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Clínica Dentária 
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A Presidente da Junta 
Céline Gaspar 

Editorial
Setembro, mês de recomeços. 
Setembro, mês de Fesmonte

O mês de Setembro significa, para 
muitos, um recomeço. Depois de 

recarregadas as baterias com alguns dias 
de descanso, muitos são aqueles que nesta 
altura revêem os seus objectivos, impõem 
novas regras, avaliam o seu desempenho, 
no fundo, traçam novos caminhos. Os mais 
jovens têm novos desafios com um novo 
ano escolar a recomeçar. Novos livros, 
novos professores, novas metas, novos 
colegas...tantas vezes, um novo rumo. 
Quero, portanto, aproveitar este espaço 
para desejar a todos um recomeço positivo 
com o desejo que todos consigam concre-
tizar os objectivos que se impuseram a si 
mesmos ou que as circunstâncias da vida 
determinaram.

Aproveito para felicitar, desde já, todos 
os jovens monteredondenses que neste 
mês irão iniciar uma nova etapa das suas 
vidas: a vida académica. A todos os que 
conseguirem ingressar no ensino supe-
rior desejo muito sucesso. Estes são os 
melhores anos da vossa vida. Irão viver 
experiências irrepetíveis, mas, jamais, 
esqueçam o trilho que traçaram. Àqueles 

N o princípio do corrente ano iniciou-
-se a operação de avaliação geral de 

cerca de 5,2 milhões de prédios urba-
nos, ainda não avaliados no âmbito do 
CIMI. Como é do conhecimento públi-
co, estabeleceu-se um compromisso de 
conclusão da avaliação geral dos prédios 
urbanos até 31 de Dezembro de 2012.

Para efeitos das operações de 

avaliação geral, a Autoridade Tributária 
e Aduaneira (AT) procedeu inicialmen-
te à nomeação de cerca de 460 peritos 
locais de avaliação geral, tendo entre-
tanto vindo a reforçar sucessivamente 
este contingente, com um conjunto de 
efetivos que neste momento já atinge 
cerca de 1150 peritos adicionais (cerca 
de 1500 peritos, no total). No entanto, 

que decidiram ingressar na vida profissional 
desejo-vos toda a sorte do mundo e fica um 
conselho: não tenham medo de arriscar. Às 
vezes temos que sair da nossa zona de confor-
to para encontrar o melhor para nós.

Quero, ainda, aproveitar para convidar 
todos os nossos leitores a participar na nova 
edição da Fesmonte - Feira de Gastronomia e 
Actividades Económicas de Monte Redondo. 

Esta edição conta com a participação de cerca 
de 50 empresas na exposição e 10 tasquinhas 
onde poderá deliciar-se com os melhores 
sabores da nossa região e do nosso país. Esta 
Feira pretende, não só, ser uma oportunidade 
para todos nós nos divertirmos e esquecer-
mos as dificuldades do nosso quotidiano, mas 
também proporcionar às nossas Associações 
a angariação de fundos para manter as suas 
actividades. Além disso, as empresas da 

Pedido de Colaboração para 
Procedimentos do IMI

a conclusão das operações de avaliação 
geral, no reduzido hiato temporal, só 
poderá ser alcançada com a boa colabo-
ração e entreajuda entre entidades.

Depois de solicitada, por parte da 
Câmara Municipal de Leiria, o auxílio 
da Junta de Freguesia na divulgação 
desta informação, pedimos aos habitan-
tes da freguesia que colaborem com os 
peritos avaliadores, facultando a infor-
mação por eles solicitada. Informamos 
que os peritos avaliadores dispõem de 
uma credencial emitida pelos serviços 
de finanças a qual poderá ser solicitada 
para confirmação de identidade.

Às vezes temos 
que sair da nossa 
zona de conforto 
para encontrar o 
melhor para nós.

Freguesia e da Região têm, neste evento, a 
possibilidade de apresentar a sua activida-
de profissional.

Agradeço, desde já, a todas as empresas 
que têm estado ao nosso lado e que irão 
permitir a realização de um evento de 
qualidade. A todos um muito obrigada pela 
generosidade e disponibilidade. Quero, 
também, agradecer a todas as pessoas que 
voluntariamente têm ajudado na organi-
zação da Fesmonte. Sem dúvida que sem 
estas pessoas tudo seria muito mais difícil. 
A todos aqueles que têm disponibilizado 
horas do seu tempo livre para organizar 
este evento quero agradecer. Um muito 
obrigada a todos vós. Demonstra, sobre-
tudo, que existem pessoas capazes de 
trabalhar pela sua freguesia, esperando 
apenas em troca um evento que permita a 
todos conviverem e encontrarem motivos 
para sorrir e divertirem-se junto dos seus 
amigos e familiares.

Conto com a vossa presença, porque 
a Fesmonte é um evento para todos os 
monteredondenses, em particular, para 
todos os leirienses e portugueses, em geral.

Nesta edição do Notícias de Monte 
Redondo encontrará mais pormenores 
sobre este evento.

Apareça e traga um amigo.
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Crédito Habitação para Pessoas 
Portadoras de Deficiência

In casu
A Sra. D. Isabel recorreu ao nosso Gabinete 

de Apoio ao Consumidor, solicitando o nosso 
auxílio na análise de uma proposta de um 
contrato de crédito habitação do seu filho.

Na verdade, a mesma referiu-nos que, na 
sequência de doença, o seu filho está com uma 
incapacidade de 70%, sendo que não lhe é 
permitido ter uma taxa de juro fixa, mas sim 
variável.

Face a esta realidade, a Consumidora D. 
Isabel questionou-nos se essa exigência é legal.

As pessoas portadoras de uma deficiência 
ou de uma doença de risco, por exemplo 

uma doença oncológica, além de suportarem 
as implicações inerentes à condição física 
também sofrem, muitas vezes, constrangi-
mentos no acesso a bens e serviços.

Tal realidade reflecte-se na concessão de 
crédito habitação.

Para fazer face a determinadas dificulda-
des foi criada legislação específica, concre-
tamente o Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de 
Janeiro e o Decreto-Lei n.º 230/80, de 16 de 
Julho. 

Rege a lei que, as pessoas portadoras de 
deficiência, com um grau de incapacidade 
superior a 60%, têm direito à aquisição ou 
construção de habitação própria nas mesmas 
condições estabelecidas para os funcionários 
bancários.

O Decreto-Lei n.º 202/96, de 23 de 
Outubro, por sua vez, estabelece o regime de 
avaliação de incapacidade das pessoas com 
deficiência para que as mesmas beneficiem 
do regime supra referido.

Considera-se uma pessoa com deficiência 

aquela que padecendo de disfunção a nível da 
estrutura psíquica, fisiológica ou anatómica, 
está numa situação desvantajosa para o exer-
cício das actividades comuns.

Para fazer face a práticas discriminatórias 
e permitir uma uniformização valorativa, foi 
criada uma Tabela Nacional de Incapacidades. 

Na verdade, o contrato de crédito habitação 

a portadores de deficiência só pode ser usado 
para comprar ou construir casa própria e 
permanente, sendo o limite de financiamento 
fixado anualmente, com um montante máxi-
mo de 90% do valor da avaliação.

A Taxa de Juro é variável, correspondendo 
a 65% da taxa de refinanciamento do Banco 
Central Europeu (BCE).

No que diz respeito aos prazos, o prazo 
máximo do empréstimo pode ir até 35 anos, 
desde que a idade do Cliente, no termo do 

Marta Nave – Gestora
DECO Coimbra

O Agrupamento de Escuteiros, 1054 de 
Monte Redondo, vai dinamizar um 

Jogo no sábado, dia 15 de Setembro pelas 
16h, no recinto da Fesmonte, com duração 
aproximada de 1hora. Para o Jogo, conta-
mos com a participação de crianças entre os 
6 e os 10 anos de idade, que irão partilhar 
algumas actividades com os nossos escu-
teiros, e conhecer um pouco melhor o que 
é o escutismo. Será certamente uma tarde 
diferente, divertida, e com oportunidade 
para fazer novos amigos. Para participar, 

Escuteiros do Agrupamento 1054 na FESMONTE
basta aparecer no recinto pelas 16h (quem 
quiser, poderá inscrever-se previamente 
através do  969522448, ou para helena-
pedrosa@gmail.com, de forma a ajudar a 
preparar melhor o jogo, tendo em conta o 
número de participantes previsto). Todos 
os escuteiros já inscritos no Agrupamento 
devem comparecer nesse dia, para assim 
iniciarmos as nossas actividades.

Contamos contigo!
Aparece e trás um amigo ;)

As pessoas 
portadoras de uma 

deficiência, (...) 
sofrem, muitas vezes, 

constrangimentos 
no acesso a bens e 

serviços.

“

financiamento, não seja superior a 65 anos.
Refira-se ainda que, para garantia do 

crédito, será constituída hipoteca do imóvel 
financiado.

Sobre o financiamento irá incidir uma taxa 
de juro bonificada pelo Estado. 

Deste modo, quando um consumidor, 
portador de deficiência ou doença de risco 
agravado (doenças oncológicas), decidir 
contrair um crédito habitação, deverá consul-
tar as entidades bancárias a fim de verificar 
o regime aplicável aos contratos celebrados 
com os respectivos trabalhadores. 

Por sua vez, o Estado suportará a diferença 
de juros remuneratórios a cargo de institui-
ções de crédito e os juros correspondentes à 
aplicação das taxas de juros cobradas pelas 
mesmas instituições em créditos de igual 
natureza, mas não destinados a pessoas 
portadoras de deficiência. 

Por último, no que respeita aos seguros 
associados ao crédito habitação, continuam a 
ser obrigatórios, in casu, com as dificuldades 
que, infelizmente, lhe são inerentes, dado 
que as seguradoras, na maioria das vezes, 
não aceitam o risco ou propõem prémios tão 
agravados que torna difícil contratá-los.

Os leitores interessados em obter esclareci-
mentos relacionados com o Direito do Consumo, 
bem como apresentar eventuais problemas ou 
situações, podem recorrer à DECO, bastando, para 
isso, escreverem para DECO – Gabinete de Apoio 
ao Consumidor – Rua Padre Estêvão Cabral, 79-5º, 
Sala 504-3000-317 Coimbra.
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Clínica Dentária 
Riso Encantador 

A Clínica Riso Encantador abriu em 
abril de 2011 na Estrada Nacional 

109, Loja 4ª junto à Escola de Condução 
de Monte Redondo. Esta clínica já exis-
tia em Monte Redondo há alguns anos, 
num primeiro andar em frente à escola 
do 1.º ciclo. Entretanto, teve de mudar de 
instalações, visto ter saído uma lei que 
determinava que as clínicas localizadas 
em pisos superiores  tivessem elevadores, 
caso contrário teriam de mudar para o 
rés-do-chão.

Esta clínica possui um conjunto de 
profissionais ligados às várias áreas da 
medicina dentária e à psicologia. Cada 
um dos médicos tem um dia específico 
para dar consultas. A assistente Dora 
Patrício está sempre presente para auxi-
liar os médicos e para prestar qualquer 
esclarecimento. Apresentamos em segui-
da o quadro clínico:

• Dr. Pedro Sousa (Coimbra) :  implan-
tologista e professor na Universidade de 
Coimbra;

• Dra. Clélia Neto (Porto): médica 
dentista e ortodontista;

• Dra. Patrícia Angélico (Coimbra): 
ortodontista; 

• Dra. Andreia Costa (Coimbra): 
médica dentista com especialidade em 

odontopediatria; 
• Dra. Maria José Maltez (Coimbra):  

licenciada em farmácia  e em medicina 
dentária;

• Dra. Luísa Morgado: Psicóloga 
Clínica;

• D. Vitória Patrício: protésica;
• Dora Patrício: assistente de medicina 

dentária com formação em assistência de 
ortodontia.

Os pacientes que frequentavam as anti-
gas instalações continuam a aceder aos 

serviços e, talvez devido ao facto de ser 
de mais fácil acesso, aumentou signifi-
cativamente o número de pacientes, os 
quais pertencem a todas as faixas etárias.

A decoração do espaço é muito alegre, 
tendo um cantinho reservado aos mais 
pequenos, com motivos infantis.

Todos os profissionais fazem formação, 
pois a medicina dentária evolui todos 
os dias e é necessário haver uma atuali-
zação constante para que haja uma boa 
prestação de serviços. Anualmente, os 

Ana Carla Gomes

profissionais da clínica participam no 
Congresso de Médicos Dentistas em santa 
Maria da Feira ou no Parque das Nações 
em Lisboa.

Apesar de toda a informação e formação 
dos jovens, ainda aparecem muitas pesso-
as com os dentes em muito mau estado, 
com cáries que já tinham atingido um 
grau de deterioração para o qual já não 
há solução,principalmente na juventude.

Apesar dos avanços ocorridos nos últi-
mos anos no diagnóstico e tratamento do 
cancro oral, este continua a ter uma taxa 
de mortalidade bastante elevada. Estima-
se que cerca de 6 em cada 10 doentes de 
cancro oral morram nos 5 anos após a 
data do seu diagnóstico.

O insucesso parece estar ligado ao facto 
de grande parte dos casos não serem 
diagnosticados atempadamente. Para 
prevenir esta doença deve adotar-se um 
estilo de vida saudável, cessar o consu-
mo de tabaco e diminuir o consumo de 
álcool, consumir com regularidade vege-
tais frescos e frutas como fator protetor e 
visitar regularmente o dentista.

Esta última medida, devido à crise 
económica, tem sido descurada. As pesso-
as adiam a consulta ao dentista e só quan-
do sentem dores é que decidem marcar 
consulta, o que leva a que gastem mais 
dinheiro nos tratamentos e, por vezes, 
não consigam salvar os dentes.

Esta clínica também tem a especia-
lidade de ortodontia, que é uma espe-
cialidade odontológica que corrige a 
posição dos dentes e dos ossos maxilares 

posicionados de forma inadequada. 
Dentes tortos ou dentes que não se encai-
xam corretamente são difíceis de serem 
mantidos limpos, podendo ser perdidos 
precocemente, devido à deterioração e à 
doença periodontal. Também causam um 
stresse adicional aos músculos de masti-
gação que pode levar a dores de cabeça, 
síndrome da ATM(Articulação Temporo-
Mandibular) e dores na região do pescoço, 
dos ombros e das costas. Os dentes tortos 
ou mal posicionados também prejudicam 
a aparência.

O tratamento ortodontico torna a boca 
mais saudável, proporciona uma aparên-
cia mais agradável e dentes com possibili-
dade de durar a vida toda.

Apenas o dentista ou ortodontista pode-
rá determinar se alguém poderá benefi-
ciar de um tratamento ortodontico. Com 
base em alguns instrumentos de diag-
nóstico que incluem um histórico médico 
e dentário completo, um exame clínico, 
moldes de gesso dos dentes e fotografias e 
radiografias especiais, o ortodontista ou 
dentista poderá decidir se a ortodontia 
é recomendável e desenvolver um plano 
de tratamento adequado. É elaborado um 
orçamento para todo o tratamento, que 
pode durar entre 2 a 4 anos, em média, 
dependendo de cada caso.

A Clínica Riso Encantador encontra-se 
muito bem equipada para todas as espe-
cialidades, todo o material é devidamente 
esterilizado e a empresa Ambimed, certi-
ficada na recolha de resíduos hospitala-
res, recolhe todos os resíduos produzidos 

pela Clínica. Tem também uma sala para 
a realização de radiografias e realiza todo 
o tipo de trabalhos ao nível de próteses 
fixas e removíveis, esqueléticas, acrílicas, 
em resina mole e implantes de todo o tipo.

A Clínica encontra-se aberta das 9h30 
às 13h00 e das 14h30m às 19h00, com 
exceção de domingo e segunda-feira, em 
que está encerrada.
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de Monte Redondo

Estas são as empresas que irão marcar presença 
na fesMonte 2012

´
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Assista ao 
espectáculo de 
abertura da 
Fesmonte. 

Um espectáculo de 
som, luz e música 

dirigido pelo 
magnífico actor 

João Moital - Dia 
13 às 21h

“
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    Apoie as 
Associações da nossa 
freguesia. Aplauda a 
actuação do Coro do 
Centro de Dia Nossa 
Senhora da Piedade, 
do Rancho Folclórico 
Rosas da Alegria e da 

Filarmónica Nossa 
Senhora da Piedade 
- Dia 16 a partir das 

16h

“
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Participe no 
Pedypaper 

organizado pela 
Associação “Os 

Defensores” 
- divirta-se 

enquanto conhece 
melhor os cantos e 
recantos da nossa 

vila - Dia 15 às 15h

“
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Assinatura do Protocolo com os 
Bombeiros Voluntários de Leiria

Presidente da Junta, Presidente da 
Câmara, Sr. Governador Civil

Inauguração da fesMonte

Em 2010 

a fesMonte 

foi assim:



Espetáculo de Trial 4x4

Romana

Escola de Dança Diogo Carvalho

Motor Clube

SETEMBRO.2012|MONTE REDONDO|FESMONTE-2010

11FESMONTE-2010



Patrocínios fesMonte
O executivo da Freguesia de Monte Redondo agradece 

a generosidade de todas as empresas da nossa 

freguesia e região.

fes onte
Feira de Gastronomia e Actividades Económicas 

de Monte Redondo
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Comercialização de Equipamentos Agro-Pecuários e Alimentares 

 

 

Telefone: 244 685 022 - E-mail: geral@inoxnorma.com 

www.inoxnorma.com 
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Festa Campestre na 
Fesmonte. Conheça os 
dotes de um grupo de 
forcados feminino e 

participe na Garraiada da 
nossa Feira. Dia 15 às 17h

“
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Visite o Stand 
Institucional da 

Freguesia de Monte 
Redondo - Torres 

Vedras

“
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Participe na 
cerimónia de 

formalização da 
Geminação entre 
Monte Redondo 
- Leiria e Monte 
Redondo - Torres 

Vedras. Duas 
freguesias diferentes 

mas unidas pelo 
mesmo nome.
Dia 16 às 15h, 

junto à Junta de 
Freguesia

“
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Paraquedismo na Fesmonte com a Sky4pombal

A Sky4pombal é uma associação, sem 
fins lucrativos, destinada à promoção 

de todos os desportos aeronáuticos. Com 
sede em Pelariga, Pombal, esta Associação 
disponibiliza uma série de experiências 
para os amantes da aeronáutica.

Além de espectáculos em eventos e 
Cursos de Paraquedismo, a  SKy4pombal 
dispõe de uma oportunidade extraordi-
nária para quer iniciar o desporto aero-
náutico, mas ainda tem algum receio, o 
salto Tandem. O salto Tandem é a forma 
mais fácil e rápida de começar o paraque-
dismo. Depois de uma breve introdução 
a cerca do equipamento e algumas dicas 
de comportamento enquanto saída do 
avião e durante o salto, os participantes 
podem desfrutar de alguns minutos de 
alta adrenalina.

A Sky4pombal tem, ainda, disponíveis 
baptismos de voo, voos panorâmicos e 
serviços de fotografia aérea.

Visite www.sky4pombal.pt e conheça 

GASTRONOMIA 
NA FESMONTE

Visite os Restaurantes e Bares da 
Fesmonte e delicie-se com os sabores 

da nossa região e da cozinha portuguesa.

Nas tasquinhas da Feira de Gastronomia 
e Actividades Económicas de Monte 
Redondo - Fesmonte - estarão representa-
das as seguintes associações: 

• Associação Cultural, Recreativa e 
Desportiva da Sismaria 

• Associação Ecológica de Monte 
Redondo - “Os Defensores”

• Centro Social da Igreja Paroquial de 
Monte Redondo

• Sociedade Filarmónica Nossa Senhora 
da Piedade, Monte Redondo

• Grupo Desportivo e Recreativo do 
Casal Novo 

• Magníficos - Grupo Cultural e 
Recreativo das Lavegadas

• Motor Clube - Monte Redondo
• Tunning Brothers - Monte Redondo

Visite as tasquinhas da Fesmonte e 
contribua para que a cultura, o desporto e 
a recreação se mantenham vivos na nossa 
Freguesia.

melhor esta Associação que proporciona 
aos seus associados e amigos experiên-
cias únicas.

Não perca a demonstração da 
Sky4pombal no dia 16, Domingo à tarde, 
na Fesmonte.
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Boco

Carvide

Gândara de Além
Gândara de Aquém
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Concentração  8H30   Largo da Feira, Recinto da FesMonte 
 

Partida às 9H00  
 
 

Percurso: Recinto da FesMonte, Rua Albano Alves Pereira (sede da junta), Rua da Escola, Rua da Estação, (“Os Defensores”), 
Rua da Fábrica, rua Campo da Bola, (Motor Clube), Rua da Valeira—Paço, Rua do Cedro, Travessia EN 109 direcção Ribeira da 
Bajouca, viragem à direita, passagem por cima da A17, Est. Bajouca, Casal Novo, Lage, (GDR Casal Novo), Graveto, Pinheiro, Lavega-
das, Matos, (Magníficos), Monte Redondo, (Filarmónica), EN 109, (Bombeiros), Montijos, Leziria, Aroeira, Sismaria, (Rancho), 
(Associação da   Sismaria), Junqueira, (C. Caça e Pesca), Aroeira, Porto Longo, Cavadas, Fonte Cova, Grou, (Arcude), Fonte Cova, 
(Moleiros), Monte Redondo, Rua da Feira, Rua da Escola, Recinto da FesMonte. 
Aproximadamente 44Km   
 

Chegada prevista 13H00 
Nota: Todo o percurso será acompanhado por uma ambulância, e carro de apoio. 
             Cada cicloturista começa e acaba o seu passeio onde achar mais conveniente. 

 
 
Organização:                                                                                                                      Direcção técnica:  
Freguesia de Monte Redondo                                      Associação Ecológica “Os Defensores” 

Inserida no programa da Fesmonte - Feira de Gastronomia e Actividades Económicas de Monte Redondo, realiza
-se dia16 de Setembro a II VOLTA A MONTE REDONDO EM BICICLETA.  
 

Contamos com a participação de todos os que queiram, não só, conhecer um pouco mais a Freguesia de Monte 
Redondo, mas também realizar um passeio simpático e alegre na companhia de familiares, amigos, vizinhos e 
conhecidos.  
 

As inscrições podem ser feitas em qualquer Associação da Freguesia de Monte Redondo ou na sede da Junta de 
Freguesia até as 18h do dia 14 de Setembro de 2012.  
 

Contamos com a vossa participação! Há uma surpresa para todos os participantes!  

II Volta a Monte Redondo em Bicicleta 

  A. Sismaria 
  Arcude 
 Bombeiros 
  C. Caçadores 
  GDR Casal Novo 
  Filarmónica 
  Moleiros 
  Motor Clube 
  Os Defensores 
  Os Magníficos 
  Rancho Sismaria 

Partida / Chegada 

16 Setembro 2012 
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Vou para a 
Escola
Dra. Carla Pinhal
Psicóloga

Cá estamos no início de mais ano 
lectivo, para algumas crianças é um 

regresso à rotina, para outras é o início de 
uma nova etapa.

É frequente os pais sentirem alguma 
ansiedade aquando da entrada dos seus 
filhos no ensino básico.

É uma nova fase para crianças e adultos.
Surgemdúvidas, tais como, “Será que se 
vai dar bem com os colegas?”, “Vai conse-
guir aprender?”, “Vai portar-se bem?

Esta ansiedade é normal, mas não 
devem ser transmitidos à criança medos 
e preocupações. É imprescindível criar 
expectativas positivas. Por outras pala-
vras, os pais deverão associar a escola a 
coisas boas, “vais para a escola porque já 
és grande”, ou, “Agora vais poder aprender 
mais coisas!”

Ao associarem a escola a aspectos nega-
tivos, por ex:. “se te portares mal vais 
ver como a professora te castiga”, estão 
a alimentar expectativas negativas nas 
crianças, dificultando a sua adaptação.

Como meio de facilitar o processo 
de adaptação e integração da criança a 
esta nova fase, podemos criar algumas 
estratégias.

Verbalizações do tipo “Que bom já vais 
para a escola!”, “Vais poder aprender 
coisas novas e engraçadas!”

Conversar com a criança sobre o que 
está a sentir levando-a a desmistificar os 
seus medos.

Oferecer jogos educativos e livros apro-
priados à sua idade.

Convidar para casa os meninos que já 
frequentam ou vão frequentar a mesma 
escola.

Incentivar à colaboração e interacção 
mais directa das pessoas que a criança 
admira, e que a possam ajudar, por exem-
plo, o irmão mais velho.

Valorizar o esforço da criança, mais do 
que os seus resultados.

Ajudar a criança a perceber o interesse 
e utilidade dos assuntos escolares, não a 
penalizando pelos seus erros.

Ajudar a criança a criar rotinas de traba-
lho, reforçando a ideia que brincar é bom, 
aprender também.

Colaborar com a escola (reuniões, 

Hipertensão Arterial

Eliana Carvalho
Licenciada em Enfermagem
pela Escola Superior de Saúde de Leiria

A hipertensão arterial, é uma doença cróni-
ca determinada por elevados níveis de 

pressão sanguínea nas artérias, o que faz com 
que o coração tenha que exercer um esforço 
maior do que o normal para fazer circular o 
sangue através dos vasos sanguíneos. A pres-
são sanguínea envolve duas medidas, sistóli-
ca e diastólica, referentes ao período em que 
o músculo do coração está contraído (sistóli-
ca) ou relaxado (diastólica) entre batimentos. 

A pressão normal em repouso situa-se entre 
os 100 e 140 mmHg para a sistólica e entre 60 
e 90 mmHg para a diastólica. Define-se como 
hipertensão a pressão sanguínea de valor 
igual ou superior a 140/90 mmHg.

A hipertensão arterial é um dos princi-
pais factores de risco para a ocorrência de 
acidentes vasculares cerebrais, enfartes do 
miocárdio, aneurismas das artérias, além 
de ser uma das causas de insuficiência renal 
crónica. Mesmo que moderado, o aumento da 
pressão sanguínea arterial está associado à 
redução da esperança de vida. O controlo da 
pressão sanguínea pode ser conseguido com 
alterações nos hábitos alimentares e do estilo 
de vida, reduzindo assim o risco de compli-
cações clínicas, embora o tratamento através 
de fármacos seja normalmente necessário em 
indivíduos nos quais a adopção de um estilo 
de vida saudável se mostre insuficiente ou 
ineficaz.

A hipertensão raramente é acompanha-
da de outros sintomas, e o seu diagnóstico 
normalmente acontece depois de um rastreio 
ou durante uma consulta médica para outros 
problemas. Uma parte significativa de 
hipertensos revela sofrer de dores de cabeça 
(sobretudo na parte posterior da cabeça e 
durante a manhã), assim como sensação de 
desmaio, vertigens, zumbidos, distúrbios na 
visão ou episódios de desmaio.

A pressão arterial muito elevada (igual ou 
superior a 180/110) é designada por “crise 
hipertensiva”, já que a pressão sanguínea 
acima destes níveis acarreta um risco eleva-
do de complicações. Indivíduos com pressão 
arterial dentro destes valores podem não 
aparentar qualquer sintoma, mas são mais 
susceptíveis de relatar dores de cabeça e um 
estado geral de confusão em relação à maio-
ria da população. Entre outros sintomas que 
acompanham uma crise hipertensiva estão a 
deterioração da visão e sensação de falta de 
ar devido à falência cardíaca, ou sentimento 
geral de desconforto devido à falência renal. 
A maior parte dos indivíduos com crise 
hipertensiva tem já antecedentes de pressão 
arterial elevada.

Quando a pressão arterial elevada não é 
tratada, aumenta o risco de se desenvolver 
uma doença cardíaca (como a insuficiência 
cardíaca ou um enfarte de miocárdio), uma 
insuficiência renal e um AVC (acidente vascu-
lar cerebral) numa idade jovem. A hiperten-
são arterial é o factor de risco mais importan-
te de AVC e é também um dos três factores 
principais de risco de enfarte do miocárdio, 
juntamente com o hábito de fumar e os valo-
res de colesterol elevados. Os tratamentos 
que fazem descer a pressão arterial elevada 
diminuem o risco de AVC e de insuficiência 
cardíaca. Também diminui o risco de enfarte, 
embora não de forma tão clara.

A primeira forma do tratamento da hiper-
tensão consiste na alteraçãodos estilos de 
vida,e incluem: alterações na dieta, exercício 
físico, e controlo do peso. Todas estas medidas 
têm mostrado reduzir de forma significativa 
a pressão arterial em indivíduos hipertensos. 
No entanto, se a pressão for tão elevada que 
justifique o uso imediato de medicamentos, 
as alterações nos hábitos de vida continu-
am a ser recomendadas em conjunto com a 
medicação. 

Habitualmente, os doentes toleram bem 
os fármacos anti-hipertensivos que lhe são 
prescritos. Mas qualquer fármaco anti-hiper-
tensivo pode provocar efeitos secundários. 
Deste modo, se estes aparecerem, dever-se-á 
informar o médico para que ajuste a dose ou 
mude o fármaco.

Deste modo, torna-se necessária a adopção 
de estratégias de redução das consequências 
da pressão arterial elevada e reduzir a neces-
sidade de terapias à base de fármacos anti-
-hipertensivos. Antes de se iniciar qualquer 
tratamento, são recomendadas alterações no 
estilo de vida de modo a reduzir a pressão 
arterial. As alterações nos hábitos e estilo de 
vida, quando feitas correctamente, podem 
baixar a pressão arterial em valores idênticos 
aos obtidos com medicação. A combinação de 
duas ou mais alterações pode produzir resul-
tados ainda melhores.
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festas, encontros de pais) e ajudar nas 
tarefas escolares de modo a aperceber-se 
das dificuldades do seu filho, não conside-
rando tal como uma tarefa fastidiosa.

Em suma, esteja presente para ajudar o 
seu filho ou a sua filha a ultrapassar com 
sucesso uma nova e importante etapa do 
seu desenvolvimento.

Para ti que vais iniciar um novo ano 
lectivo (crianças / adolescentes):

• Descansa pelo menos 8/9 horas por 
noite;

• Toma sempre o pequeno-almoço 
antes de saíres de casa e procura fazer 
qualquer coisa que te anime logo de 
manhã (ouvir uma música que gostes, 
por exemplo, assim o dia vai começar da 
melhor maneira).

• Não faltes às aulas. Faltar uma vez 
é o suficiente para te sentires perdido 
na próxima aula. Caso tenhas mesmo de 
faltar (por motivos de saúde ou outros 
de força maior) pede os apontamentos 
a um colega e estuda a matéria em casa 
(poderás tirar alguma dúvida com o teu 
professor numa altura apropriada).

• Presta muita atenção nas aulas e tira 
apontamentos.

• Por vezes estarmos sentadas ao lado 

da nossa melhor amiga (ou amigo) só traz 
distracção e não nos ajuda em nada. Se 
esse é o teu caso então senta-te noutra 
mesa para evitares que isso aconteça.

• Faz todos os trabalhos de casa e 
procura dar uma vista de olhos à maté-
ria desse dia (para esta revisão precisas 
de 20 a 30 minutos por dia, é tempo que 
poupas na altura de estudar porque já 
não tens de começar do zero).

• Não esperes pela véspera dos testes 
para estudar. Sabes que os horários esco-
lares são complicados, tens outras activi-
dades extra-escola e também precisas de 
tempo para ti e para os teus amigos. Isso 
tudo poderá fazer com que o teu tempo 
de estudo na véspera seja muito reduzido, 
o que te prejudicará. Tenta estudar pelo 
menos 3 dias antes (até ao 9º ano), 5 dias 
antes (do 10º ao 12º), 8 dias antes (na 
faculdade)

• Na véspera dos testes tenta deitar-te 
cedo para que a tua cabeça possa descan-
sar depois de tanto tempo de estudo.

• Procura o melhor método para estu-
dares. Algumas pessoas preferem ler o 
livro, outras completam com apontamen-
tos das aulas, outras sublinham, fazem 
esquemas… Tens que experimentar até 
encontrares o melhor método de estudo 

para ti.
• SÊ POSITIVO/ POSITIVA! - A maneira 

como encaras as coisas pode determinar 
o teu sucesso ou fracasso. Estar um pouco 
nervoso é normal, mas estar num estado 
como se a tua vida dependesse daquele 
teste só fará com que fiques bloqueado.

• Durante o teste faz primeiro as 
perguntas que sabes melhor e deixa as 
outras para o fim. Podes até estipular um 
determinado tempo para cada pergunta, 
se isso for uma ajuda. Se não souberes 
uma pergunta, passa à frente, mas tenta 
sempre responder a tudo (mesmo que te 
pareça asneira o que estás a dizer).

• Depois do teste tira um bocadinho 
para ti, para dares um passeio ou desanu-
viar da maneira que te apetecer. Aliviar 
a tensão preparar-te-á melhor para os 
testes seguintes.

E só resta desejar…um BOM REGRESSO 
ÀS AULAS

Para esclarecer qualquer dúvida ou envi-
ar uma sugestão podem encaminhar a v/ 
mensagem para o email: carla.pinhal@gmail.
com

(Este artigo não cumpre as regras do novo 
acordo ortográfico a pedido da autora)

Sugestões de Leitura - Contos Completos 
– 1947-1992 (Gabriel Garcia Marquez)

Depois de uma notícia que entristeceu o 
mundo e todos os amantes da literatura de 
Gabriel García Márquez, dando conta de 
que oprémio nobel da literatura  colombia-
no não vai voltar a escrever, depois de ter 
sido diagnosticado com demência, suge-
rimos a leitura da compilação dos contos 
escritos pelo autor entre 1947 e 1992. 

Este volume reúne os contos escritos por 
Gabriel García Márquez desde os finais 

dos anos 1940, até meados dos anos 1990. 
Um conjunto de 41 histórias que nos permi-
te desfrutar de todo o encanto e mestria do 
genial escritor colombiano, e que nos leva 
a um mundo inesquecível cuja realidade 
se expressa mediante fórmulas mágicas e 
lendárias.

Históriasfantásticas que refletem a cultu-
ra sul-americana, misturando aconteci-
mentos surreais e detalhes do quotidiano, 
escritas com o estilo que caracteriza a obra 
de García Márquez, em que os milagres se 
inserem na vida quotidiana e a prosa se 
aproxima inevitavelmente do seu destino 
fatal: a poesia.

Ana Carla Gomes




