sidade e uma criatividade imensas, para ver-
mos todo um mundo de arte concentrada 
basta dirigirmo-nos à Ilha dos Museus. Em 
pleno rio Spree, temos uma concentração 
de arte Património Mundial da Unesco, num 
conjunto 5 museus vamos ver desde recons-
truções de monumentos antigos até pinturas 
e esculturas do século XIX.

Estando na Ilha dos Museus, aproveitamos 
para entrar na Berliner Dom. Por momentos, 
falta-nos o ar ao observar uma construção 
tão imperiosa. Última morada de membros 
da realeza, esta catedral conquista os seus 
turistas pelo ouvido: a Berliner Dom tem um 
órgão com 7000 tudos! No que diz respei-
to ao olhar, obriga-nos a subir à cúpula, pois 

Não vamos esperar em aeroportos nem embarcar em aviões, não vamos de 
comboio nem de autocarro e nem por isso escolhemos a nossa própria viatura para 
continuar a viajar pela Europa. Desta vez, vamos antes sentar-nos à secretaria, ou mesmo 
no sofá, e vamos continuar a viajar numa janela digital. Abra mais uma página de Internet 
no seu computador ou pegue no telemóvel e prepare-se… 
Esta viagem prossegue logo a seguir ao próximo clique!

Deixámos para trás o Benelux, estamos a chegar ao coração da Europa.

Berlim, Praga, Viena…

Berlim, chegámos ao centro!

Em três palavras, Berlim é uma cidade

grande, histórica 
e imponente!
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não há palavras para descrever esta vista so-
bre Berlim.

Para ganharmos forças depois de fazermos 
este passeio pela cidade, uma paragem para 
comer é obrigatória. E na Alemanha, sê ale-
mão… Ora, vamos comer Currywurt, o prato 
típico de salsicha alemã com molho de caril. 
Depois de comer, descansar. O lugar ideal é 
Tiergarten, um parque verde imenso, o pul-
mão da cidade onde um relvado sem fim é o 
ideal para quem quer descansar e desfrutar 
do melhor da vida.

Vamos seguir viagem e sair… pela entrada. 
Falta-nos passar pelas Portas de Branden-
burg antes de seguirmos viagem. Este mo-
numento é hoje um símbolo da Alemanha 
unificada.

E antes de deixarmos Berlim, ficam algumas 
curiosidades sobre esta cidade que um dia 
se viu separada por um Muro:

Os berlinenses são loucos por compras e 
adoram ir a um shopping: 1.120.000 me-
tros quadrados é a área que está exclusi-
vamente dedicada a espaços comerciais. 

Chegados a Praga não podemos perder tem-
po, avancemos já para ir ver o mais antigo 
relógio astronómico do mundo: Oroloj. Este 
relógio não é um simples relógio que marca 
horas, é um artístico contador de tempo que 
é também uma obra de arte. É composto por 
três partes principais: o mostrador astronó-
mico que representa a posição do sol e da 
lua no céu; a caminhada dos apóstolos, um 
espetáculo que se realiza a cada hora certa 
com esculturas em movimento; e um mostra-
dor em calendário onde estão representados 
os meses do ano.

Estando na Cidade Velha, aproveitamos tam-
bém para visitar a Catedral Týn e a Igreja de 
São Nicolau, monumentos únicos que con-
correm com a paisagem da cidade que po-

O Muro de Berlim, que dividiu a cidade du-
rante a guerra fria, foi construído durante 
uma noite e, apesar de já terem passado 
30 anos da sua queda, ainda há pessoas 
que nunca transpõem aquela barreira en-
tre as duas partes da cidade;

A Estação Central de Comboio de Berlim 
é a maior da Europa, impressiona qualquer 
um pelo seu tamanho, mas também pela 
sua beleza.

Stolpersteine – pedras de tropeço – são 
paralelos dourados espalhados pelas ruas, 
uma obra de arte criada para honrar as 
vítimas do nazismo. O ato de se inclinar 
ao tropeçar obriga a ler os nomes escritos 
nas pedras, nomes de vítimas que nunca 
poderemos esquecer.

Aqui ficam novas janelas para melhor conhe-
cer Berlim e a cultura alemã:

Passeio pela Cidade com vista 360º
https://youtu.be/ZuXgWVXLnuU

Museu Pergamon com visita 360º 
http://goo.gl/maps/lDbOK

Praga, um país rodeado de terra por todos os lados

demos ver das Torres da Antiga Prefeitura.

Para passarmos da Cidade Velha para a Ci-
dade Baixa, vamos fazer a travessia da Ponte 
Charles, a imagem desta ponte é um verda-
deiro postal da cidade de Praga. Aqui só po-
demos passear a pé, uma vantagem para que 
descontraidamente possamos apreciar as 30 
estátuas barrocas que vigiam esta ponte ao 
longo do seu meio quilometro de extensão.

Vamos então terminar a nossa viagem pela 
cidade em grande, vamos visitar o maior 
castelo do mundo: o Castelo de Praga. Si-
tuado na margem esquerda do rio Vltava, 
exatamente no ponto onde a cidade nasceu, 
este castelo serve atualmente como residên-
cia presidencial. Dentro da área do castelo,  

https://youtu.be/ZuXgWVXLnuU
http://goo.gl/maps/lDbOK
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vamos visitar também a Catedral de S. Vito, 
o Palácio Real, a Torre Dalibor, o convento de 
São Jorge e a Viela Dourada. Uma verdadeira 
visita real!

E antes de deixarmos Praga, ficam algumas 
curiosidades sobre esta cidade guardiã do 
tempo:

Praga foi a única cidade europeia que saiu 
ilesa dos bombardeamentos da II Guerra 
Mundial, há rumores históricos de que Hi-
tler sonhava transformar Praga na capital 
do Reino.

Para começarmos em grande, vamos entrar 
em Viena pela porta do Palácio de Schön-
brunn! Um ponto de destaque na cultura 
vienense, este palácio é Património Mundial 
da Unesco e já foi muitas vezes apelidado de 
Versalhes de Viena. É uma visita para se fa-
zer com calma, pois para além do palácio há 
também um jardim real com cerca de 160 ha 
para percorrer.

Continuando pelos palácios, vamos seguir 
para o Palácio de Hofburg. Aqui vamos en-
trar dentro da vida da monarquia vienense 
e aprender um pouco mais sobre a icónica 
Princesa Sisi, já que dentro do palácio há um 
museu que lhe é dedicado. Podemos ver ain-

Em três palavras, Praga é uma cidade 

interior, sortuda 
e astronómica!

Viena, Viena de Áustria!

da os aposentos reais, a coleção de pratas, a 
biblioteca e o tesouro nacional.

Deixando os palácios, seguimos para a Ca-
tedral de Viena e aqui vamos precisar de 
muito tempo. Esta catedral é um verdadeiro 
colosso em tamanho e história, a cada passo 
há um mundo por descobrir e muitos serão 
os passos a dar para visitar a igreja (preste-
mos especial atenção ao altar-mor, uma obra  
prima do barroco), descer às catacumbas e 
subir às duas torres. As vistas são de arrega-
lar os olhos de quem quanto mais vê mais 
quer ver.

E para vermos mais, para nos enchermos de 

Esta capital europeia tem uma popula-
ção de cerca de 1.300.000 habitantes, no 
entanto todos os anos se vê invadida por 
cerca de 6 milhões de turistas.

É na República Checa que se produz a 
cerveja Duff, popularizada pela série The 
Simpsons. Aqui produz-se cerveja desde 
993 D.C. e em muitos restaurantes a cer-
veja é mais barata que a água.

Foi em Praga, num evento dedicado à as-
tronomia, que Platão perdeu o estatuto de 
planeta.

Aqui ficam novas janelas para melhor conhe-
cer Praga e a cultura checa:

Passeio pela Cidade
https://youtu.be/IPib4jcfu3c

Castelo de Praga
https://www.hrad.cz/en/prague-castle-for-

-visitors/virtual-tour

https://youtu.be/IPib4jcfu3c
https://www.hrad.cz/en/prague-castle-for-visitors/virtual-tour
https://www.hrad.cz/en/prague-castle-for-visitors/virtual-tour
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arte e cultura, nada melhor que a nossa pró-
xima paragem: Museu da História da Arte. 
Não há como descrever, cada peça fala por si.
Terminamos o nosso passeio como não podia 
deixar de ser… Ópera, sim, vamos à Ópera! 
Vamos aproveitar para ver o hall que ante-
cede a magnífica escadaria principal e que 
dá acesso ao auditório, este tem capacida-
de para 2800 pessoas. A visita inclui ainda o 
Salão de Chá e a Sala de Mármore, espaços 
frequentados pelo Imperador. Depois de ver 
tudo, é hora de nos sentarmos… O espetácu-
lo vai começar!

Antes de deixarmos Viena, ficam algumas 
curiosidades sobre a cidade da ópera e da 
valsa:

A bandeira da Áustria é uma das mais an-
tigas do mundo, reza a lenda que corria o 
ano de 1191 quando o Duque Leopoldo V 
se teria sujado de sangue, ficando a sua 
túnica vermelha, à exceção da faixa da cin-
tura que, estrando protegida, ficou branca.

Há mais de 100 anos que o desporto mais 
popular é o esqui, ou não estivesse este 
país rodeado de montanhas onde a me-
lhor forma de fazer exercício é de “pran-
chas” nos pés.

A Valsa Vienense está na história desta cida-
de desde 1820, teve origem numa dança de 
três tempos que surgiu nas tabernas, mas 
que um dia chegou à corte. Hoje uma dança 
clássica, conhecida em todo o mundo.

Por estas terras, quando se quer dizer que 
alguém morreu usa-se a expressão “apa-
nhou o 71”, uma referência à linha de auto-
carro nº 71 que tem como última paragem 
o cemitério.

Aqui ficam novas janelas para melhor conhe-
cer Viena e a cultura austríaca:

Passeio pela Cidade com vista 360º 
https://youtu.be/k4JJ_jJI1Fo

Ópera 
https://ivrpa.org/panorama/vienna-state-

-opera/

De uma forma diferente, mais distante, mas 
igualmente atenta, passeamos virtualmente! 
Na verdade, este é sempre o passeio que fa-
zemos quando nos preparamos para, de facto, 
sair. Atualmente temos de deixar os aviões no 
chão, mas podemos continuar com a cabeça 
nas nuvens! Quando se sentir farto de estar 
em casa, deixe que a imaginação e os sonhos 
o levem para qualquer lugar do mundo. Abra 
uma janela digital e entre num museu, numa 
galeria de arte, num blogue de histórias de 
viagens... Vá andando pelo mundo, quando 
até o nosso telemóvel pode ser um “avião”, as 
nossas viagens não têm limites!

Por Ângela Loureiro

Em três palavras, Viena é uma cidade  

burguesa, mas 
moderna, apaixonada 
e musical!

https://youtu.be/k4JJ_jJI1Fo
https://ivrpa.org/panorama/vienna-state-opera/
https://ivrpa.org/panorama/vienna-state-opera/
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COM OLHOS DE VER

Ideias com História

O Aqueduto de S.Sebastião é popular-
mente conhecido como “Arcos do Jardim”, 
dada a sua localização junto ao Jardim 
Botânico da Universidade Coimbra. Este 
aqueduto foi mandado construir em 1570 
pelo rei D. Sebastião, para abastecer de 
água a Alta da cidade aproveitando o per-
curso e possivelmente os restos do antigo 
aqueduto romano, que ligava os morros 
onde se situavam o mosteiro de Santana e 
o Castelo de Coimbra, vencendo uma de-
pressão em vinte e um arcos. O traçado 
desta imponente estrutura, que se estende 
ao longo de um quilómetro, é atribuído ao 
engenheiro italiano Felipe Terzi. O primeiro 
arco, chamado de “arco de honra”, difere 
dos restantes, pois é de cantaria de pedra, 
rematado por uma cornija, na qual se inse-
re o escudo de Portugal, encimado por um 
baldaquino com cúpula e lanternim, assen-
te sobre pequenas colunas, cobrindo dois 
nichos, um com S. Roque do lado norte e 
outro com S. Sebastião, que dá o nome ao 
viaduto, do lado sul.

A imagem escultórica de S.Sebastião, em pe-
dra, representava o santo mártir, trespassado 
por varias setas em prata. E foi essa a escul-
tura que foi alvo de uma travessura estudan-
til que ficou a fazer parte, para sempre, do 
conjunto de “estórias”, lendas e tradições da 
academia de Coimbra.

Ora aconteceu que numa noite do ano de 
1859/1860, um estudante, quintanista de Di-

reito, Eduardo Montúfar Barreiros, filho do 
Visconde da Luz, Ministro do Reino, contan-
do com a ajuda do caloiro de Filosofia, Eduar-
do Segurado, treparam ao cimo do Arco de 
Honra do viaduto, retiraram as setas de prata, 

“libertando o santo do atroz

sofrimento infligido pelas setas que durante 
séculos lhe dilaceravam o peito” e colocaram  
um letreiro pendurado na estátua, dizendo:” 
Basta de tanto sofrer!”.

O S. Sebastião lá continua, no seu nicho, so-
bre o Arco de Honra do Viaduto com o seu 
nome, mas sem as setas, que nunca voltaram 
a ser colocadas.

 Por Pedro Tavares Madeira

Os arcos do jardim  
e a libertação 
de S. Sebastião 
do seu sofrimento



“Queres que te diga o que penso, 
Diz, Penso que não cegámos, 
penso que estamos cegos, 
Cegos que vêem, 
Cegos que, vendo, não vêem.” 
José Saramago, “Ensaio sobre a Cegueira”
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