



CONCURSO DAS ÁRVORES DE 
NATAL DO CMRRC-ROVISCO PAIS 

O concurso das Árvores de Natal teve início em 

2011, com a abertura do edifício da Unidade de 

Cuidados Continuados de Convalescença. Esta 

ideia surgiu com o objetivo de incentivar a cria-

tividade e originalidade com a construção de 

uma árvore de natal recorrendo à reutilização e 

reciclagem de materiais, conservar tradições e 

cultura institucional, sustentando o espírito nata-

lício, a partilha e cooperação. Naquela altura, 

foram construídas bases fixas, iguais para todos 

os serviços participantes e ainda hoje, a árvore é 

elaborada com essa base. O tema principal foi 

sempre a reciclagem. Este ano, a Associação 

considerou que podia ser tema livre.  

Este desafio lançado pela Associação dos Amigos 

do CMRRC – Rovisco Pais a todos os profissio-

nais junta a criatividade ao espírito de equipa e 

proporciona momentos únicos entre profissionais 

e utentes, assinalando a época natalícia da me-

lhor forma possível. Considera-se uma forma de 
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celebrar o Natal e embelezar os serviços nesta 

quadra festiva. 

O júri constituído para o efeito avaliou as árvores 

tendo em conta a criatividade, mensagem, bele-

za e originalidade nos materiais utilizados.  



  

O final de cada ano vem, ciclicamen-

te, acompanhado de muitos balanços 

pessoais e profissionais. É o tempo de 

renovar propósitos e o convite para 

refletir. 

Para muitos de nós, o balanço do ano 

de 2021 será feito de exaustão, triste-

za ou solidão. Em algum momento, já 

todos sentimos o peso desses senti-

mentos e o quanto fomos atingidos 

nas nossas vidas familiares e no nosso 

local de trabalho, por estes novos 

tempos de anormalidade e de incerte-

za, mas lá fomos seguindo em frente. 

Para outros, no entanto, o duro balan-

ço de 2021 também poderá ser alivia-

do pelo efeito da perspetiva de supe-

ração, reconhecimento, gratidão e da 

empatia, muita empatia! Foi com esta 

motivação que os mais otimistas, fo-

ram encontrando as razões necessári-

as para fazer o seu caminho! 

No balanço de mais um ano de traba-

lho em esforço, não podemos deixar 

de assinalar, reconhecidamente, a ati-

tude e o papel dos nossos profissio-

nais que continuaram a cuidar e a ga-

rantir a reabilitação e tratamento dos 

utentes do Centro. 

Foram muitas as adversidades ultra-

passadas e estamos gratos pela gene-

rosidade e profissionalismo de todos.  

Sabemos, assim, que podemos conti-

nuar a contar com todos para enfren-

tar os desafios de um novo ano de tra-

balho. 

Vamos continuar a viver e a trabalhar 

rodeados de riscos, cautelas e medi-

das restritivas, mas ainda nos vai so-

brar força para concretizar projetos, 

planos e ambições para 2022, que o 

próximo ano virá repleto de oportuni-

dades! 

Nos últimos dias de 2021 chegou a 

boa notícia da aprovação pela Tutela 

do novo mapa de pessoal do Centro 

de Medicina de Reabilitação Rovisco 

Pais. Esta aprovação é, para nós, a ga-

rantia do reconhecimento externo e 

da valorização da qualidade dos nos-

sos profissionais, bem como da rele-

vância do desempenho de cada um, 

no âmbito da reabilitação dos utentes 

do Centro. 

Neste balanço positivo de final de ano 

não encontramos melhor forma de 

perspetivar o próximo que, desejamos, 

seja para todos muito promissor. 

Contamos com todos 

Votos de Feliz Ano Novo. 

Isabel Bento 

(Presidente do Conselho Diretivo 

 do CMRRC-Rovisco Pais) 
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VISITANTES DO NÚCLEO 
MUSEOLÓGICO DO 
HOSPITAL COLÓNIA 
ROVISCO PAIS 

Sónia Fervença (Gabinete de projetos e investimentos, CMRRC-RP) 

O Núcleo Museológico do Hospital Colónia 

Rovisco Pais (NMHCRP) foi inaugurado a 7 de 

setembro, passando a estar aberto a visitas ao 

público. Desde a sua abertura até ao final de 

2021 já recebeu 274 visitantes, entre os quais, 

colaboradores e ex-colaboradores do nosso 

Centro, ex-residentes do Bairro de Funcionários 

do Antigo Hospital, alunos e professores da 

Universidade de Coimbra, magistrados, for-

mandos da APPACDM, residentes da Freguesia 

da Tocha e de outras Freguesias do Concelho de 

Cantanhede e dos Concelhos limítrofes. 

Partilhamos algumas fotografias dessas visitas, 

bem como a apreciação de alguns colaborado-

res relativamente à experiência vivenciada na 

visita: 

“Não haverá borboletas se a vida não passar 

por longas e silenciosas metamorfoses (Ruben 

Alves). É este o sentimento com que fiquei ao 

visitar o Núcleo Museológico do Hospital Co-

lónia Rovisco Pais. 

Este núcleo museológico em particular guarda a 

história e a memória de pessoas, de uma época 

e de uma instituição. Traduz e dá-nos a conhe-

cer as metamorfoses que a “vida” sofreu para 

chegarmos aos dias de hoje. Realmente é um 

projeto há muito ambicionado pelo CMRRC- 

Rovisco Pais e que particularmente gostei de ver 

concretizado e de visitar. No entanto, não po-

derei deixar de mencionar que estando inserido 

num Centro de reabilitação que será importante 

torna-lo inclusivo.” 

Catarina Freitas 

 

Notícia



“A visita ao museu contribui para alargar o meu 

conhecimento relativo à história da instituição 

que represento. Para construirmos o futuro te-

remos sempre de saber as nossas origens de 

forma a respeitar os nossos antecessores, a mis-

são e os valores que foram construídos ao longo 

da nossa história enquanto instituição. Seria 

importante que a exposição se mantivesse de 

forma a dar a conhecer à nossa comunidade e 

sociedade o que fizemos ao longo destes anos e 

o que continuamos a fazer." 

Susana Gonçalves 

 

“Excelente exposição e rigorosa recolha, análise 

e interpretação passando por áreas como a saú-

de, a história e a sociologia, notavelmente da-

das a conhecer na pessoa da Dra. Cristina No-

gueira. 

Proporciona um reencontro com a vivência 

comum de outros tempos, num lugar de inter-

secção entre o espaço da vida quotidiana, vivi-

da em comunidade e, por outro lado, o estigma, 

a doença e o Hospital. A visita transporta-nos 

para outra época fazendo-nos também um para-

lelismo em muito familiar aos tempos atuais de 

Pandemia. 

Trata-se da lembrança, memória e arquivo que 

chama a nossa atenção para uma herança recri-

ada que, pessoalmente, muito me orgulha, por 

exercer as minhas funções num lugar tão mítico 

e repleto de história. 

Recomenda-se a visita!” 

Mariana Ferreira  

 

“Foi uma experiência enriquecedora, que me 

permitiu fazer uma viagem no tempo e perceber 

como o Rovisco Pais já naquela época (séc. XX), 

era uma grande instituição dotada de meios 

médicos e científicos, com um departamento de 

investigação em parceria com outras institui-

ções ao nível europeu. 

A doença de Hansen já era vista de uma forma 

holística dando importância, por exemplo, à 

saúde oral e às sequelas de imobilidade, como 

comprova a existência de equipamentos, alguns 

deles ainda hoje usados na fisioterapia. 

Ao longo da viagem é possível fazer um parale-

lismo entre o que se passava com esta pande-

mia e o que se passa hoje, a importância do 

isolamento social para conter a infeção, a ne-

cessidade de desinfeção, mas sem esquecer a 

família do doente (área social) sobretudo em 

épocas festivas. Marcou-me a capacidade de 

entrega daqueles profissionais que faziam cen-



tenas de quilómetros por estradas e caminhos 

sem as condições de hoje, para perceber como 

estava o doente e a família. 

Este museu é também uma homenagem a esses 

profissionais e um estímulo para os profissionais 

de hoje do Rovisco Pais, que ambicionam que 

esta instituição continue a ser uma referência a 

nível internacional.” 

Fátima Faim 

 

“A visita torna-se importante para quem quer 

conhecer as origens do nosso hospital… De 

onde vimos e para onde caminhamos… A nossa 

história não deve ser esquecida, mas sim cele-

brada e relembrada e este núcleo museológico 

trata disso mesmo! Bem hajam pela iniciativa!" 

Anabela Caldeira 

  

 

“Uma boa forma de nos lembrarmos da impor-

tância que tem o nosso património e da manei-

ra como o devemos preservar e respeitar.” 

Sónia Oliveira 

 

"A aposta na criação do Núcleo Museológico 

do Hospital Colónia Rovisco Pais é desde logo 

uma aposta ganha, na medida em que nos dis-

ponibiliza um conjunto de informação e recur-

sos únicos que permitem compreender o grau 

de complexidade organizacional e desenvolvi-

mento científico existente à época, que impul-

sionou o controle de uma doença com um im-

pacto social brutal como era a “lepra”.“ 

Manuel Inocêncio  

A visita ao núcleo museológico foi para mim 

uma muito positiva experiência e, de alguma 

forma, uma excelente surpresa. 

Num espaço relativamente exíguo, mas digno, 

com uma divisão dos espaços em módulos e 

temas foi possível compreender de forma muito 

fácil e pedagógica, a história da D. Hansen em 

Portugal e o papel central do Rovisco Pais na 

extinção desta doença em Portugal. Sem dúvida 

que a visita em muito beneficiou com as expli-

cações da Dra. Cristina Nogueira. 

Fico com a expetativa que se encontre um es-

paço dedicado ao museu. 

Jorge Laíns 



 

PRESÉPIOS DO ANTIGO 
HOSPITAL COLÓNIA 
ROVISCO PAIS  

Sónia Fervença (Gabinete de projetos e investimentos, CMRRC-RP) 

À semelhança do que acontece nos dias de hoje 

no Centro de Medicina de Reabilitação da Re-

gião Centro - Rovisco Pais com o concurso das 

árvores de natal, no antigo Hospital Colónia 

Rovisco Pais durante a quadra natalícia faziam-

se concursos nos diversos pavilhões para nome-

ar o presépio mais bonito.  

No arquivo fotográfico do Núcleo Museológico 

do antigo HCRP, à guarda do CMRRC-RP, exis-

tem slides com imagens destes presépios, que 

foram digitalizadas com o apoio da Sasakawa 

Health Foundation, algumas das quais poderão 

ser consultadas na plataforma Flickr (https://

www.flickr.com/photos/memoriasroviscopais/

albums). 

Partilhamos nesta newsletter algumas dessas 

imagens. 

 

 

 

 

Notícia



Para reavivar essas memórias, está patente na 

Capela/Núcleo Museológico do Hospital Coló-

nia Rovisco Pais um simbólico presépio com 

algumas das magníficas peças utilizadas no pas-

sado. 

 

 



 

DIA MUNDIAL DA TERAPIA 
OCUPACIONAL 

Eulália Roque (Terapeuta Ocupacional, CMRRC-RP) 

Para comemorar o Dia Mundial da Terapia 

Ocupacional - 27 de outubro - foi realizada 

uma sessão de demonstração de cadeira de ro-

das elétrica com acesso e utilização de telemó-

vel e computador para desenvolvimento e /ou 

manutenção de competências sociais, pelo te-

rapeuta ocupacional Nuno Machado, gestor de 

produto de posicionamento e mobilidade da 

INVACARE. 

Esta sessão decorreu no ginásio de fisioterapia 

do P.S.M. e foi aberta a todos os colaboradores 

com interesse nesta área. 

Foi o notório o interesse dos profissionais das 

diferentes áreas por esta temática, demonstrado 

através da interação que existiu durante toda a 

sessão. 

No final foi possível experimentar os equipa-

mentos e respetiva tecnologia demonstrada. 

Consideramos ser uma mais valia para todos a 

oportunidade de participar nestas sessões, onde 

são dados a conhecer novos produtos de apoio 

e tecnologias inovadoras que podem fazer a 

diferença no dia a dia dos nossos utentes. 

 

Notícia



 

JOSÉ PAGAIMO 
Presidente da Associação dos Amigos do Centro de 

Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais 

Ainda em época natalícia, momento do ano em que a Associação dos Amigos do CMRRC-

RP desenvolve atividades importantes, não só para os profissionais, mas especialmente para 

aqueles que mais precisam, os nossos utentes, o Dr. José Pagaimo faz o balanço do que tem 

sido a sua atividade ao longo dos anos, enquanto presidente. 

Como surgiu a associação? 

A AACMRRC-RP foi constituída legalmente em 

maio de 2001. Sou sócio fundador e ajudei a 

redigir os Estatutos. Neste momento é adulta, 

mais ou menos 20 anos, com altos e baixos 

como tudo na vida. 

Nem todos sabem que este Centro, apesar de 

ter sido fruto de uma reconversão do antigo 

Hospital Rovisco Pais em 1996, só viria a labo-

rar como Centro de Reabilitação mesmo no fim 

de 2002. Peripécias “típicas” deste país. 

Ou seja, no final dos anos 90 do século passa-

do, os funcionários deste Centro eram umas 

poucas dezenas, mas com vontade de criar e 

animar quer os doentes de Hansen ainda pre-

sentes, quer os próprios e suas famílias. E mo-

déstia à parte, éramos poucos, mas com vonta-

de e com a participação de alguns dos nossos 

filhos, podemos implementar atividades recrea-

tivas e culturais que deixam saudade. 

Quais as principais atividades realizadas no 

âmbito da associação dos amigos do CMRRC-

Rovisco Pais? 

Nos primeiros anos passou por organizar os 

momentos festivos do Centro, encontros de ca-

riz desportivo com outras Unidades de Saúde, 

animação musical para os doentes de Hansen, 

PediPaper, concursos de árvore de Natal, conví-

vios entre os funcionários em locais diversos, 

etc. Com a vinda do padre João Paulo, homem 

de muitos dotes musicais que arrastava multi-

dões, foi organizado um coro com música. Di-

zem que foi muito bom enquanto o Bispo o 

deixou por estas bandas. 

Por volta de 2009 foi criada uma secção de 

desporto adaptado para doentes com limitações 

funcionais que esteve em plena atividade até 

2017(?). 

ENTREVISTA



Posso acrescentar que o espírito desta Associa-

ção é a promoção cultural e ocupação dos 

tempos livres dos seus associados. E é para aí 

que deve dirigir todas as energias.  

No final de 2019 ainda tivemos oportunidade 

de organizar as festividades natalícias e colabo-

rar na organização do Natal dos Hospitais no 

Centro. 

Em 2020 e 2021 a Pandemia condicionou toda 

a nossa atividade. Pelo 2º ano consecutivo mon-

tamos a iluminação de natal junto à N109 e 

que não deixa ninguém indiferente no período 

noturno. 

A convite e alto patrocínio do Conselho Direti-

vo conseguimos mais uma vez organizar e par-

ticipar na prenda de natal aos doentes interna-

dos no Centro a que se associou a CMC. 

Assim, promovemos mais um concurso de ÁR-

VORES DE NATAL. Tem sido um motivo para 

juntar e puxar pela imaginação dos elementos 

mais criativos dos serviços. Não consigo preci-

sar quando começou esta atividade, mas terá 

cerca de uma dezena de anos. A árvore era 

construída numa base fixa e igual para todos, 

sendo o motivo sempre à volta da reciclagem. 

Este ano achamos que deveríamos romper com 

essa tradição e passou a ter tema livre. Foram 7 

os serviços/grupos participantes e mais uma vez 

estava lá a imaginação associada às preocupa-

ções ecológicas.  

E, claro, sempre a ansiedade do concurso, da 

classificação e dos prémios, simbólicos. 

Nos últimos dois anos, com a PANDEMIA CO-

VID-19, pouco tem sido possível em termos de 

animação e mais uma vez passamos esta época 

natalícia nos mínimos. 

Quais as principais dificuldades/motivações? 

As dificuldades são imensas e não são só eco-

nómicas. Não temos quotas pagantes nem 

apoios das Autarquias. Os quase 300 funcioná-

rios vivem o frenesim do trabalho, as viagens, 

os múltiplos empregos, as necessidades familia-

res, etc. A sociedade portuguesa tem imensas 

limitações a nível cultural, algumas delas histó-

ricas. E só mesmo a abnegação e o capricho de 

meia dúzia permite que não se encerre. Da mi-

nha parte, um teimoso intratável. 

Quais os projetos a desenvolver no futuro? 

Tenho algumas ideias para implementar nesta 

Associação que têm sido adiadas pela Pande-

mia: formação de uma pequena Tuna, adquirir 

equipamento sonoro para apoio das atividades, 

criar um espaço/sede para a Associação de for-

ma a motivar e até criar mais-valias, fazer um 

PediPaper, etc.  



 

CRIAR SINERGIAS …  
Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (29 de outubro) 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro) 
Catarina Freitas (Enf.ª em Funções de Chefia na UCCC, CMRRC-RP) 

Ana Rocha (Professora da ESSUA) 

Ana Serra (Aluna da ESSUA) 

José Freire (Aluna da ESSUA 

Mariana Santos (Aluna da ESSUA) 

Margarida Arrais (Aluna da ESSUA) 

1.INTRODUÇÃO 

A Organização das Nações Unidas (ONU), ele-

ge dias específicos para marcar acontecimentos 

ou assuntos relevantes com o objetivo de pro-

mover, através da consciencialização e da ação, 

os objetivos da Organização. 

Neste âmbito enquadram-se o Dia Mundial do 

Acidente Vascular Cerebral (AVC), comemorado 

a 29 de outubro e o Dia Internacional das Pes-

soas com Deficiência, assinalado a 3 de de-

zembro. 

O Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, 

tem como principal objetivo alertar a população 

para os sintomas do AVC e procedimentos a 

tomar.  Sendo que o AVC continua a ser uma 

das principais causas de morte em Portugal, 

sendo também a principal causa de morbilidade 

e de potenciais anos de vida perdidos no con-

junto das doenças cardiovasculares é impreterí-

vel desenvolverem-se ações que visem a sua 

prevenção e minimizem as suas consequências 

(SNS, 2019). 

Por sua vez, em 1992, também foi instituído o 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, 

pela ONU, que visa uma maior conscientização 

da sociedade para uma igualdade de oportuni-

dades, assim como a promoção dos direitos 

humanos e inclusão da pessoa com deficiência 

(SNS, 2020). 

Neste segmento, a equipa de enfermagem da 

UCCA do CMRRC-Rovisco Pais, em parceria 

com os alunos da Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Aveiro, a realizar ensino clíni-

co IV no serviço, projetou a comemoração des-

tas datas comemorativas com o intuito de moti-

var a população de utentes para uma maior 

compreensão sobre estes temas, que entende-

mos como fundamentais para o desenvolvimen-

ARTIGO



to da literacia em saúde e para uma cidadania 

ativa e inclusiva.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O material é todo o instrumento, objeto ou re-

curso que intervém de maneira direta ou indire-

ta no processo educativo como um facilitador 

do ensino e da aprendizagem (Ferreira, 2007). 

Nessa linha os materiais utilizados e preparados 

para dar cumprimento aos objetivos da come-

moração destas datas, foram os seguintes: 

Comemoração do Dia Mundial do Acidente 

Vascular Cerebral  

• Folheto informativo “Dia Mundial do Aciden-

te Vascular – A autonomia do doente”; 

• Quadro interativo para estimulação da motri-

cidade dos doentes com sequelas de AVC. 

Comemoração do Dia Internacional das Pessoas 

com Deficiência 

• Jogo Memória; 

• Puzzle; 

• Poster; 

• Calendário. 

Quanto aos métodos utilizados para a concreti-

zação da comemoração destas datas, foram vá-

rios, baseados em conceitos didáticos e peda-

gógicos onde a participação ativa do utente foi 

essencial (Capingala, 2012).  Assim, destacamos 

o método interativo, com discussão orientada 

sobre as temáticas onde ocorreu uma discussão 

em dois sentidos através de fluxos espontâneos 

e livres de troca de informação.  Foi encorajada 

a aprendizagem ativa e participada que suporta 

a transferência de conhecimento através do diá-

logo. Os utentes participantes puderam discutir 

os materiais com mais profundidade, partilhar 

pontos de vista e experiências, e responder a 

questões. 

Também foi utilizado o método demonstrativo, 

nomeadamente na apresentação do quadro in-

terativo para estimulação da motricidade dos 

doentes com sequelas de AVC, para a realiza-

ção do jogo da memória e puzzle. 

4. RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A atividades planeadas e realizadas para datas 

comemorativas, decorreram nos respetivos dias, 

dia 29 de outubro e 3 de dezembro de 2022, no 

período da tarde, entre as 14horas e as 16 ho-

ras, no refeitório da UCCA.  

Atividades realizadas 

As imagens falam por si… 

Dia Nacional do Acidente Vascular Cerebral - 

29 de outubro 2022 

 



 

Dia Internacional das Pessoas Com Deficiência 

– 03 de dezembro 2022 

 

 



Em ambas as datas comemorativas, considera-se 

que existiu uma grande aderência por parte dos 

utentes do serviço e de toda a equipa interdis-

ciplinar, sendo possível os mesmos integrarem-

se nos temas relativos à comemoração do Dia 

Mundial do Acidente Vascular Cerebral e do 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.  

Salientamos a consciencialização sobre a temá-

tica do AVC, as suas causas e consequências e 

para a temática das pessoas com deficiência, 

assim como a promoção dos seus direitos e 

igualdade de oportunidades, através da partilha 

e expressão de opiniões/ideias. Além disso, 

após a concretização das atividades obteve-se 

ganhos em saúde, com o desenvolvimento da 

motricidade fina e promoção da autonomia e 

independência - através da estimulação cogniti-

va. 

A realização das atividades proporcionou ainda 

a interação social entre os utentes, o que se 

evidenciou ser benéfico uma vez que incenti-

vou a ajuda interpessoal, potencializou a co-

municação e relacionamento entre pares, pro-

movendo o desenvolvimento de aptidões soci-

ais, beneficiando a sua autoestima e em última 

análise promoveu a obtenção de ganhos em 

saúde. 

5. CONCLUSÃO 

A comemoração destas datas em parceria com 

os alunos da ESSUA e o Serviço UCCA do 

CMRRC- RP, criou a sinergia essencial à criação 

de valor. 

Valor para todos os participantes: utentes, pro-

fissionais, alunos e restante comunidade em 

que nos inserimos. 

De forma sucinta, estas atividades tratam-se da 

soma de várias forças, que estão voltadas para o 

mesmo objetivo: prestar melhores cuidados, 

obter ganhos em saúde, ter um exercício dife-

renciado. 

Por último não podemos deixar de agradecer a 

colaboração de todos os intervenientes, que 

tornam o ambiente de trabalho sinérgico que é, 

ao mesmo tempo, mais harmónico, mais cola-

borativo e mais produtivo.  

Bem hajam equipa UCCA!. 
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E O TEU QUAL É? 
Ana Gabriel Marques (Neuropsicóloga, CMRRC-RP) 

Recentemente dei por mim a pensar no motivo 

que me levou a trabalhar em reabilitação. E tu, 

ainda te lembras? Cada um terá as suas razões. 

Para mim, continua a surpreender-me a capaci-

dade humana para se reerguer, à semelhança da 

fénix, para fazer face à adversidade, uma capa-

cidade que em Psicologia chamamos de resili-

ência. 

Quantas vidas já nos tocaram? E quantas vidas 

já ajudámos a transformar? 

Na leitura de um livro sobre a reconstituição da 

identidade após lesão cerebral, aparecem vários 

testemunhos de doentes que estiveram em rea-

bilitação na Dinamarca. Destaco algumas frases 

relativas às atitudes dos profissionais. Estas fize-

ram-me pensar e acredito que também poderão 

ajudar-te a refletir sobre o teu papel e o teu de-

sempenho. 

�Eu sou categorizado como "lesionado cere-

bral" e isso afeta a forma como as pessoas falam 

contigo. Por exemplo, os profissionais dizem 

"tem a certeza disto?"... "Nós pensamos que 

não". 

�Gritaram-me como se fosse uma criança no 

Centro de reabilitação, porque não segui as ati-

vidades programadas. Não me pareceu que 

respeitassem as minhas opiniões, por causa da 

minha lesão cerebral. 

�Oh meu Deus, estou tão cansado da conver-

sa infantil dos profissionais. Eu não sou estúpi-

do. Eu sou um ser humano normal e um adulto 

que teve uma lesão cerebral. Isso não faz de 

mim um imbecil, por isso por favor parem de 

me tratar como tal. Falem comigo como se fa-

lassem com alguém com o pé partido na enfer-

maria de ortopedia. Como um ser humano. Os 

profissionais pensam que não há nada por trás... 

talvez uma criança, mas estão enganados. Den-

tro há um adulto normal com pensamentos e 

uma mente. 

�Os profissionais estiveram ocupados a mos-

trar-me o que eu não consigo fazer. 

Depois de ler estes testemunhos, fiquei a pensar 

qual seria a mensagem que tenho estado a 

transmitir? Qual o testemunho que estou a pas-

sar aos doentes? E tu, qual é o teu testemunho? 

Que sinal é que tens sido para os doentes? 

Parece-me que nunca é demais lembrarmo-nos 

que para além de um doente, há uma pessoa, 

uma vida com projetos, desejos e ideias que 
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desmoronaram de um momento para o outro, 

por lesão neurológica. A mudança foi tão gran-

de e abrupta, o futuro é tão incerto, que as pes-

soas se sentem perdidas e “sem chão”. Acredito 

que na reabilitação podemos juntar os cacos 

que ficaram e fazer um caminho para e com 

essa pessoa. Sim, primeiro pessoa e depois um 

ser portador de uma doença. O lado humano 

não desaparece com a doença. 



 

A LEITURA DOS NOSSOS 
UTENTES 

Paula Bronze (Assistente Operacional da UCCC, CMRRC-RP) 

O tempo perguntou-me quanto tempo eu tinha, respondi-lhe que tinha de ter tempo para a        

newsletter e para as atividades de natal. Ele disse que era muita envolvência e que tinha de optar por 

uma. Disse-lhe que não era negociável e ele teria de me dar o tempo para aqueles que se viram obri-

gados a parar e ter tempo de sobra. 

Apesar do meu tempo ser a contrarrelógio, há a necessidade de mascarar o tempo de sobra dos uten-

tes. Fazer do enfado o entusiasmo e gastar o tempo vindimado do dia-a-dia em pequenas atividades e 

em muitos sorrisos. Há que trabalhar a mente para que à noite ela também se sinta cansada e des-

canse. 

Desta vez apesar, da leitura continuar de quarto em quarto por mãos diversas, dei outro tipo de tare-

fas aos mais autónomos.  

Das mãos da Sra. Carlota foram se costurando anjos, reis, árvores em croché e muitas outras delícias 

aos olhos de quem vai passando. Já era seu hábito 

trabalhar para decorações de natal no seu trabalho 

e esta interação e o seu préstimo promoveu o con-

vívio entre outros utentes motivando-a pela sua 

participação neste enredo natalício. Todos os elogios 

ao seu trabalho foram motivo de me-

lhoria para a sua autoestima promo-

vendo o seu bem-estar e melhoran-

do a qualidade de vida enquanto 

utente. 

Com o aproveitamento dos cartões, 

desenhamos estrelas e algumas foram 
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pintadas pela Sra. Carla e outras pelo Sr. Constantino. 

 A Sra. Carla sugeriu com guache pintar a ponta dos dedos desenhando pequenas bolinhas – “tal 

como fazemos com os meninos”, levando-a a usar a memória que foi afetada em sequência do AVC. 

E numa conversa de técnicas decorativas, emoções, sentimentos e experiências foi se estimulando as 

capacidades cognitivas de forma a incentivar a motivação na continuação dos tratamentos.  

O Sr. Constantino com o seu défice cognitivo necessita mesmo de se manter ocupado, mas com a sua 

curta capacidade de concentração as atividades propostas têm de ser pequenas e bastante diversifi-

cadas, contudo o seu orgulho era bem visível pela constante apresentação das suas pinturas. 

Apreciei uma colega que, seguindo o meu “trabalho”, trouxe um suplemento jornalístico acerca de 

futebol para um utente. As boas ideias e boas atitudes só se tornarão benéficas se forem replicadas 

e irradiadas por mais pessoas. O nosso exemplo trará bons resultados e evolução para toda a socie-

dade. Sentimo-nos realizados e valorizados quando contribuímos para o bem-estar do utente e para a 

sua recuperação, mas quando nos apercebemos que o nosso projeto incentiva outros colegas a parti-

cipar, inspira a sua criatividade, gerando mudanças positivas sendo um espelho de boas práticas. 



 

DIA NACIONAL DO NÃO 
FUMADOR 
A 17 de novembro, assinalou-se o Dia Nacional do Não Fumador. Esta data comemora-se anualmente e, pre-

tende sensibilizar a população para os fatores de risco associados ao consumo de tabaco.  

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) está a promover a ação “Não Fumes! Por ti e pela tua família”, que 

visa sensibilizar a população para os perigos do tabaco e o seu impacto na saúde de quem fuma e de quem os 

rodeia, em especial as crianças. 

O tabagismo é considerado pela OMS como uma doença de foro respiratório dado que os seus compostos 

químicos, causam dependência e alterações nos indivíduos que fumam.  

A OMS estima que, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Destas, mais de um milhão de pesso-

as morrem por exposição ao fumo passivo. Neste Dia Nacional do Não Fumador, não fumar é a melhor decisão 

para proteger a sua saúde e a dos outros. 
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Não há argumentos a favor do tabagismo! Pela sua saúde, não comece a fumar. Mas, se já fuma, saiba que os 

benefícios de deixar de fumar são muitos! No que se refere à saúde, esta irá melhorar quase de imediato, mas 

sobretudo, a longo prazo: 

�20 minutos após o último cigarro, a frequência cardíaca e 

tensão arterial descem; 

�12 horas após o último cigarro, os níveis de monóxido de 

carbono no sangue voltam ao normal; 

�Entre duas e doze semanas após o último cigarro, a circula-

ção sanguínea melhora e a função pulmonar aumenta; 

�Entre 1 e 9 meses após o último cigarro, a tosse e a falta de 

ar diminuem; 

�1 ano após o último cigarro, o risco de enfarte do miocárdio 

(ou ataque cardíaco) é cerca de metade de um fumador; 

�Entre 2 a 5 anos após ter deixado de fumar, o risco de acidente vascular cerebral é aproximadamente o 

mesmo de uma pessoa que nunca fumou; 

�No espaço de 5 anos, o risco de cancro da boca, garganta e esófago é reduzido para metade. O risco de 

cancro da laringe e do colo do útero também diminui; 

�Dez anos depois de ter deixado de fumar, o risco de cancro do pulmão é metade daquele que um fuma-

dor apresenta. 

O seu médico ou enfermeiro de família podem ajudá-lo na cessação tabágica. O médico fará uma avaliação 

breve da motivação e da possível dependência nicotínica e dará a orientação mais adequada para definir o dia 

para deixar de fumar (dia D). Também o ajudará a preparar-se com um conjunto de medidas para os dias mais 

difíceis após deixar de fumar.  

Fale com o seu médico e/ou consulte: https://www.dgs.pt/respire-bem1/ficheiros-externos/15-passos-para-dei-

xar-de-fumar-pdf.aspx 

Consulte a lista de consultas de cessação tabágica disponíveis nas várias administrações regionais de saúde: 

https://www.sns24.gov.pt/guia/deixar-de-fumar/

https://www.dgs.pt/respire-bem1/ficheiros-externos/15-passos-para-deixar-de-fumar-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/respire-bem1/ficheiros-externos/15-passos-para-deixar-de-fumar-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/programa-nacional-para-a-prevencao-e-controlo-do-tabagismo/quer-deixar-de-fumar.aspx
https://www.sns24.gov.pt/guia/deixar-de-fumar/

