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O novo ano letivo

Este é um tempo de novidade para 
muitos meninos e meninas que, 
pela primeira vez, se sentam na 

sala de aula para aprender coisas novas; 
de reencontro para os outros, que voltam 
a ver amigos e amigas que já fizeram para 
a vida, porque a escola é a terra da apren-
dizagem, mas é, acima de tudo, a pátria 
da amizade eterna.
Para os professores, educadores e auxilia-
res de ação educativa, é tempo de novo 
ciclo de trabalho, mas também de rever 
aqueles que olham sempre como pro-
messas de futuro.
Em 2020, teremos um ano letivo diferente. 
Muito diferente.
Mas não serão as diferenças impostas, e 
bem, pelas precauções que todos temos 
de adotar por causa da pandemia que fa-
rão com que encaremos este novo ciclo 
de aprendizagem e de trabalho com me-
nos entusiasmo.
Encaramos este novo ano letivo com 
obrigatória confiança e, claro, com todo o 
sentido de responsabilidade.
A confiança de que todos e cada um serão 
capazes de cumprir as regras sanitárias 
que vão evitar que o vírus se propague.
O sentido de responsabilidade que fará 
com que não baixemos, nem por um se-
gundo, a guarda.
Com confiança e sentido de responsabi-
lidade vamos retomar as nossas vidas 
numa nova normalidade; vamos convi-

ver, nem que seja sempre a dois metros 
uns dos outros; vamos trabalhar para que 
possamos retomar as nossas vidas como 
todos merecemos.

O Museu de Setúbal e o Convento de Je-
sus foram devolvidos à cidade depois de 
extensas obras de reabilitação com cus-
tos que deverão ascender a mais de oito 
milhões de euros, suportados em metade 
pelos cofres da autarquia.
Depois de quase três décadas de encer-
ramento, a Câmara Municipal conseguiu, 
com grande esforço financeiro, mas, aci-
ma de tudo, com grande empenhamento 
político, dignificar aquele que é o nosso 
mais importante monumento, cumprindo 
o que nos orienta nesta autarquia: cons-
truir melhor cidade, fazer Mais Setúbal.

Maria das Dores Meira
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

Edição:

Parceiros nesta edição:

Patrocinador: 
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Sónia Cristina Grabulho Afonso
Enf. Responsável do Grupo Local de Vacinação do ACES Arrábida

Durante todo o outono e inverno, veri-
fica-se uma maior tendência a concen-
trações de pessoas em locais fechados, 
a qual, associada às alterações no or-
ganismo produzidas pelo frio intenso, 
pode ser promotora do aparecimento de 
doenças como a gripe e outras infeções 
respiratórias. 
A gripe é uma doença contagiosa que 
infeta todos os anos cerca de 10% da 
população adulta e 1/3 das crianças. A 
Direção-Geral da Saúde (DGS) recomen-
da a vacinação contra a gripe a pessoas 
com mais de 65 anos, doentes crónicos 
e imunodeprimidos, grávidas e profissio-
nais de saúde e outros prestadores de 
cuidados, uma vez que esta é a principal 
medida de prevenção contra a gripe e 
suas complicações. 
A vacina contra a gripe é uma das vaci-
nas mais seguras e eficientes no que-
sito da prevenção. Os vários estudos 
demonstram uma redução entre 32% a 
45% no número de hospitalizações por 
pneumonias e de 39% a 75% na mortali-
dade por complicações da doença.

Numa altura em que vivemos uma pan-
demia de Covid-19 cujos sintomas são 
similares a várias infeções respirató-
rias, é de vital importância que dotemos 
o nosso sistema imunitário de algo que 
promova uma rápida resposta a qual-
quer agente infecioso. Nesta linha, a 
vacinação contra a gripe é atualmente 
a melhor opção segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e a DGS.
Segundo os peritos da OMS e da DGS, a 
vacinação contra a gripe representa, 
por um lado, uma maior proteção para 
toda a população em geral, e não só 
para a faixa de população considerada 
de risco, e, por outro lado, irá contribuir 
para melhorar a luta contra a Covid-19. 
Isto porque uma elevada taxa vacinal da 
população, no que concerne à vacina da 
gripe, traduzir-se-á numa melhor respos-
ta da população em geral às infeções 
respiratórias, nomeadamente à gripe, 
contribuindo assim para uma diminuição 
da sobrecarga dos serviços de saúde e 
uma resposta de diagnóstico mais rápi-
da por parte dos profissionais de saúde.

Outono é tempo 
de vacina
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Retirar as fraldas
    ao meu filho, como?
Por volta dos 2 anos as crianças come-
çam a controlar os esfíncteres! 
Conselhos úteis para um desfralde com 
êxito: 

Como sei se o meu filho está preparado?

Anda sem ajuda e permanece sentado.
Cumpre ordens simples.
Mantém a fralda seca durante aproxima-
damente 2 horas.
Expressa por palavras ou comportamen-
tos que sujou a fralda.
Habitualmente inicia-se durante os me-
ses quentes, quando a roupa é mais prá-
tica para vestir, despir e lavar.
Desaconselha-se iniciar o desfralde 
num período de mudança na vida da 
criança, por ex. ingresso na creche ou 
nascimento de um irmão.

Como começar?

Inicialmente, retiram-se as fraldas ape-
nas durante o dia.
Antes de começar o treino no bacio ou 
sanita (equipada com degrau e acento 
adequados) deve ensinar-se como o utili-
zar e como pedir para ir à casa de banho.
Se a criança manifestar necessidade de 
utilizar o bacio, mas demorar mais de 

5-10 minutos, deve ser retirada para que 
este não seja visto com um castigo.
Deve perguntar-se à criança se precisa 
de ir à casa de banho algumas vezes 
durante o dia, como ao acordar, depois 
das refeições, antes de sair de casa e 
antes de dormir.
A aprendizagem tem em vista a autono-
mia progressiva da criança, ensinando-a 
a vestir e despir, utilizar o papel higiéni-
co e lavar as mãos.
Se os pais estão separados, devem 
utilizar os mesmos métodos de forma  
contínua.

Quanto tempo demora?

Cada criança aprende ao seu ritmo, é 
essencial ser paciente.
Os “acidentes” não devem ser encara-
dos com frustração, no entanto deve 
explicar-se à criança o que correu mal. 
É importante dar um reforço positivo 
quando a criança é bem sucedida.
Quando a criança mantém a fralda seca 
durante a noite, deve iniciar-se o des-
fralde noturno.
Atenção: Se o seu filho tem mais de 5 
anos e tem perdas de urina durante a 
noite (enurese noturna), deve procurar 
ajuda do seu médico assistente.

Dra. Ana Isabel Foles
Interna de Pediatria do Centro Hospitalar de Setúbal
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Ana Rita Gomes, Carla Trindade, Francisco Vaz, Rute Trigo 
Enfermeiros do Centro Hospitalar de Setúbal, EPE – Hospital de São Bernardo

Nas últimas décadas, tem-se verificado 
um aumento da afluência aos serviços 
de urgência, não apenas de crianças em 
situação de urgência/emergência, mas 
de crianças que poderiam recorrer aos 
Cuidados de Saúde Primários (centros 
de saúde) (1).
Esta elevada afluência de crianças/jovens 
aos serviços de urgência pediátrica im-
põe a necessidade de estabelecer prio-
ridades no atendimento. Providenciar 
uma resposta eficiente de acordo com a 
situação clínica obriga à existência de um 
Sistema de Triagem. A avaliação da Priori-
dade no Atendimento da Criança/Jovem/
Família permite assegurar a avaliação 
da situação de saúde da criança/jovem 
e iniciar o tratamento/encaminhamento 
apropriado. 
Um sistema de triagem define a rapidez 
com que os utentes pediátricos são aten-
didos e estabelece prioridades no seu 
atendimento de forma eficaz e eficiente (2).

Triagem em pediatria

A avaliação rápida de crianças doentes 
tem o intuito de identificar (2): 

Crianças com sinais de emergência, que 
requerem um tratamento imediato; 
Crianças com sinais/sintomas, que 
necessitam de atendimento sem de-
mora;

Crianças com situação de doença não 
urgente, que podem aguardar observa-
ção médica. 

Preconiza-se que a triagem seja um pro-
cesso rápido de avaliação, baseado no 
primeiro olhar crítico e queixa apresen-
tada. 
A grande vantagem da triagem passa 
por demarcar os casos verdadeiramente 
urgentes/emergentes dos não urgentes. 
As crianças não são atendidas por ordem 
de chegada, mas sim em função da gra-
vidade da situação clínica, contribuindo 
para a segurança dos cuidados ao utente 
pediátrico num serviço de urgência.

O papel do enfermeiro triador
em pediatria 

A triagem é da responsabilidade dos enfer-
meiros. Estes são os profissionais de saúde 
com competências teóricas/práticas que 
permitem realizar uma avaliação sólida, 
com base nos conhecimentos científicos e 
incidente na doença que levou a criança a 
recorrer ao serviço de urgência. O enfermei-
ro triador toma decisões rápidas com base 
na colheita de dados realizada (através da 
entrevista e observação) e em algoritmos, 
possuindo destreza, dinamismo, agilidade 
mental, liderança e experiência (de modo a 
detetar sinais subtis que podem ser indício 
de um problema grave) (3). 

Triagem
 em Pediatria
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Exemplos de processos de triagem: 
Canadian Pediatric Triage and Acuity 
Scale e Manchester.
Nos processos de triagem são valoriza-
dos os parâmetros vitais e a idade, per-
mitindo analisar e monitorizar indicado-
res de qualidade. São utilizadas cores 
que mostram a gravidade da situação 
clínica da criança e preveem o tempo de 
espera para o atendimento pós-triagem.

Tabela n.º 1 – Níveis / Gravidade

Fonte: Canadian Association of Emergency 
Physicians (2012)(4); Gomes (2008)(3) & Sheely 
(2001)(5).

Referências Bibliográficas:
1.Observatório Português dos Sistemas de Saúde. 
(2015). Acesso aos cuidados de saúde - Um direito em 
risco? Relatório de Primavera 2015. LIsboa: OPSS.
2.Organização Mundial de Saúde (2013). Pocket 
book of Hospital Care for Children – Guidelines for the 
management of common childhood illnesses. Second 
edition, 2013. Malta.
3. Gomes, Cristina (2008). Contacto com o Enfermeiro 
da Triagem do Serviço de Urgência: Satisfação do Uten-
te. Monografia apresentada à Universidade de Fernando 
Pessoa, Licenciatura em Enfermagem, Ponte de Lima.
4.Canadian Association of Emergency Physicians 2.5 de 
Abril (2012). Manual de Formando Canadian Triage And 
Acuity Scale – Revisão realizada pelo Grupo de Triagem 
do Centro Hospitalar São João. Porto
5. Sheely, S. (2001). Enfermagem de Urgência: Da Teoria 
à Prática, 4º Ed.; Lisboa. Lusociência.

NÍVEL 5

NÍVEL 4

NÍVEL 3

NÍVEL 2

NÍVEL 1

Recorrer primeiramente ao centro de saúde se for uma situação não urgente. 
A sobrelotação interfere na eficácia que se pretende que exista num serviço de 
urgência.

Contactar a linha da saúde (SNS24 - 808 24 24 24).

Recorrer à Urgência Pediátrica se for uma situação de saúde urgente/
emergente.

Recomendações



para a usada atualmente, doença bi-
polar, termo menos estigmatizante, in-
troduzido pelo sistema de classificação 
Americano DSM-III.

Trata-se de uma patologia relativamente 
rara, acometendo cerca de 1,5% da popu-
lação.

Quanto às manifestações clínicas, as fa-
ses hipomaníacas caracterizam-se por 
euforia, aumento de auto-estima (por ve-
zes até com megalomania), diminuição 
da necessidade de dormir, envolvimento 
em comportamentos de risco (ativida-
des radicais, gastos excessivos, entre 
outros). Quando os sintomas descritos 
duram mais de quatro dias consecutivos, 
ocorre sintomatologia psicótica (delí-
rios-ideias falsas que não correspondem 
à realidade ou alucinações – podem ser 
auditivas, táteis, olfativas, etc.), existe 
um défice marcado no funcionamento 
da pessoa (por exemplo, incapacidade 
para trabalhar) ou há internamento para 
reversão do quadro clínico, configuram 
uma fase maníaca.

Dr. João Machado Nogueira, Dr. Rui RibeiroDr. João Machado Nogueira, Dr. Rui Ribeiro
Departamento de Psiquiatria – Centro Hospitalar de Setúbal

– “Ó Doutor, ele(a) num minuto está 
tudo bem, no seguinte tudo mal, é bipo-
lar, só pode.”
Outra tirada clássica associada à doen-
ça bipolar é: – “ele(a) tem dupla perso-
nalidade.” – Será que as pessoas com 
estas características têm mesmo per-
turbação bipolar? Bom, na esmagadora 
maioria das vezes, não. A instabilidade 
do humor (estado de espírito/ânimo) 
é uma das características da doença, 
porém, as mudanças de humor não são 
tão fugazes, antes contínuas, durando 
dias a semanas ou mesmo meses. As 
variações repentinas do estado de âni-
mo mencionadas geralmente não se 
devem a nenhuma patologia, mas sim 
a características disfuncionais da per-
sonalidade.

A perturbação bipolar foi identificada 
por volta de 1850 em França por Falret, 
que a designou “folie circulaire”. Mais 
tarde, Emil Kraeplin, distinto psiquiatra 
alemão, utilizou o termo loucura manía-
co-depressiva. Já no século XX passou 
a psicose maníaco-depressiva e depois 
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Doença Bipolar 
- Mitos e Factos
Doença Bipolar 
- Mitos e Factos



As fases depressivas (mais frequentes) 
envolvem tristeza, anedonia (incapaci-
dade de sentir prazer em tarefas ante-
riormente gratificantes), tendência para 
o isolamento, menor iniciativa, lentifica-
ção do pensamento, entre outros. Sinto-
mas psicóticos como delírios de temáti-
ca de ruína e niilistas (perda do sentido 
da existência) e alucinações podem tam-
bém estar presentes nos casos de maior 
gravidade. Outro sintoma alarmante é o 
da ideação suicida (a doença bipolar é 
a patologia psiquiátrica onde ocorrem 
mais suicídios). A apresentação clínica 
nem sempre é linear, podendo coexistir 
sintomas da linha maníaca e da depressi-
va simultaneamente (estados mistos). 

Termino lembrando que esta doença tem 
um espetro de gravidade vasto, desde 
casos ligeiros até outros extremamente 
graves. Todos beneficiam de tratamento 
adequado, podendo a maioria dos porta-
dores desta patologia ter uma vida per-

feitamente normal ou até excecional se 
mantiverem acompanhamento médico e 
cumprirem a medicação prescrita. Como 
exemplo disso, cito alguns célebres 
doentes bipolares: Van Gogh, Winston 
Churchill, Virginia Wolf, Paulo Coelho, 
Florbela Espanca e Catherine Zeta-Jones.
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TODOS BENEFICIAM
DE TRATAMENTO 
ADEQUADO, PODENDO 
A MAIORIA DOS 
PORTADORES DESTA 
PATOLOGIA TER UMA VIDA 
PERFEITAMENTE NORMAL 
OU ATÉ EXCECIONAL 
SE MANTIVEREM 
ACOMPANHAMENTO 
MÉDICO E CUMPRIREM
A MEDICAÇÃO PRESCRITA



Dr. Miguel Raimundo
Médico especialista em Ginecologia Obstetrícia e em Medicina Reprodutiva
Hospital da Luz Setúbal

A infertilidade é uma doença complexa 
com importantes implicações médicas, 
psicossociais, demográficas e económi-
cas. A infertilidade tem sido considera-
da pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como um problema de saúde 
pública. Na perspetiva do cumprimento 
dos objetivos centrais do Programa de 
Acão da Conferência das Nações Unidas 
sobre População e Desenvolvimento, ga-
rantir a todos os indivíduos, em 2015, o 
acesso a serviços de saúde reprodutiva 
de qualidade, tendo-se colocado tónica 
na acessibilidade como um dos grandes 
desafios do milénio para todos aqueles 
que estão envolvidos na prestação de 
cuidados em infertilidade e procriação 
medicamente assistida. A OMS define 
infertilidade como a incapacidade de um 
casal conseguir gravidez após um ano de 
relações sexuais sem contraceção. Em 
algumas situações da prática clínica, a 
identificação de uma situação de inferti-
lidade é imediata e óbvia, sem necessida-
de de respeitar esse decurso de tempo, 
como por exemplo em face de história de 
oligoamenorreia / ovulação crónica ou de 
azoospermia já conhecida. Ao falar de in-
fertilidade indubitavelmente falamos de 
fecundabilidade, isto é, a probabilidade 

de conceção mensal, que, em casais nor-
mais, se situa nos 20-25% até aos 33-35 
anos de idade da mulher, sendo referido 
um tempo médio de espera de 5-6 meses 
até ocorrer a gravidez. 
Avalia-se que mais de 10% dos casais 
demorem um tempo superior a um ano 
a conceber. Estima-se que a infertilidade 
conjugal atinja, na população mundial, 
cerca de 10 a 15% dos casais em idade 
fértil, com uma incidência crescente em 
função da idade dos casais. Esta per-
centagem tem vindo a subir nos últimos 
anos devido a causas tão diversas como 
o adiamento da maternidade, o aumento 
da prevalência das infeções de transmis-
são sexual, o sedentarismo, a obesidade, 
o consumo de tabaco e álcool e a polui-
ção. Embora não existam estatísticas 
específicas para Portugal, vários estudos 
referem que nos países ocidentais a in-
fertilidade afeta um em cada sete casais 
em idade reprodutiva, o que correspon-
de a cerca de 14% da população. A gra-
videz caracteriza-se por uma sequência 
completa de eventos, incluído ovulação, 
captura do óvulo por uma das trompas 
uterinas, fertilização, transporte do óvu-
lo fertilizado até ao útero e implantação 
do óvulo na cavidade uterina recetiva.

Infertilidade
uma realidade 

atual?
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Em geral, a infertilidade pode ser atri-
buída à mulher em um terço dos casos, 
ao homem em um terço dos casos, e a 
ambos os parceiros no terço restante. 
O tratamento da infertilidade é um pro-
cesso complexo influenciado por vários 
fatores etiológicos. As considerações 
mais importantes incluem tempo de du-
ração da infertilidade, idade do casal (em 
especial da mulher) e causas diagnos-
ticadas. A maioria dos casais é tratada 
com tratamentos convencionais, como 
medicamentos ou cirurgia. O foco inicial 
deve ser a identificação do estilo de vida 
ou problemas ambientais que possam 
contribuir ou causar danos reprodutivos. 
Obesidade, nutrição inadequada e stress 
não devem ser subestimados. Em geral, é 
desejável corrigir quaisquer contribuintes 
identificáveis para a infertilida-
de. Em muitos casos, nenhu-
ma causa evidente é identi-
ficável. Em outros casais, a 
causa é identificada, porém 
não é tratável por tratamen-
tos diretos. Nessas cir-
cunstâncias, estratégias 
gerais de estímulo da 
fertilidade podem ser 
recomendadas. Esses 
tratamentos incluem 
inseminação intraute-
rina e técnicas de re-
produção medicamen-
te assistida. É essencial 
que o casal seja capaz de 
comunicar sobre os senti-
mentos e sobre a situação 
que está a viver ao longo 
de todo o processo.

A INFERTILIDADE
E AS DIFICULDADES QUE 

EVENTUALMENTE POSSAM 
SURGIR AO LONGO DO 
TRATAMENTO PODEM 
GERAR SOFRIMENTO 

PSÍQUICO, STRESS, 
ANSIEDADE E SENTIMENTOS 

CONTRADITÓRIOS, INCLUSIVE 
ENTRE O CASAL. NÃO HESITE 

EM PROCURAR AJUDA E, 
FUNDAMENTALMENTE,

NÃO HESITE EM ESCLARECER 
TODAS AS DÚVIDAS JUNTO 

DOS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE

11
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REGRESSO ÀS AULAS EM TEMPO DE COVID-19

A SITUAÇÃO PANDÉMICA
MUNDIAL CAUSADA PELO 
VÍRUS SARS-COV-2 OBRIGOU 
A QUE TODAS AS ESCOLAS, 
ASSIM COMO AS FAMÍLIAS, SE 
REORGANIZASSEM NO SENTIDO
DE GARANTIR A SEGURANÇA DE 
TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA 
E A HIGIENE DE ESPAÇOS
E PESSOAS 



Departamento de Educação e Saúde da Câmara Municipal de Setúbal

No âmbito das suas competências e atri-
buições, o Município de Setúbal, em arti-
culação com os diversos parceiros na área 
da educação, desenvolveu um conjunto de 
ações com vista a dar resposta às necessi-
dades da comunidade educativa na aber-
tura do ano letivo. A situação pandémica 
mundial causada pelo vírus SARS-CoV-2 
obrigou a que todas as escolas, assim 
como as famílias, se reorganizassem no 
sentido de garantir a segurança de toda a 
comunidade educativa e a higiene de espa-
ços e pessoas. 
O Município de Setúbal procurou com as 
direções dos agrupamentos de escolas e 
escolas não agrupadas encontrar sinergias 
para que a abertura do ano letivo decorres-
se com a maior normalidade possível.
Ao longo do verão realizaram-se várias 
reuniões preparatórias do ano letivo, tan-
to com as direções dos agrupamentos de 
escolas como com as direções das associa-
ções de Pais e Encarregados de Educação 
que asseguram a Componente de Apoio à 
Família no 1.º Ciclo do Ensino Básico nas 
escolas públicas do concelho, de forma a 
garantir as melhores condições de higiene 
e segurança, bem como a melhor resposta 
às famílias.
Antes do início do ano letivo todas as esco-
las de 1.º ciclo e jardins de infância foram 
ozonizadas, desinfetados todos os espa-
ços exteriores e assegurada a higienização 
dos jardins de infância pelas auxiliares de 
ação educativa, que participaram em for-
mação sobre higienização de espaços, mi-
nistrada pela Marinha Portuguesa. 
O reforço do número de auxiliares de ação 
educativa nos jardins de infância e nas 
portarias das escolas de 1.º ciclo do ensi-
no básico foi outra das preocupações do 

município, facilitando a organização dos 
espaços escolares e o acompanhamento 
dos alunos.
Todos os trabalhadores do município afe-
tos às escolas e jardins de infância recebe-
ram um reforço dos equipamentos de pro-
teção individual e uma sessão informativa 
sobre o uso da máscara. Foi igualmente 
distribuído álcool gel, lixívia e reforçado o 
material de limpeza.
Uma equipa técnica, constituída por nu-
tricionistas e técnicas de educação, tem 
vindo a acompanhar o funcionamento das 
escolas no que diz respeito ao serviço de re-
feições e educação pré-escolar, de modo a, 
in loco, proceder aos ajustamentos neces-
sários e à resolução de problemas, em arti-
culação com os coordenadores de escolas e 
diretores de agrupamentos. Nos refeitórios 
escolares foram definidos horários de fun-
cionamento, períodos mais alargados para 
que os alunos possam almoçar em horários 
diferentes, reduzida a lotação, aumenta-
do o espaçamento entre mesas, zonas de 
refeição, organizados grupos (por turma), 
marcados lugares de forma a garantir o 
distanciamento, arejamento de espaços e 
definição de circuitos, ou seja, adaptação 
às condições e especificidades logísticas de 
cada estabelecimento de ensino.
No âmbito dos transportes escolares fo-
ram tomadas medidas de acordo com as 
orientações emanadas pela DGS, de modo 
a garantir a segurança de todos os alunos 
transportados, destacando-se o cumpri-
mento do intervalo e da distância de segu-
rança entre passageiros, a sinalização dos 
lugares disponíveis por forma a garantir o 
distanciamento recomendado entre passa-
geiros, a lotação máxima de 2/3 da sua ca-
pacidade e a disponibilização de álcool gel.
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Quando a visão faz focagem excessiva 
em objetos ao perto, sobretudo em mo-
nitores, isso leva a um esforço ocular 
acrescido.
Quais os sintomas habituais? 
>> Desconforto ocular
>>  Visão desfocada, e que agrava ao longo 

do dia
>> Prurido (comichão) 
>> Sensação de olho seco
Designa-se por astenopia digital, ou com-
puter vision syndrome. 
O que fazer? Há que fazer uma “ergono-
mia da visão” para diminuir as queixas. 
Sugerimos as seguintes medidas:
> >   Fazer pausas periódicas no trabalho 

para perto - p. ex. 20-20-20: 20 segun-
dos de pausa a cada 20 minutos olhan-
do a 20 pés (visão distante) 

>> Pestanejar de modo voluntário 
>> Lubrificar os olhos
>>  Respeitar cerca de 70-80cm de distân-

cia do computador e posicionar os ní-
veis dos olhos ligeiramente acima do 
computador (olhando para baixo, fican-
do o olho mais protegido) 

>>  Regular o brilho dos monitores para 
adequar à iluminação ambiente

>>  Orientar os monitores perpendicular-
mente a janelas, de modo a evitar en-
cadeamento e reflexos

>>  Evitar salas de trabalho muito aque-
cidas, sobretudo por ar condicionado 
(menor humidade relativa) 

>>  Pondere recorrer a uma consulta de 
Oftalmologia:
>>>>  Irá ser avaliada a possibilidade de 

uso de óculos ocupacionais, que 
podem incluir filtros da luz azul dos 
monitores

>>>>  Podem ser prescritos colírios lubrifi-
cantes, com opção de filtro UV e de 
luz azul

>>>>  Serão abordadas estas e outras ques-
tões do foro da ergoftalmologia.

CUIDE DA SUA VISÃO, 
MESMO EM TELETRABALHO, 
AULAS À DISTÂNCIA OU 
EM ATIVIDADES DIGITAIS 
SOCIAIS E DE DIVERSÃO!

Dra. Cláudia Bacalhau e Dra. Daniele Oliveira,
Médicas oftalmologistas
Hospital da Luz Setúbal 

A VISÃO E OS MONITORES

>>



1515

Estela São Martinho – Fisioterapeuta
Tiagos Clínica

Com a correria do dia a dia, acabamos por 
desencadear algumas complicações relacio-
nadas com a nossa saúde. O stress, muitas 
vezes causado pela rotina diária, origina 
cansaço e, com este, surgem as dores de 
cabeça e na coluna. A determinada altura, 
começamos a sentir necessidade de pro-
curar alguns refúgios e soluções que nos 
ofereçam maior qualidade de vida, que nos 
ajudem a reduzir estes problemas.
O Pilates é uma excelente solução porque é 
um método que ajuda a compreender o cor-
po e a relaxar a mente.
“Unir corpo e mente em busca do equilí-
brio” é o principal objetivo deste método. 
Utilizam-se exercícios específicos que, asso-
ciados a uma respiração controlada, ajudam 
a diminuir a tensão acumulada, melhoram 
a concentração e fortalecem a musculatura 
do corpo, principalmente da região lombar. 
Ajuda, por isso, a combater dores nas cos-
tas e os problemas nas articulações, além 
de melhorar a postura e a flexibilidade. 
A prática do Pilates promove também a 
consciência corporal, o controlo da respira-
ção e o foco em si mesmo, gerando o equi-
líbrio da mente e do corpo. Dessa forma, 
ajuda a diminuir a ansiedade no relaciona-

mento interpessoal e o  stress nas ativida-
des do quotidiano.
Porque é o Pilates tão eficaz na redução do 
stress? 
Os exercícios físicos, combinados com a 
respiração profunda, lenta e ritmada, dimi-
nuem a produção de cortisol, uma hormona 
produzida pelo organismo para aumentar 
a concentração e que, em alto nível, gera 
stress, problemas gastrointestinais, fadiga, 
aumento da pressão arterial, alteração na 
líbido, insónias, depressão, síndrome do 
pânico, entre outros. Assim, com a prática 
do Pilates é possível baixar 
o nível de cortisol e assim 
conseguir o relaxamento 
e o bem-estar de que tanto 
precisamos. Os sintomas são 
instantâneos e podem ser per-
cebidos logo após a primeira 
aula. Para que o efeito seja 
duradouro, recomenda-se 
a prática do Pilates de 
duas a três vezes por 
semana.

Pilates,
relaxe o corpo

e a mente
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Dra. Isabel Tiago
Farmácia Sália

O Verão é a estação do ano que mais 
convida aos “banhos” de sol, de mar e de 
piscina e, por isso, no período pós-verão, 
há que tomar algumas precauções neces-
sárias à saúde da nossa pele e cabelo. A 
exposição solar, nomeadamente a expo-
sição aos raios UV, e a exposição ao sal e 
ao cloro podem causar desidratação, pig-
mentação e aceleração do envelhecimen-
to celular devido à produção de radicais 
livres. Então, como podemos recuperar 
desses malefícios causados pelo verão? 
Aqui ficam alguns dos cuidados pós-ve-
rão mais importantes:
>>  Manter a aplicação do protetor solar 

(SPF ≥30) todos os dias antes de sair 
de casa;

>>  Reforçar a hidratação do rosto e do ca-
belo com máscaras hidratantes à base 
de ácido hialurónico, água termal e 
manteiga de karité, pelo menos uma-
-duas vezes/semana;

> >  Esfoliar a pele do rosto e do corpo uma 
vez/semana para remover células mor-
tas, uniformizar o grão da pele e reduzir 
a pigmentação;

>>  Aplicar um cuidado hidratante e antio-
xidante, diariamente, no rosto, corpo e 
no cabelo;

>>  Usar produtos de higiene de rosto e cor-
po sem sabão e adaptados ao estado 
da pele;

>> Evitar banhos com água muito quente;
>> Beber pelo menos 1,5L de água/dia;
> >  Reforçar a alimentação ou tomar um su-

plemento nutricional com as vitaminas 
e os oligoelementos antioxidantes mais 
importantes: vitamina, C e E, betacaro-
tenos, selénio e zinco;

>>  No caso das peles oleosas, com ten-
dência às imperfeições, os cuidados de 
higiene/limpeza e de regulação da pro-
dução de sebo, com produtos adequa-
dos a este tipo de pele, são ainda mais 
importantes;

> >  No caso das peles hiperpigmentadas, 
os cuidados “peeling” e de renovação 
celular vão ajudar a uniformizar o tom 
e reduzir as manchas, mas é indispen-
sável aplicar um protector solar SPF50+ 
todos os dias.

UMA PELE SAUDÁVEL
É UMA PELE BONITA,
PARA ISSO BASTA CUIDAR 
DELA COM CARINHO TODOS 
OS DIAS!

“Cuidados pós-verão,
recupere a sua pele
após os dias de sol!”
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Dr. Tiago Morim – Nutricionista
Hospital da Luz Setúbal

“Cuidados pós-verão,
recupere a sua pele
após os dias de sol!”

17

O calor já ficou para trás, as tempera-
turas estão mais amenas anunciando 
que o outono chegou. É também nesta 
época do ano que surgem mais doenças 
crónicas, como asma, bronquite e outros 
problemas respiratórios que precisam ter 
um acompanhamento médico mais fre-
quente, além também do surgimento de 
constipações e gripes.
Como tal, aproveitar os alimentos da es-
tação é uma ótima ideia para economizar 
no supermercado e ganhar em saúde. As 
frutas, verduras e legumes da época têm 
menor necessidade de agrotóxicos, são 
muito mais acessíveis e têm melhor pa-
ladar.
Vale a pena lembrar que as frutas e le-
gumes da época (romã, diospiro, laran-
ja, abóbora, batata-doce, castanhas...), 
são alimentos ricos em fibras, ajudam 
a diminuir os níveis de colesterol, au-
xiliam para o bom funcionamento do 

intestino e aumentam a sensação de 
saciedade.
Por isso, é importante adotarmos uma 
alimentação variada capaz de suprir as 
necessidades que o nosso corpo precisa 
durante este período. É imprescindível 
consumir frutas com vitamina C para a pre-
venção e reforço do nosso sistema imuni-
tário. Consumir um copo de sumo de fruta 
natural ao pequeno almoço ou deixar as 
saladas de Verão e reintroduzir a sopa po-
dem ser o “suplemento” vitamínico ideal 
para estimular a nossa imunidade. 
Para finalizar, nunca esquecer que nos 
devemos alimentar regularmente ao lon-
go do dia para nos mantermos saciados 
e sermos capazes de fazer boas escolhas 
na nossa alimentação e, como não pode-
ria deixar de ser, hidrate-se com água ou 
aproveite o clima mais frio para voltar a 
introduzir as tisanas ou as infusões de 
ervas ou plantas.

Não deixe
o outono afetar

a sua alimentação
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conversando com...
LUÍS FILIPE HENRIQUES POMBO
Administrador Hospitalar
Diretor Executivo ACES Arrábida desde Maio de 2020

>>  Licenciatura em Gestão pela Universidade 
Internacional

>>  Pós-Graduação em Administração de Serviços 
de Saúde pela Universidade Moderna

 
>>  Curso de Especialização em Administração 

Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde 
Pública – Universidade Nova de Lisboa

>>  Programa de Alta Direção de Instituições de 
Saúde (PADIS) pela AESE – Business School

O Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES) Arrábida garante a prestação de 
cuidados à população dos concelhos de 
Setúbal, Palmela e Sesimbra, a 233.516 ha-
bitantes dispersos por uma área territorial 
de 840 km2, dos quais 52% são residentes 
em Setúbal.
O ACES é constituído por 30 unidades 
funcionais, concentrando no concelho de 
Setúbal as UCSP São Sebastião, UCSP 
Praça da República, UCSP Santos Nicolau, 
UCSP Azeitão, USF Luísa Todi, USF São 
Filipe, USF Sado e USF Du Bocage. Neste 
leque, conta também com as unidades e 
equipas multidisciplinares de Saúde Públi-
ca, Recursos Assistenciais Partilhados, Cui-
dados Continuados, Cuidados Paliativos e 
a Coordenadora Local no âmbito da Rede 
Nacional Cuidados Continuados Integra-
dos. Adicionalmente e face ao contexto 
pandémico atual, também a Área Dedica-
da à Covid-19, recentemente convertida em 
Área Dedicada para Doentes Respiratórios 
(ADR).
É minha competência, na qualidade de di-
rigente do Agrupamento, efetuar a gestão 
em saúde para garantir a prestação de 
cuidados de saúde primários à população 
desta área geográfica de abrangência, em 

alinhamento com os serviços centrais e re-
gionais do Ministério da Saúde.
Nesta ação de gestão, desenvolvida estrate-
gicamente e que impulsiona a qualidade, efi-
ciência, exigência e rigor, são tomadas as ne-
cessárias decisões para servir, nas diversas 
valências adstritas aos cuidados de saúde 
primários, sempre em articulação e proximi-
dade com as Entidades Locais, na prossecu-
ção das políticas centradas no cidadão e nas 
necessidades em saúde a que diariamente 
respondem os 581 profissionais do ACES.
O papel desempenhado pelo Diretor Exe-
cutivo é coadjuvado por equipas de profis-
sionais que desenvolvem a sua atividade 
diária de governação clínica e apoio ins-
trumental às atividades de gestão. A dife-
renciação técnica dos profissionais que as 
integram, bem como as equipas prestado-
ras de cuidados de saúde, diretos e indi-
retos, presentes nas unidades e equipas, 
determinam esta ação gestionária. 
Estamos certos de que o caminho do SNS, 
exige e continuará a exigir dos cuidados 
de saúde primários uma ação cada vez 
mais atuante, próxima das pessoas e po-
tenciando a sua participação ativa, à qual 
corresponderemos com responsabilidade, 
dedicação e empenho.
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tamboril pera
Sabia que a Pera…

>>  É uma das frutas mais consumidas 
em Portugal, porque apresenta um 
sabor suave, está disponível em 
qualquer altura do ano e prática para 
ser incluída num padrão alimentar.

>>  Apesar de não ter propriamente uma 
cor vibrante, tem um papel muito 
importante na nutrição. Rica em fibra 
alimentar, vitaminas do complexo B, 
vitamina C, ácido fólico, magnésio, 
fósforo e potássio. 

>>  Estimula o sistema imunitário, ajuda 
a manter a saúde óssea, regula           
o sistema nervoso e ajuda a controlar 
o colesterol.

>>  A fruta é versátil, fácil de transportar 
de preparar e de consumir.

Para experimentar pera…
>>  Opte pelas opções mais simples, ao 

natural, cozida, assada, em sumo, em 
batido ou smoothie, incorporar em 
iogurtes, sobremesas ou em pratos.

>>  Enriqueça os seus pratos de 
carne com pera, um excelente 
acompanhamento.

Sabia que o Tamboril…

>>  É menos calórico do que o linguado, 
tem uma quantidade baixa de colesterol 
e é um peixe magro porque apresenta 
um teor de gordura inferior a 2% em 
100g.

>>  É uma ótima fonte de proteínas de 
alto valor biológico, contém vitaminas 
A, complexo B, E, K e minerais como 
potássio, magnésio, cálcio, ferro, 
fósforo, selénio e zinco, necessários 
para a manutenção do bom 
funcionamento do organismo.

>>  Destaca-se em qualquer banca devido 
à sua aparência peculiar. No entanto 
possui uma carne branca, firme e 
saborosa.

Para experimentar tamboril…
>>  Basta combinar com massa, arroz    

ou cuscuz, cozido ou salteado.
>>  Combina muito bem com vários 

sabores e pratos de todo o mundo, 
como por exemplo cataplana de 
tamboril, caril de tamboril e gambas, 
massada de tamboril, entre outros 
pratos.

VALOR NUTRICIONAL por 100g:
Energia (Kcal) 73,0
Proteína 17,9g
Gordura total 0,2g
Colesterol 42g

VALOR NUTRICIONAL por 100g:
Energia (Kcal) 41,0
Proteína (g) 0,3g
Gordura total 0,4g
Fibra alimentar 2,2g

 Dra. Vera Azevedo – Nutricionista
Departamento de Educação e Saúde da Câmara Municipal de Setúbal

Fonte: Tabela da Composição de Alimentos, 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 2007

Fonte: Tabela da Composição de Alimentos, 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 2007




