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EUGÉNIO LEITE
CEO e Diretor Clínico das Clínicas Leite

Editorial



 
oftalmologia genética.

ão queria terminar este editorial sem Nreferir o reconhecimento por entida-

des externas e credenciadas, como a 

A s s o c i a ç ã o  P o r t u g u e s a  d e  É t i c a 

Empresarial, que premiou, em meados de 

setembro, o trabalho desenvolvido pelas 

Clínicas Leite nas suas Boas Práticas em 

Equipas de Trabalho.  

O ano de  2019

marca da era de

m Paris, no decurso do Congresso E EURETINA, foram apresentados, de 

uma forma mais pública, os resultados de 

fármacos que foram desenvolvidos na 

última década na área da genética médica. 

ste tipo de medicação é de uso E específico, ou seja, é destinado a uma 

determinada anomalia genética. Como tal, é 

n e c e s s á r i o  q u e  o  p a c i e n t e  s e j a 

caracterizado geneticamente para que a 

in tenção terapêut ica  se ja  d i r ig ida 

especificamente a esse quadro genético.

 dealbar da era da tecnologia O genética na oftalmologia começou.

ssim, abre-se uma luz para as doenças A tidas como irreversíveis como, por 

exemplo, a Retinopatia Pigmentada. Aqui 

em particular falamos de um tratamento 

pioneiro direcionado a pacientes com uma 

doença da retina causada por uma mutação 

genética que agora já é possível tratar.



A membrana
epirretiniana

 membrana epirretiniana é uma fina camada A de tecido cicatricial que se desenvolve sobre a 

retina e enruga a mácula, que é a porção da retina 

responsável pela visão central, ou seja, a visão dos 

detalhes, formas e cores. Com a criação desta fina 

camada, o paciente tem sua visão comprometida. 

A lguns  pac ientes  que ixam-se  apenas  de 

deterioração progressiva da visão, isto é, visão turva 

com agravamento progressivo. Outros queixam-se 

de ver as imagens “distorcidas” (metamorfopsias). 

Por exemplo, ao olhar para uma linha direita, têm a 

perceção de que essa linha é tortuosa ou torta. A 

membrana pode ainda ser assintomática (ou seja, o 

paciente não tem queixas) e ser detetada num 

exame oftalmológico de rotina. 

á vários mecanismos que explicam a H deter ioração da v isão por causa da 

membrana. Por vezes a membrana é opaca ou 

esbranquiçada o que dificulta a chegada da imagem 

aos fotorreceptores, (células da retina essenciais 

para o processo visual). Na maior parte das vezes, o 

mecanismo de perda visual é por tração dos 

neurónios da retina, o que se traduz clinicamente 

por um aumento da espessura da fóvea. 

 diagnóstico desta doença é obtido por Omeio de exames detalhados da área 

central da retina, a mácula, utilizando a 

fundoscopia e a tomografia de coerência ótica 

(OCT). Este último exame permite analisar as 

diferentes camadas da retina como se 

estivéssemos a ver as várias camadas de um 

“mil-folhas”. Permite-nos não só verificar a 

presença da membrana como também avaliar 

se a mesma está a pôr em risco a integridade 

anatómica da retina na sua área mais nobre. 

A membrana epirretiniana pode surgir sem uma 

causa aparente (idiopática), ou pode surgir na 

sequência de patologia oftalmológica prévia, 

como, por exemplo, descolamentos de retina e 

uveítes. Nas idiopáticas, o descolamento do 

vítreo é o principal causador da doença. 



 vitrectomia vai permitir remover essa fina A camada presente na superfície da retina. É 

bom lembrar que esta membrana pode ser até 40 

vezes mais fina que um cabelo humano. Apesar da 

delicadeza da cirurgia, na maior parte dos casos, 

pode ser efetuada com o paciente acordado. 

Realiza-se uma anestesia locoregional o que permite 

analgesia (ausência de dor) e acinésia (ausência de 

movimento do olho). O resultado funcional é muitas 

vezes sentido de forma gradual, ou seja, o doente 

não fica logo a ver melhor no dia seguinte, uma vez 

que a retina estava “em sofrimento” e, depois de 

retirada a causa do sofrimento (isto é, a tração), 

necessita de tempo para recuperar. O mais 

importante é interromper o processo de tração para 

impedir a progressão da perda visual. Os doentes 

sentem uma melhoria da função visual não apenas 

traduzida na melhoria da acuidade visual, mas 

também na melhoria da sensibilidade ao contraste e 

na visão das cores. Estas melhorias podem demorar 

meses a atingirem o seu máximo. A anatomia da 

retina, embora melhore quase sempre com a 

cirurgia, pode não voltar à forma normal devido à 

“memória” da retina. Muitas vezes não há uma 

correlação entre o aspeto anatómico e o resultado 

funcional. Ou seja, nem sempre as fóveas mais 

bonitas correspondem às que recuperam mais 

visão.

por Filipe Henriques

avendo alteração  significat iva  da H arquitetura da retina provocada pela tração 

exercida pela membrana, a cirurgia não deve ser 

adiada, sob pena de surgirem lesões irreversíveis 

que comprometem o prognóstico visual. 

m geral, estas alterações da interface     E v í t r e o - r e t i n i a n a  o c o r r e m  c o m  o 

envelhecimento do órgão, por isso, homens e 

mulheres com mais de 40 anos precisam de ficar 

mais atentos. O tratamento da membrana 

epirretiniana é cirúrgico (vitrectomia). Nem todas 

as membranas devem ser operadas. Existem 

fatores que devem ser tidos em conta para a 

decisão cirúrgica, nomeadamente, se há ou não 

visão turva, se há ou não metamorfopsias ou se 

existem alterações significativas da arquitetura da 

retina. 



Exame Médico-Desportivo:
A Importância da Avaliação

Médica na Prática Desportiva

os últimos anos, a atividade física e desportiva N tem vindo a aumentar, representando uma 

crescente importância no dia-a-dia e saúde da 

população, quer seja praticada de modo recreativo, 

quer em modo competit ivo. O número de 

prat icantes  de  exerc íc io  tem aumentado 

ex p o n e n c i a l m e n t e ,  s e n d o  m u i t a s  v e z e s 

menosprezada a realização de uma avaliação 

médica antes da implementação de hábitos 

regulares de exercício. Apesar do exercício “fazer 

bem à saúde”, a sua prática não é completamente 

isenta de riscos, pelo que a avaliação médico-

desportiva representa uma importante ferramenta 

na prevenção, diagnóstico e tratamento de 

patologias que possam desencadear eventos que 

c u l m i n e m ,  p o r  e x e m p l o ,  n a  m o r t e  o u 

desenvo l v imento  de  d i versas  pa to log ias 

relacionadas com o exercício físico e a prática 

desportiva. 

“Todos os praticantes de exercício físico (forma recreativa 
ou alta competição) devem assegurar-se antecipadamente 

de que não possuem nenhuma patologia que contraindique 
a prática desportiva.”

 atividade física e o exercício físico/desportivo A s ã o  c o n c e i t o s  d i f e r e n t e s ,  e m b o r a 

semelhantes. A atividade física é entendida como 

todo movimento produzido pelos músculos 

esqueléticos com gasto energético acima dos níveis 

de repouso. Ou seja, todo movimento que 

realizamos no dia-a-dia, como: nadar, lavar o carro, 

passear com o cão, varrer a calçada, brincar, manter 

a postura corporal, entre outros. Este é um conceito 

abrangente, e demonstra que o espectro da 

atividade física é muito vasto, conforme o tipo e 

intensidade da atividade. 



“Praticamente todos os desportos implicam atividade física, 
mas nem toda a atividade física implica a prática 

desportiva.”

 exercício físico/desportivo é considerado uma sequência sistematizada de movimentos de diferentes O segmentos corporais, executados de forma planeada e com um determinado objetivo a ser atingido. O 

conceito de desporto já implica regras, jogo e competição, mesmo que seja praticado no contexto do lazer e 

recreação.  

or exemplo: um passeio ao ar livre é considerado uma atividade física, enquanto que uma caminhada P orientada é um exercício físico, já que possui um determinado planeamento, como a intensidade, a 

duração e os objetivos a alcançar.

este sentido, por forma a garantir a segurança N dos at letas,  surge o Exame Médico-

Desportivo (EMD), que tem como principais objetivos 

avaliar e “rastrear” patologias cardiovasculares, 

congénitas ou adquiridas, que aumentem o risco de 

morte súbita durante a prática desportiva, assim 

como patologias respiratórias, osteoarticulares ou 

outras que possam comprometer de certa forma a 

prática desportiva. Representa um importante 

método de “triagem” de determinadas patologias ou 

situações clínicas.

tualmente, os objetivos do EMD não passam A só por avaliar a “aptidão” do atleta para a 

prática de um determinado desporto. O EMD 

pretende identificar patologias médicas que tornem 

a prática desportiva um risco para o atleta (ou para 

aqueles que com ele convivem) e patologias ou 

alterações prévias que necessitem de reabilitação ou 

que devam ser  corr ig idas ,  no sent ido de 

prevenir/tratar lesões, e identificar fatores de risco 

para potenciais lesões. Além disso, esta é uma 

oportunidade para o médico efetuar um exame 

global de saúde, promovendo a relação médico – 

atleta, e a observação por parte do médico de atletas 

saudáveis, principalmente os jovens e adolescentes.

“O Exame Médico-Desportivo constitui uma 
importante oportunidade para o médico aferir 
a existência ou não de contraindicações para a 

prática de um determinado desporto, que 
comprometam o desempenho da modalidade, 
e coloquem o atleta e aqueles que o rodeiam 

em risco.”



Todo o EMD deve ser realizado por médicos, devendo ser 

garantida a respetiva privacidade, não só para a realização de 

um exame físico global, mas também porque na colheita da 

história clínica deverão ser abordados assuntos relativos a 

comportamentos e estilos de vida.

O modelo mais recente do EMD foi publicado a 13 de dezembro 

de 2006, através do Despacho n.º 25357/2006, sendo 

constituído por 13 áreas incluindo, além da dos antecedentes 

pessoais médicos e desportivos e antecedentes familiares, a 

observação cl ínica,  o eletrocardiograma (ECG) e a 

telerradiografia do tórax (Rx do Tórax). A decisão médica dos 

EMD deve constar de ficha própria, sob pena de ineficácia, 

sendo que os boletins podem ser adquiridos nas delegações 

do Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ) e nos 

Centros Médico-Desportivos (CDM), ou através do download 

gratuito no site do IPDJ.

Quais os constituintes Exame Médico-Desportivo? 

A quem se destina o Exame Médico-Desportivo? 

O artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 345/99, de 27/08/1999 

determina que o EMD é obrigatório para os praticantes 

desportivos, árbitros, juízes e cronometristas filiados, ou que se 

pretendam filiar, em federações dotadas de utilidade pública 

desportiva. Segundo a “Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto”, o “acesso à prática desportiva, no âmbito das 

federações desportivas, depende de prova bastante da aptidão 

física do praticante, a certificar através de exame médico que 

declare a inexistência de quaisquer contraindicações, a 

regulamentar em legislação complementar”. No entanto, no 

âmbito das atividades físicas e desportivas não incluídas 

naquele artigo, constitui especial obrigação do praticante 

assegurar-se, previamente, de que não tem quaisquer 

contraindicações para a sua prática, deixando, assim, de ser 

legalmente exigida a apresentação do exame médico. 

O EMD deve ser realizado 4 a 6 semanas antes do início da 

época desportiva, tendo validade anual e devendo ser realizado 

no momento da primeira inscrição dos agentes desportivos 

nas federações desportivas, e renovados apenas no mês 

correspondente à data do aniversário do seu titular.

Qual a periodicidade do Exame Médico-Desportivo? 

Médico-Desportivo

Partes constituintes 
do Exame 

Declarações Pessoais: 

A ma ior ia  das  pa to log ias  que 

predispõem o atleta para o risco de 

morte súbita ,  correspondem a 

d o e n ç a s  g e n e t i c a m e n t e 

transmissíveis, pelo que a história 

familiar é muito importante. Deste 

modo, deve ser questionada a história 

de morte súbita de causa cardíaca 

(principalmente em familiares com      

<50  anos ) ,  ass im como asma , 

epilepsia, doenças cardiovasculares, 

neoplasias, doenças hematológicas, 

entre outras, nos pais, avós e irmãos.

Antecedentes Familiares:

Esta primeira parte é constituída por 

20 questões, e deve ser preenchida e 

assinada pelo desportista ou pelos 

pais ou encarregados de educação, se 

o desportista for menor de idade, 

vinculando o candidato ao EMD.



“A avaliação sistemática e 
cuidada do atleta são 

cruciais na identificação de 
possíveis riscos específicos 

associados ao exercício 
físico.”

Antecedentes Pessoais: 

O atleta deve ser questionado acerca de patologias 

crónicas, para as quais faça alguma medicação 

crónica ou que sejam acompanhadas em consulta 

de especialidade, assim como antecedentes 

c i rúrg icos .  Deve depois  ser  efetuado um 

questionário que aborda sinais e sintomas de 

d i ferentes  órgãos  e  s is temas de órgãos : 

cardiovascular ,  respiratór io ,  a lergológico, 

metabólico (diabetes, hipoglicémias), hematológico 

(doenças de sangue hereditárias ou adquiridas), 

gastrointestinal, neurológico, dermatológico, 

hábitos nutricionais, imunizações, estilos de vida 

(consumo etílico e hábitos tabágicos e toxicológicos), 

e plano nacional de vacinação atualizado. 

Deve ser questionada a modalidade, o número de 

horas de treino diário ou semanal, e a carga de 

treino. É importante ainda averiguar se o atleta já 

teve alguma lesão relacionada com a prática 

desport iva ,  que impedisse ou l imitasse a 

participação em atividades desportivas, tais como 

entorses, fraturas ou outras.

Exame Objetivo: 

Em seguida, é realizado o exame objetivo do atleta. 

Este deve englobar uma revisão geral por aparelhos 

e sistemas, devendo ser efetuado de forma 

sistemática, mas não obedecendo a uma ordem 

específica. Este deve assim englobar: exame 

biométrico (peso, altura, índice de massa corporal), 

exame ectoscópico (avaliação da estrutura músculo-

esquelética, alinhamento segmentar e alterações 

sensoriais), exame oftalmológico (avaliação de 

acuidade visual), exame otorrinolaringológico 

(acuidade auditiva, avaliação de ouvido, nariz e 

orofaringe), exame estomatológico (observação da 

boca, cavidade oral e dentes), exame do abdómen 

(pesquisa de cicatrizes, hérnias, massas ou órgãos 

palpáveis - organomegálias), exame génito-urinário 

(principalmente perante suspeita de disfunções 

hormonais) e exame cardiocirculatório e respiratório 

(frequência cardíaca, medição da tensão arterial,  

palpação de pulsos, auscultação cardíaca, 

auscultação pulmonar).

Exames Complementares de Diagnóstico:

Atualmente, o ECG deve ser efetuado a todos os 

atletas, pois a evidência demonstrou que a sua 

inclusão por “rotina” no EMD resultou numa redução 

do número de mortes súbitas cardíacas. O Rx do 

Tórax não deve ser efetuado por rotina, estando 

recomendado em atletas com > 35 anos ou com 

dupla subida de escalão, ou se algo na história clínica 

ou exame objetivo faça suspeitar de patologias 

cardiorrespiratórias ou da parede torácica. Outros 

exames complementares de diagnóstico podem ser 

considerados caso-a-caso, por forma a esclarecer 

suspeitas clínicas que possam comprometer a 

prática desportiva, entre os quais ecocardiograma, 

prova de esforço, análises de sangue ou de urina, 

entre outros. 

Antecedentes Desportivos: 



 decisão médica é expressa no boletim de 3 A formas: “Não apresenta contraindicações para 

a prática de modalidade, sem restrições”; “Não 

apresenta contraindicações para a prática de 

modalidade, mas com restrições (com necessidade 

de avaliação futura ou tratamento)”; e “Apresenta 

contraindicações para a prática de modalidade, de 

forma temporária (podendo ser revista após 

tratamento e/ou reabilitação) ou definitiva”, 

podendo neste último caso o clínico decidir se as 

contraindicações se aplicam a determinada 

modalidade ou tipo de desporto, ou a todo e 

qualquer desporto. Tal decisão pode carecer de 

a v a l i a ç ã o  p o r  e s p e c i a l i s t a s  n a s  á r e a s 

correspondentes.

 decisão médica de aptidão para a prática A desportiva deve ter em conta se existem 

problemas médicos que representem um risco 

acrescido de lesão e/ou doença para o atleta ou para 

os atletas que o rodeiam, se o atleta pode retornar à 

competição após tratamento e/ou reabilitação de 

modo seguro, se pode o atleta competir em 

segurança durante a realização de tratamentos para 

determinada patologia, e se a contraindicação da 

prática desportiva é dirigida a uma modalidade ou a 

determinada categoria de desportos, e nesse caso 

quais os desportos que o atleta pode praticar com 

segurança. 

por José Assis Viveiros
Médico de Medicina Geral e Familiar

o entanto, o exercício físico não é isento de N riscos! Em determinadas situações, pode 

desencadear eventos que podem colocar em risco a 

pessoa, e que podem mesmo levar à morte! 

Atualmente, o esforço passa pelo reforço da 

importância do EMD em praticantes de desporto, de 

forma recreativa ou federada, por forma a prevenir, 

diagnosticar e tratar potenciais patologias 

relacionadas com o exercício físico e prática 

desportiva em todas as faixas etárias. Não se 

pretende que o EMD tenha como principal objetivo 

excluir atletas, mas sim que estes possam praticar 

desporto de forma segura. 

 prática de exercício físico influencia a saúde A individual em todas as áreas: Física, Mental, 

Espiritual e Social. Este acarreta grandes benefícios 

na manutenção ou desenvolvimento das estruturas 

ósseas e musculares, na prevenção ou redução da 

tensão arterial, no aumento da capacidade de 

resposta do organismo para combater o stress e 

aliviar da tensão muscular e a dor, e na melhor 

perceção de bem-estar, eficácia e controlo pessoal.

 importante que a sociedade entenda que o EMD 

É não é uma obrigatoriedade apenas dos atletas 

federados ou da alta competição! Todos nós somos 

responsáveis pela nossa saúde, e devemos zelar 

pelo nosso bem-estar. Deste modo, para sua 

segurança, antes de iniciar uma prática desportiva 

regular e programada, fale com o seu médico e 

garanta que está apto para o desempenho da 

mesma. 

No nal, 

3. Legislação em Vigor e Modelo de Certificado Médico-Desportivo, disponível no site oficial da IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.: (data da  http://www.idesporto.pt 

consulta:31/08/2019)

2. Neves, Joaquim da Fonseca (Fevereiro de 2016), “Medicina Desportiva na Prática Clínica”, Lisboa: Lidel – Edições Técnicas, Lda.
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 dança é uma atividade física que consiste em A realizar uma série de passos coordenados, ou 

não, seguindo um ritmo musical, sendo por isso 

muito fácil de praticar por qualquer pessoa 

independentemente da idade, agilidade ou tipo de 

corpo. Pode dançar qualquer estilo ou género 

musical, não importa como o faz! Dançar é um bom 

exercício até mesmo para pessoas fisicamente 

pouco ativas.

Os benefícios

da dança

 dança é uma forma de socialização que A aproxima as pessoas e permite conhecer 

indivíduos de diferentes culturas ou de diferentes 

origens. É uma forma de fazer amigos, de se sentir 

livre, de conhecer o corpo e de aprender a 

expressar-se através dele. Trabalha a cooperação, a 

d i s c i p l i n a  e  d e s e n v o l v e  s e n t i m e n t o s  d e 

consideração e respeito pelo próximo.

stando em dúvida sobre qual a atividade a E escolher para acabar com o sedentarismo, a 

dança é uma excelente opção, já que permite 

escolher o ritmo e tempos mais adequados a cada 

um e existem uma infinidade de estilos como zumba, 

ballet, dança de salão, pop, hip hop, salsa, jazz, 

flamenco, entre outros.

o praticar qualquer atividade física o cérebro A liberta uma substância chamada serotonina, 

que é um neurotransmissor responsável pela 

sensação de alívio, relaxamento e bem-estar. Ao 

haver libertação de serotonina verificam-se ainda 

alterações no humor e na qualidade do sono.

para a saúde 

mental

ançar duas vezes por semana pode reduzir D significativamente os níveis de cortisol, uma 

substância também conhecida por hormona do 

stress. Para quem anda frequentemente tenso e 

stressado, a dança pode ser muito benéfica para que 

se sinta mais relaxado e feliz.



s aulas de dança proporcionam momentos de A diversão e convívio, pelo que a prática de 

dança em grupo tem ainda mais vantagens. Quem a 

pratica desliga-se dos seus problemas e a dança 

funciona quase como uma terapia que aumenta o 

bem-estar e a autoestima.

 dança melhora as relações interpessoais, e é A uma excelente forma de superar a solidão e a 

timidez, estabelecendo novas relações, reduzindo o 

stress, favorecendo o relaxamento, libertando 

tensões, a ansiedade e a depressão. Ajuda a 

expressar emoções e a canalizar a adrenalina. 

Promove ainda a autoconfiança e a clareza de 

pensamento.

 dança promove um aumento da A q u a l i d a d e  d e  v i d a  e  d a  s a ú d e 

psicológica. Muitos praticantes apresentam 

ao longo do tempo menores sintomas 

depressivos e maior vitalidade. Para pessoas 

mais tímidas é difícil libertarem-se ao início, 

mas quando o fazem, verifica-se um aumento 

da autoestima e da confiança em si mesmo e 

nas suas capacidades. Esta atividade promove 

também o desenvolvimento da atenção, 

raciocínio e memória. O hipocampo, a parte 

do cérebro que controla a memória, vai 

encolhendo de forma natural durante o final 

da vida adulta, o que leva muitas vezes à perda 

de memória e até mesmo à demência. No 

entanto, já existem estudos que revelam que 

é possível reverter a perda de volume do 

hipocampo, sendo que a dança pode ser uma 

boa aliada nesta tarefa.

ara além de todos os benefícios físicos ou P psicológicos, o melhor da dança é a boa 

disposição. É praticamente impossível dançar sem 

sorrir .  Quando dança, a mente e o corpo 

concentram-se unicamente nesta divertida atividade 

física. A pessoa consegue, ainda que por momentos, 

libertar-se de todos os problemas e focar-se apenas 

na diversão.

Arrisque e faça 
acontecer!

Ser feliz é o que faz a 
vida valer a pena. Tudo o 
resto é puro detalhe. A 

dança pode ensinar-nos que 
nada é impossível e que 

cada pessoa é única. Quando 
superamos o medo de 

sermos nós mesmos, tudo 
fica mais pequeno e mais 

simples. 

por Marta Leite
Psicóloga Clínica



"Não penses. Que raio de mania essa 

de estares sempre a querer pensar. 

Pensar é trocar uma flor por um 

silogismo, um vivo por um morto. 

Pensar é não ver Olha apenas, vê. . 

Está um dia enorme de sol. Talvez que 

de noite, acabou-se, como diz o 

filósofo da ave de Minerva. Mas não 

agora. Há alegria bastante para se 

não pensar, que é coisa sempre 

triste. , escuta. Nas passagens Olha

de nível, havia um aviso de «pare, 

escute, » com  ao atropelo olhe vistas

dos comboios. É o aviso que devia 

haver nestes dias magníficos de sol. 

Olha a luz. Escuta a alegria dos 

p á s s a ro s .  N ã o  p e n s e s ,  q u e  é 

sacrilégio." 

Vergílio Ferreira



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

e em 
trabalho digno e conciliação.



TESTAMENTO  

VITAL:

m testamento Vital (ou diretivas antecipadas U de vontade – DAV), é um documento no qual é 

mani festada antec ipadamente  a  vontade 

consciente, livre e esclarecida de um utente. Diz 

respeito aos cuidados de saúde que deseja receber 

ou não, por qualquer razão, caso se encontre 

incapaz de expressar a sua vontade pessoal 

autonomamente.

 registo do testamento vital permite que os O médicos tenham informação atempada e 

constante sobre a vontade do utente. Numa 

situação de urgência ou de tratamento específico, o 

médico pode consultar o testamento vital através de 

um portal específico para os profissionais de saúde.

 vontade expressa pelo utente pode produzir A efeitos quando lhe tiver sido diagnosticada 

uma doença incurável em fase terminal, quando não 

houver expectativas de recuperação na avaliação 

clínica ou em situação de doença neurológica ou 

psiquiátrica irreversível.



direito à  
autodeterminação 

preventiva.
 utente pode escolher não ser submetido a O reanimação cardio respiratória, não ser 

submetido a meios invasivos de suporte artificial de 

funções vitais ou a medidas de alimentação e 

hidratação artificiais que apenas visem retardar o 

processo natural de morte.

 ainda possível decidir não ser submetido a 

É tratamentos que se encontrem em fase 

experimental, pedir assistência religiosa quando se 

interrompam os meios artificiais de vida ou solicitar a 

presença de determinada pessoa que deve ser 

especificada pelo utente.

pesar de ter várias hipóteses sujeitas a A preenchimento através de cruz, o documento 

tem um espaço em branco para outras opções que o 

utente deseje colocar.

ode ser feito por cidadãos nacionais, P estrangeiros e apátridas residentes em 

Portugal, maiores de idade, que não se encontrem 

interditos ou inabilitados por anomalia. Pode ser 

feito a qualquer momento, estando dependente do 

horár io  de  a tend imento  dos  ba l cões  de 

atendimento do Registo Nacional de Testamento 

Vital (RENTEV).



Onde posso
entregar?  

Pode entregar a sua diretiva antecipada de vontade nos balcões 

de Registo Nacional de Testamento Vital (RENTEV). Existem:

egundo Francisco Jorge (2010), a esperança S média de vida aumentou e os mais recentes 

indicadores mostram mesmo que poderá continuar 

a progredir. Actualmente, uma portuguesa aos 65 

anos de idade tem a probabilidade de viver mais 20 

anos enquanto que no género masculino este 

período é inferior em cerca de 3 anos. Trata-se de um 

fenómeno com a maior importância, visto que gera 

no seio da comunidade uma população cada vez 

mais idosa, isto é, mais próxima do final da vida.

 emergência de doenças crónicas que A passaram a ocupar os lugares cimeiros de 

causas de mortalidade no contexto das transições 

demográficas e epidemiológicas explica a mudança 

urgente no sistema de saúde, uma vez que as 

unidades de cuidados, em lugar de receberem 

doentes agudos, necessitam de estar preparadas 

para a prestação de cuidados a doentes crónicos, 

incluindo cuidados continuados e integrados. 

1 balcão RENTEV na Região Autónoma da Madeira

75 balcões RENTEV em Portugal continental

9 balcões RENTEV na Região Autónoma dos Açores

egundo Luís Capelas (2015), as principais S vantagens do Testamento Vital são o direito à 

autodeterminação preventiva, à redução do impacto 

emocional da tomada de decisão pelos familiares e 

profissionais de saúde, bem como uma ferramenta 

contra a obstinação terapêutica, permitindo desta 

forma, a preservação e promoção da dignidade 

humana no fim da vida. 

egundo os números dos Serviços Partilhados S do Ministério da Saúde, até ao final de 2016, 

eram apenas cerca de 6 mil os testamentos vitais 

feitos pelos portugueses. 

 introdução precoce de intervenções A direcionadas às preferências clínicas e às 

necessidades, quer dos doentes, quer das famílias, 

ao longo da trajetória da doença, através da parceria 

entre as diversas equipas, contribui para a melhoria 

da qualidade de vida, da dignidade, do sentido de 

vida e manutenção dos seus papéis (Capelas, 2018).



o âmbito da dissertação apresentada à Escola N Superior de Enfermagem de Coimbra para 

obtenção do grau de Mestre em Enfermagem 

Médico-Cirúrgica, realizei um estudo com o objectivo 

de caraterizar os cuidados de saúde recebidos pela 

pessoa com doença crónica nos últimos 3 meses de 

vida, na zona centro de Portugal. 

stabeleci também, como objetivo do estudo, E identificar as preferências da pessoa sobre o 

local da prestação de cuidados em fim de vida e local 

da morte.

endo o testamento vital uma declaração S antecipada de vontade, que reúne um conjunto 

de instruções e vontades apresentadas pela pessoa, 

considerei relevante verificar se a amostra tinha 

testamento vital e 99,3% disse que não. Quando 

colocada esta questão, a maioria dos familiares 

desconhecia o significado de testamento vital o que 

vai ao encontro dos números dos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde expostos acima.

studos mais recentes apontam que, em fim de E 2018, cerca de 25 mil portugueses  registaram 

o seu testamento vital, revelando também que são 

as mulheres que mais recorrem a este documento. 

Este aumento de DAE poderá estar relacionado com 

os vários debates sobre a eutanásia realizados em 

2017, potenciados pelos anúncios de alguns 

partidos de que apresentariam no parlamento 

projetos tendo em vista a despenalização e que 

acabaram por ser rejeitados.

 Testamento Vital não é apenas mais um O passo no sentido da afirmação do direito à 

autodeterminação das pessoas. É uma vitória das 

sociedades democráticas que defendem o ideal de 

que a cidadania se exerce com um profundo sentido 

ético de responsabilidade.

por Joana Saraiva
Enfermeira especialista

em enfermagem médico-cirúrgica

2 .  C a p e l a s ,  L .  ( 2 0 1 8 ) .  P a p e l  d a  t e r a p i a  s i s t é m i c a  f a m i l i a r  n o  p a c i e n t e  o n c o l ó g i c o  t e r m i n a l :  R e v i s ã o  i n t e g r a t i v a .  R e c u p e r a d o  d e 

https://www.researchgate.net/publication/326942799_Papel_da_terapia_sistemica_familiar_no_paciente_oncologico_terminal_revisao_integrativa

5. Serviço Nacional de Saúde. (2017). Testamento vital, um direito dos cidadãos.

4. Serviço Nacional de Saúde. (2016). RENTEV: Registo Nacional do Testamento Vital. Recuperado de http://spms.min-saude.pt/2016/06/rentev/
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Os olhos também

comem!

 vitamina A é encontrada em alimentos de A origem animal como vísceras (especialmente 

fígado), gemas de ovo, leite integral e derivados, 

manteiga e queijo.

a família dos carotenoides é também D importante citar a luteína e a zeaxantina, 

nutrientes capazes de atuar como filtros da radiação 

luminosa proveniente dos raios solares, e 

prevenirem a deterioração da mácula. Como o corpo 

humano não tem a capacidade de os produzir, estes 

devem ser obtidos pela alimentação. Alimentos 

verde escuros como espinafre, couve e brócolos, e 

amarelo-alaranjados como o milho, ovos, laranja e 

cenoura, são ricos em luteína e zeaxantina.

e entre as vitaminas importantes para a saúde D da visão devem ser destacadas a vitamina A e 

o seu precursor, o betacaroteno, uma substância 

carotenoide com propriedades antioxidantes, 

auxiliando no combate ao stress oxidativo. Para além 

disso, esta vitamina atua no crescimento, 

desenvolvimento e manutenção das células das 

camadas superficiais da córnea e conjuntiva.

s vitaminas C, E e B2 são também A essenciais. A vitamina C é um dos mais 

importantes antioxidantes hidrossolúveis e 

está presente em grande quantidade no olho. 

As frutas e vegetais são as melhores fontes 

desta vitamina, sendo a acerola uma das 

principais. Para além deste, também a goiaba, 

kiwi, morango, laranja, arando, caju, pimentão, 

brócolos e couve de bruxelas.  A B2 participa 

na produção de energia das células , 

importante para a integridade das células 

corneanas, sendo o leite a sua principal fonte. 

Já a vitamina E atua conservando os ácidos 

gordos presentes nos olhos, cuja função é 

proteger o globo ocular e mantê-lo hidratado.

s olhos são órgãos sensíveis que sofrem com o stress oxidativo, consequência do excesso de O radicais livres, levando ao envelhecimento precoce das suas células. É por isso importante 

manter bons hábitos para prevenir esse processo, sendo a alimentação um fator decisivo. Desse 

modo, devemos fazer uma ingestão adequada e/ou suplementação dos nutrientes necessários à 

saúde ocular, tais como as vitaminas, minerais, antioxidantes e ácidos gordos benéficos.



s vitaminas C, E e B2 são também essenciais. A A vitamina C é um dos mais importantes 

antioxidantes hidrossolúveis e está presente em 

grande quantidade no olho. As frutas e vegetais são 

as melhores fontes desta vitamina, sendo a acerola 

uma das principais. Para além deste, também a 

goiaba, kiwi, morango, laranja, arando, caju, 

pimentão, brócolos e couve de bruxelas.  A B2 

participa na produção de energia das células, 

importante para a integridade das células 

corneanas, sendo o leite a sua principal fonte. Já a 

vitamina E atua conservando os ácidos gordos 

presentes nos olhos, cuja função é proteger o globo 

ocular e mantê-lo hidratado.

irtilos, amoras e cerejas, bem como M morangos, framboesas e outras variedades 

de frutos vermelhos, são excelentes antioxidantes e 

também fontes de vitamina C.

studos revelam que entre mulheres com maior E consumo de  v i tamina  C ,  houve  uma 

significativa redução no ritmo de evolução da 

catarata, auxiliando a manter a transparência do 

cristalino. A ingestão deste nutriente deve ser feita 

com vista à prevenção da doença.

oi ainda comprovado que a combinação de F diversos antioxidantes baixa o risco do avanço 

da degeneração macular relacionada à idade.

m relação aos minerais, daremos importância E ao zinco e cobre. O zinco é um ótimo 

antioxidante, protegendo também da ação dos raios 

solares. As suas principais fontes são as carnes 

vermelhas, ostras, sementes de abóbora e girassol, 

feijão e lentilhas, e oleaginosas como a amêndoa, 

amendoim, noz pecã e castanha do Pará.

 cobre é importante para a formação de O c o l a g é n i o ,  i m p o r t a n t e  n o s  t e c i d o s 

conjuntivos oculares. Entre as fontes de cobre estão 

o cacau em pó, aveia e brócolos.

s ácidos gordos ómega 3 são especialmente O importantes para a retina, protegendo a 

formação e transmissão do estímulo visual e agindo 

como anti-inflamatório natural e lubrificante do filme 

lacrimal. Os alimentos com maior quantidade de 

ómega 3 são os peixes de águas frias, como atum, 

sardinha e salmão.

m problema comum em pessoas de idade U mais avançada é o olho seco, que causa 

sintomas de ardor, coceira e sensibilidade à luz. Para 

esse efeito, muitos tratamentos incluem o consumo 

de óleo de linhaça, fontes de vitamina E e ácidos 

gordos ómega, 3, 6 e 9.



Catarata: 
Quando a lente interna do olho, o 

cristalino, começa a ficar opaca. Visão 

torna-se enevoada e desbotada. 

Principais benéficos: antioxidantes, 

como vitamina C.

Degeneração 
macular 
relacionada à 
idade (DMRI): 
Doença degenerativa da retina que 

provoca perda progressiva da visão 

central. Visão distorcida e pontos de 

perda de visão. Principais benéficos: 

antioxidantes, como vitamina C. 

Luteína e zeaxantina.
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por Susana Silva
Ortoptista

Problemas 
oculares comuns  
e nutrientes benécos

Síndrome de 
olho seco:  
A l t e ra ç õ e s  n a  c o m p o s i ç ã o  e 

produção da lágrima. Sintomas de 

secura, vermelhidão, ardor, coceira, 

etc. Principais benéficos: Ácidos 

gordos ómega 3 , vitamina E

“Cegueira” 
noturna:  
Dificuldade na visão em ambientes de 

pouca luminosidade e à noite. 

Principais benéficos: vitamina A



Seguradoras

PROTOCOLOS



IDEIAS COM HISTÓRIA

O 
de 

Celas

uando, a 13 de março de 1229, falece D.ª Q Sancha, sua irmã, D.ª Teresa, traslada o 

corpo para o mosteiro do Lorvão, onde se 

recolhera após divórcio do rei de Castela, 

tomando a seu cargo a proteção do Mosteiro de 

Celas.

ituado no velho burgo de Celas, em S Coimbra, o  Mosteiro de Santa Maria de 

Celas foi fundado por D. Sancha, filha de D. 

Sancho I, por volta do ano de 1221, na sua quinta 

de Voimarães (ou Vimarannes), que ficava nos 

arredores da cidade de Coimbra.  D. Aimerico d' 

Eibrad, bispo protetor do mosteiro, sagra a igreja 

a 13 de Junho de 1293, sendo a fundação 

monacal confirmada pelos prelados bracarense 

e  conimbricense. A infanta mandou construir 

uma igreja com um pequeno claustro e à sua 

volta diminutas celas. Ao fundar esta casa 

cisterciense, D. Sancha manda vir religiosas de 

Lorvão e de Alenquer, onde já existia uma 

pequena comunidade de mulheres recolhidas a 

q u e m  c h a m a v a m  d e  e m c e l l a d a s ,  o u 

emparedadas, e que a princesa teria tomado sob 

sua proteção com o intuito de a transformar 

numa autêntica instituição monástica.  Nos 

pr imeiros  tempos ,  a  comunidade não 

ultrapassaria uma dezena de religiosas.  Mas, 

com o tempo, esta irmandade foi aumentando, 

atingindo a centena de religiosas, em finais do 

século XVI.

e realçar os abadessados de D. Leonor de D Vasconcelos e de D. Maria de Távora, 

durante os séculos XVI e XVII, época de grande 

esplendor na vida do Mosteiro.

esde então estiveram à frente deste D Mosteiro abadessas que empreenderam 

várias reformas, devido não só ao aumento de 

religiosas e respetivas acostadas, mas também 

tendo em conta a degradação dos próprios 

edifícios.

 30 de Maio de 1834 são extintas as A ordens religiosas, continuando as 
freiras na sua casa conventual até à morte 
da última freira, a Abadessa D. Maria 
Felismina do Ó de Figueiredo Negrão, que 
acabou por falecer louca em 15 de maio de 
1883.

 A fachada do Mosteiro de Celas é rasgada 
por um portal nobre quinhentista, de vão 
retangular enquadrado por pilastras com 
terminações pinaculares. As pilastras são 
r e m a t a d a s  p o r  s a l i e n t e  c o r n i j a 
sobrepujada por frontão triangular. No 
lado direito abre-se um outro portal 
manuelino, de menores dimensões, 
encimado por janela polilobada. O piso 
superior é marcado por galeria seiscentista 
coberta  e  rasgada por  nove  vãos 
gradeados. À direita ficava a casa da 
abadessa (onde funcionou durante alguns 
anos a escola primária), a cozinha e o 
refeitório; à esquerda, podemos ver as 
ruínas das antigas hospedarias, do 
cartório conventual do século XVII e, ao 
fundo, um portão.



por Pedro Tavares Madeira

 igreja, obra de João APortuguês  e  Gaspar 

Fernandes, em 1529, é de 

planta circular,     situando-

se à direita a capela-mor e à 

esquerda o coro,  sendo 

coberta por uma abóbada, 

manuelina, de nervuras, em 

calcário escuro.

O arco triunfal, suportado 

por pilastras compósitas, 

ostenta as armas de Portugal 

e da Ordem de Cister, ao 

centro.

 acesso ao coro é feito através de um Oarco de pilastras jónicas, fechado por 

uma grade setecentista de ferro forjado. 

Aqui, a nossa atenção recai de imediato no 

cadeiral quinhentista de Gaspar Coelho. É 

ainda digno de nota, no claustro, o conjunto 

de capité is  h istor iados com cenas 

cristológicas e hagiológicas a par de outra 

decoração baseada em quimeras e 

elementos da Natureza.

a capela-mor o destaque recai no retábulo, em Nmadeira marmoreada e dourada guardando uma 

tela da Senhora com o Menino, ladeada pelas imagens de 

S. Bento e de S. Bernardo.

A toda a volta da igreja pode admirar-se um lambril de 

azulejos setecentistas, de fabrico coimbrão, com cenas 

da Anunciação e da Visitação.



Madrid,
Londres,
Paris…

á viajámos em Portugal e Jtambém já nos deixámos 

conduzir pelo português, agora 

sigamos para aventuras maiores 

e vamos deixar entrar neste avião 

outras línguas, outros povos, 

outras culturas. O nosso novo fio 

condutor vai ser o mapa: viramos 

as costas ao oceano e daqui deste 

cantinho da Península Ibérica 

vamos conquistar a Europa!

VIAGENS NA MINHA TERRA

odemos ir de avião, de comboio ou mesmo de P carro… Afinal, se pensarmos bem, Madrid fica já 

ali… Se sairmos de Lisboa, nesta viagem pelas 

capitais da Europa, temos pouco mais de 600 km 

para percorrer até chegarmos à capital do nosso 

único vizinho de fronteiras. Estando em solo 

espanhol e, como não podia deixar de ser, vamos 

começar pelo princípio e iniciar esta visita pelo Km0.

 KM 0 está marcado nas Portas do Sol, mesmo O aos pés da Ursa que se faz presente em todos 

os postais turísticos desta cidade. Está aqui marcado 

há já vários séculos por se ter achado que era 

precisamente este o local que marcava o centro da 

Península Ibérica. É daqui que partem as 6 estradas 

principais que percorrem a Península e, para cá 

chegarmos, percorremos uma delas!

600 km!?!?! 

Apertem os cintos e soltem a imaginação,
a nossa viagem vai continuar…

Em  num saltinho!MADRID
Hola, 

como estan 
todos?



Em três palavras, Madrid é uma cidade

mexida, divertida e quente!

E antes de deixarmos Madrid, cam algumas
curiosidades sobre a capital de nuestros hermanos:

iemos também a este país para conhecermos V um seu filho cheio de talento: Miguel de 

Cervantes. Foi romancista, dramaturgo e poeta, 

morreu em Madrid a 23 de abril de 1616, deixando 

ao mundo uma das maiores obras literárias de língua 

espanhola: Dom Quixote é uma verdadeira obra-

prima! É no dia da morte de Cervantes que em 

Espanha se comemora o Dia do Livro.

A rua mais longa da cidade é a Calle Alcalá e tem 10km, já a mais curta é a Calle de Rompelanzas e tem apenas 

20m;

O Metro de Madrid tem uma extensão de quase 300km, se fosse feito em linha reta ligava esta cidade à cidade 

de Córdoba;

Apesar de ser uma cidade do interior, Madrid tem o segundo maior mercado de peixe do mundo;

Encontra-se aqui a única estátua do mundo dedicada ao Diabo, chama-se Angel Caído e pode ser apreciada no 

Parque del Retiro.

o alimento da imaginação passamos para o D alimento do corpo e Madrid é sinónimo de… 

Paelha! A Paelha é um prato típico que tem por base o 

arroz, ao qual se junta água, azeite, açafrão e 

marisco. Um verdadeiro manjar dos Deuses que não 

pode faltar para completar qualquer viagem por 

Madrid.

Adiós y hasta pronto!

Para ,  LONDRES

Hello, 

everyone?
how is

à boleia da !Rainha

panhamos boleia nas carruagens da Arealeza para chegar a Londres, nada 

mais adequado para viajar até um país onde 

ainda hoje é a Rainha quem manda. Nós 

viemos a convite da princesa portuguesa 

Catarina de Bragança que, no século XVII, se 

mudou para Inglaterra para casar com 

Carlos II. Rainha consorte deste país, marcou 

a sua presença portuguesa trazendo com 

ela uma das nossas tradições que hoje é um 

verdadeiro ícone deste país: o chá!               

O Chá das 5 é uma tradição para os 

londrinos, associado sempre a um conceito 

de requinte e sofisticação.



 equintadas eram também as palavras de RWilliam Shakespeare, o escritor com a 

pena mais eloquente deste país. Brindou o 

futuro com um conjunto de obras literárias a que 

ninguém pode ficar indiferente. Quer nas 

comédias, quer nas tragédias, Shakespeare 

soube sempre escolher as palavras certas que 

nos contam uma história fazendo-nos sentir as 

emoções como se fossemos os próprios 

personagens do enredo. Quem pode ficar 

indiferente ao amor de Romeu e Julieta?

 passeando por Londres e falando em Amor, Evamos correr atrás de todos os presságios 

de sorte. Dizem que todos aqueles que 

presenciarem a abertura da Tower Bridge 

serão afortunados nas histórias do coração…

e tiverem o relógio desacertado, pois Sestamos também no lugar correto. É aqui 

que o Big Ben marca as horas certas e bate as 

badaladas de todos os corações. Atenção às 

horas pois precisamos de seguir viagem… 

Vamos pelo Túnel da Mancha até chegarmos 

ao nosso próximo destino!

Em três palavras, Londres é uma cidade

moderna, multicultural mas um tanto  cinzenta!

Mas antes de deixarmos Londres, cam algumas 
curiosidades sobre o palco da revolução industrial:

No Reino Unido manda a Rainha, mas no entanto há um lugar onde ela não pode entrar… A Câmara dos 

Comuns, no Parlamento, é terreno proibido para sua majestade;

Londres é a cidade mais literária de que há memória, a cidade tem 395 bibliotecas e 900 livrarias;

O Metro de Londres é o mais antigo do mundo, foi construído no ano de 1863. Foi durante 33 anos o único no 

mundo;

O London Eye tem 32 cabines que representam os 32 distritos de Londres, no entanto estão numeradas até ao 

33 pois a cabine 13 não existe... Superstição?

Goodbye and see you soon!

Hello, 



Apaguem as
luzes, chegámos 

a !PARIS

Bonjour, 
comment va 
tout le monde?

r a Paris é sinónimo de subir à Torre Eiffel, é uma I simples torre em ferro mas é como que uma escada 

para o céu. Estar lá no topo dá-nos uma sensação de 

grandiosidade, de vitória sobre nós mesmos. São 324 

metros de elevação! Ao olharmos ao redor, temos a 

certeza de como o mundo é grande e do tanto que 

ainda há para ver. 

or isso, voltamos a descer para podermos passear P pelas ruas desta cidade. Paris é cultura em cada 

esquina, entre igrejas e museus o difícil é escolher e 

estabelecer prioridades. Assim, vamos dar uma ajuda: 

Museu do Louvre e Notre Dame. No primeiro, entre 

as 35 mil obras de arte que aqui têm morada, temos a 

oportunidade de apreciar a “Monalisa”! Da sua 

redoma, a eterna namorada de Leonardo da Vinci 

contempla os turistas que se acotovelam para não 

perder nada deste momento que só pode ser registado 

ara levarmos Paris connosco, temos que nos P deixar cativar pelos seus queijos. As fromageries 

estão ao virar de cada esquina, literalmente!!! Há 

queijos de todas as formas e de todos os sabores, 

temos a certeza que vai gostar de algum!

sta cidade é uma cidade encantadora em cada um E dos seus pormenores, como dizia o escritor seu 

filho: “o essencial é invisível aos olhos.” - Antoine de 

Saint-Exupéry.

com o olhar. A Catedral de Notre Dame esmaga-nos 

pela dimensão e, ao mesmo tempo, não podemos 

deixar de nos recordar das queridas imagens do 

Cordunda de Notre Dame que insistentemente nos 

lembram que a Disneyland está ali tão perto…

Antes de deixarmos Paris, cam algumas
curiosidades sobre a cidade das luzes:

A Torre Eiffel pesa cerca de 7 000 toneladas e cada vez que é pintada, de 7 em 7 anos, leva na pintura 50 toneladas 

de tinta;

Esta cidade é recordista em temperaturas extremas: Paris já chegou aos 40ºC no verão, mas os termómetros 

também já desceram até aos -23.9ºC no pior inverno;

Aqui existem cerca de 300 mil cães, o número é superior ao das crianças;

Paris e a sua zona metropolitana são casa para 11 milhões de pessoas, o mesmo que a população de Portugal;

Esta é uma das cidades mais movimentadas do mundo dado que recebe cerca de 45 milhões de visitantes por ano!

oram três cidades tão diferentes quanto belas, mas que, cada uma à sua maneira, nos soube F encantar com as suas particularidades. Quanto mais conhecemos o mundo, mais parece que viajar 

é um dos melhores remédios que existe para nos curar o corpo e a alma! E esta viagem continua…

Por Ângela Loureiro



©
 d

ia
s
 d

o
s
 R

e
is

 FO
T

O
G

R
A

F
IA

©
 I

d
e

a
lm

e
d 

C
O

IM
B

R
A


