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Obrigado por ficarem connosco! Boas leituras!
E não se esqueçam... vai ficar tudo bem.
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Vera Ramalho
Psicóloga Clínica
e diretora do Psiquilibrios

Adeus, Fraldas!
O treino de higiene, vulgarmente conhecido como desfralde, é uma
etapa muito importante da vida da criança e uma conquista sua.
Esta perceção pela criança conduz a um treino bem-sucedido, mais
do que as expectativas e a pressão dos pais ou do infantário, mas os
adultos também aprendem a adaptar-se ao temperamento da
criança, gerindo os seus avanços e recuos. São momentos do
desenvolvimento infantil que temos de olhar como oportunidades
de crescimento para todos.

A

o contrário de muitas
outras
aprendizagens ligadas às rotinas quotidianas que
a criança aprende a
partir dos 18 meses,
a aprendizagem do
controlo dos esfíncteres e a retirada da
fralda pode ser dificultada por três motivos principais: não tem nenhuma recompensa automaticamente associada
(pelo menos não para a criança), é uma
aprendizagem imposta pelos adultos e
obriga a criança a interromper uma brincadeira ou a levantar-se da cama para ir

à casa de banho. Nenhuma das situações é, neste sentido, motivadora. Por
isso, é importante que a família sinta o
desfralde como algo positivo e que seja
capaz de mostrar à criança que é sinónimo de crescimento.
Um conceito central à questão do
controlo dos esfíncteres é a chamada
prontidão. Brazelton (1982) sugeriu que
a prontidão ocorre entre os 18 e os 36
meses e apontou um conjunto de critérios psicológicos e fisiológicos para a
aquisição destas funções. Os fatores fisiológicos incluem o controlo reflexo
dos esfíncteres e o trato mielizador e pi-
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ramidal, que estão completos entre os
12 e os 18 meses (para a maior parte
das crianças) e irão permitir que a criança reconheça e controle as sensações corporais.
A prontidão psicológica inclui: 1) a
capacidade motora de sentar e andar, 2)
a aquisição da linguagem (por exemplo,
ser capaz de compreender e seguir instruções e usar algum tipo de linguagem
para comunicar), 3) a identificação e imitação dos cuidadores, 4) uma relação
positiva com os cuidadores, que promova o desejo de agradar e 5) o desejo de
ser autónomo.

Infância
Para que o desfralde tenha sucesso,
é importante considerar os seguintes
pontos:
• Não precipitar o processo, mas,
uma vez iniciado, não se deve interromper.
• Uma vez retirada a fralda, não se
deve voltar atrás e, por comodismo,
recorrer à mesma aquando de uma
saída de casa. Isso pode confundir
a criança e atrasar o desfralde.
• Se a criança ainda não apresentar
os primeiros sinais, é melhor deixar
passar mais algum tempo. Estes sinais incluem o anúncio de que sujou a fralda, mostrar-se incomodada com a fralda suja, evitando sentar-se, saber nomear as partes do
corpo, ter consciência de que está a
fazer chichi ou cocó (ou agachar, ficar quieta ou muito vermelha) e ter
a fralda seca depois da sesta da
hora do almoço durante cerca de
duas semanas.
Quando achar que está tudo pronto,
comece a falar sobre o desfralde com a
criança, mencionando que ela está a
crescer e que vai fazer chichi no pote. Estas são algumas técnicas para a familiarizar com a situação e ser bem sucedida:
• Leve a criança consigo para escolher o pote a comprar ou decore-o
com ela.
• Leia-lhe uma história sobre o tema.
• Certifique-se que tem em casa um
bacio, um redutor de sanita, cuecas-fraldas, roupas rápidas de ves-
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•
•

•

•

•

tir e despir e um pequeno banco
para que a criança consiga chegar
ao lavatório.
Aproveite para lhe ensinar a lavar
as mãos com regularidade.
Crie uma rotina e defina alguns horários para ir ao pote (ao acordar, a
meio da manhã, antes do almoço,
etc.). Se perceber movimentos da
criança que indiquem vontade, pergunte se quer fazer xixi, mas não de
5 em 5 minutos, e leve-a à casa de
banho. Insistir demais pode criar
ansiedade na criança.
Explique que, quando ela quiser fazer xixi, deve apertar e chamar o
pai/a mãe.
Exemplifique, sentando-se na sanita, o que a criança deverá fazer, de
modo a servir de modelo.
Depois de usar o pote, ensine a criança a despejar o conteúdo na sanita e a descarregar o autoclismo,
tudo com naturalidade e satisfação.

Se achar que a criança se sentirá
mais motivada, crie um quadro onde de
cada vez que ela tenha uma vitória cole
um autocolante. Decore o quadro com
imagens relacionadas com o tema e que
mostrem como deve fazer. Também é
importante que:
• Elimine qualquer atitude punitiva e,
pelo contrário, mantenha o reforço
positivo sempre que ela faz no
pote.
• No caso de saídas prolongadas,
pode vestir-lhe uma cueca-fralda,

mas é importante que continue
com a rotina do pote e que não diga
à criança para fazer na fralda.
• Não retire a fralda de dia e de noite
ao mesmo tempo. O controlo do esfíncter diurno é diferente do noturno. A maior parte das crianças não
consegue ter o controlo do esfíncter noturno antes dos três anos.
• Não retire a fralda numa fase de
mudanças significativas na vida da
criança, como uma mudança de infantário ou o divórcio dos pais.
Mesmo depois da criança retirar a
fralda, podem acontecer deslizes ou acidentes. Encare com naturalidade, não
critique e diga que da próxima vez vai
correr bem. Em caso de acidente:
• Não ralhe e explique por que é que
aconteceu, pedindo à criança para
ajudar a trocar a sua própria roupa.
• Nunca diga à criança que ela é porca, suja ou burra.
• Nunca ameace a criança se ela não
fizer no pote.
• Não compare as crianças umas
com as outras, nem mesmo no
caso de ter gémeos.
Dê muito amor e carinho à criança e
mostre que está contente e que acredita
nela. Se a criança não colaborar ou não
conseguir agir corretamente não force e
procure ajuda de um profissional porque
alguma coisa pode não estar a correr
bem. Este processo exige tempo e paciência.

Mesmo depois da
criança retirar a
fralda, podem
acontecer deslizes
ou acidentes.
Encare com
naturalidade, não
critique e diga que
da próxima vez vai
correr bem.
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Miguel Raimundo
Médico Especialista em Ginecologia e
Obstetrícia - Medicina da Reprodução

Endometriose:

o que é e como se trata?
A endometriose é uma doença
ginecológica caracterizada por tecido
semelhante ao endométrio fora do
útero e está associada a dor e infertili‐
dade. O tecido ectópico endometrial
está geralmente localizado na pélvis,
mas pode aparecer em qualquer parte
do corpo. Os locais mais comuns são os
ovários, o fundo-de-saco de Douglas, o
ligamento útero-sacral e largo, as

trompas de Falópio, o cólon sigmoide
e o apêndice. Como dependem de es‐
trogénio, as lesões ectópicas sofrem ci‐
clos de crescimento e hemorragia em
sincronia com o ciclo menstrual. A
doença exibe um amplo espectro de
sinais clínicos e sintomas, propensos a
progressão e recorrência. Além disso, a
endometriose afeta a qualidade de
vida de forma significativa.
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Muitas mulheres com
endometriose
avançada têm pouca
ou nenhuma dor,
enquanto aquelas
com doença leve
podem apresentar dor
incapacitante.

omo, atualmente, não
existe um método não invasivo e confiável para
diagnosticar a endometriose, a verdadeira prevalência não é conhecida. A cirurgia é
considerada o método definitivo para o
diagnóstico, mas, geralmente, não é realizada em mulheres sem sintomas ou
achados físicos que sugiram fortemente
a doença. Consequentemente, as estimativas podem variar com a indicação
para tratamento cirúrgico. A idade média no momento do diagnóstico da endometriose varia entre os 25 e os 35
anos.
Entre os fatores de risco estão a nuliparidade, a menarca precoce, a menopausa tardia, os ciclos menstruais curtos, o período menstrual longo, as anomalias müllerianas, as raças caucasiana
e asiática, o histórico familiar, o baixo
índice de massa corporal, o consumo de
álcool e cafeína, entre outros.
No entanto, também existem fatores
que diminuem o risco, tais como a multiparidade, os intervalos extensos de
amamentação, a menarca tardia (>14
anos), a raça negra, o tabagismo e o
exercício físico regular.

C

DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRIOSE
O diagnóstico de endometriose requer visualização cirúrgica das lesões e
evidência histológica de glândulas endometriais ectópicas e estroma. Apesar

de ser um problema comum, permanece
difícil de diagnosticar. Infelizmente, ainda não existe uma alternativa à laparoscopia para o diagnóstico da doença que
seja não invasiva e confiável. No entanto, para detetar endometriose, pode fazer-se um exame físico, um teste de diagnóstico não invasivo CA-125, uma
ecografia endovaginal ou transretal, ou
uma ressonância magnética.
A QUE SE ASSOCIA A DOR?
A dor é um dos sintomas mais comuns associados à endometriose, sendo os mecanismos envolvidos difíceis
de determinar, por várias razões. Na endometriose, a dor pélvica é mais frequentemente crónica e associada a dismenorreia entre 50 e 90% dos casos; dispareunia, dor pélvica profunda e dor
abdominal inferior (com ou sem dor nas
costas / virilha) também são comuns. A
dor, geralmente, piora com o tempo e
pode mudar de padrão. Quando os sintomas da bexiga e do intestino estão presentes são, geralmente, cíclicos.
A dor associada à endometriose foi
atribuída a três principais mecanismos:
• Efeitos diretos e indiretos da hemorragia focal de implantes endometrióticos;
• Ações das citocinas inflamatórias
na cavidade peritoneal;
• Irritação ou infiltração direta de terminações nervosas pélvicas.
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Muitas mulheres com endometriose
avançada têm pouca ou nenhuma dor,
enquanto aquelas com doença leve podem apresentar dor incapacitante.
A ENDOMETRIOSE E A INFERTILIDADE
A endometriose está fortemente associada à infertilidade. A prevalência de
endometriose aumenta dramaticamente
para até 50% em mulheres com infertilidade, sendo que entre 30 e 50% das mulheres com endometriose são inférteis.
Numerosas observações podem
apoiar uma relação entre endometriose
e infertilidade:
• A prevalência geral de endometriose
é maior em mulheres inférteis do
que em mulheres férteis;
• Mulheres inférteis são mais propensas a ter doença moderada a grave
do que mulheres férteis;
• A prevalência de endometriose mínima em mulheres inférteis com parceiros azoóspermicos é comparável.
A taxa de gravidez em mulheres com
endometriose leve, submetidas a tratamento com estimulação exógena com
gonadotrofina e inseminação intrauterina é menor quando comparada com mulheres sem doença. O sucesso da fertilização in vitro está correlacionado negativamente com a gravidade da
endometriose.
A infertilidade associada à endometriose tem sido atribuída a vários meca-

Saúde
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A taxa de fecundidade
em mulheres com endometriose é menor do
que na população reprodutiva não infértil. Como
a probabilidade geral de
sucesso com terapêutica
expectante é menor,
deve ser considerado
apenas em mulheres que
não têm doença em estádio avançado e que
tenham menos de 35
anos de idade.

nismos, incluindo anatomia distorcida e
inflamação e expressão genética do endométrio anómalo.
TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE
A endometriose deve ser considerada
uma doença crónica que requer tratamento a longo prazo com o objetivo de
maximizar o uso de terapêutica médica
e evitar cirurgias repetidas. Os objetivos
da terapêutica passam por diminuir as
complicações (dor e infertilidade), mais
do que eliminar lesões.
O tratamento de endometriose inclui:
terapêutica expectante, analgesia e terapêutica hormonal, analgésicos contracetivos orais combinados cíclicos, contínuos ou tricíclicos, agonistas da GnRH,
progestativos orais, parentéricos ou intra-uterinos, danazol, inibidores da aromatase e terapêutica cirúrgica (conservadora, definitiva) ou combinação de terapêutica médica (antes ou depois) com
cirúrgica.
O tratamento médico baseia-se na
premissa de que o endométrio ectópico
responde da mesma forma que o endométrio eutópico, portanto, os objetivos
têm sido reduzir ou eliminar a menstruação, diminuindo assim a probabilidade
de desenvolvimento de novos implantes
e suprimir o crescimento e atividade do
endométrio, antecipando que o mesmo

ocorra nos implantes de endometriose.
Não existe evidência de que uma terapêutica médica seja superior a outra no
tratamento da dor.
O tratamento cirúrgico tem como objetivo reestabelecer a anatomia normal,
excisar ou destruir qualquer doença visível, e prevenir ou atrasar a recorrência da
doença. Pode ser terapêutica de 1ª linha
nas mulheres que pretendem engravidar
e têm endometriose moderada a grave
que distorce a anatomia pélvica.
Não existe evidência de qualquer tipo
de terapêutica médica ou cirúrgica que
afete a fertilidade futura. O tratamento
deve ser individualizado tendo em conta
a gravidade dos sintomas, a extensão e
localização da doença, a existência de
desejo de gravidez, a idade, os efeitos
adversos e a taxa de complicações cirúrgicas.
TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE ASSOCIADA A INFERTILIDADE
Existem várias opções de tratamento
disponíveis para mulheres com endometriose que pretendem engravidar. Embora não seja recomendado rotineiramente, o tratamento expectante é uma opção
para mulheres com receio na estimulação ovárica, com ou sem inseminação
intrauterina (IIU) ou fertilização in vitro
(FIV).

10

A taxa de fecundidade em mulheres
com endometriose é menor do que na
população reprodutiva não infértil. Como
a probabilidade geral de sucesso com terapêutica expectante é menor, deve ser
considerado apenas em mulheres que
não têm doença em estádio avançado e
que tenham menos de 35 anos de idade.
Os efeitos da cirurgia na fertilidade
em mulheres com dor devem ser uma
opção antes de se prosseguir com a estimulação ovárica, IIU ou FIV, uma vez que
os esquemas disponíveis podem exacerbar a dor.
Em utentes com endometriose leve, a
estimulação ovárica, com ou sem IIU, aumenta as taxas de fertilidade. Este método é preferível quando a mulher não possui anatomia distorcida, mas são recomendados apenas quatro ciclos, pois
cada um pode estimular lesões endometrióticas.
As taxas de sucesso da fertilização in
vitro em mulheres com endometriose
são semelhantes às com fator tubário,
masculino e inexplicável. Ainda não há
evidência acerca da afetação das taxas
de gravidez na endometriose quando
comparada a outras causas de infertilidade, porém a fertilização in vitro é atualmente o tratamento mais eficaz de infertilidade associada à endometriose, especialmente em mulheres com doença
avançada.
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Rita Costa
Terapeuta da Fala

As primeiras palavras:

como ajudar o bebé a desenvolver
a competência da fala?
Escrevo-vos não só enquanto terapeuta da fala, mas também
enquanto mãe de dois, tendo a mais nova 6 meses… e se vos disser
que ela já demonstra vários sinais de desenvolvimento linguístico
adequado? Não, ainda não diz palavras, mas a verdade é que, antes
da fala, há competências que é necessário desenvolver e ela é muito
comunicativa: ri, palra, conversa, chora de acordo com as
necessidades e aponta para o que quer, não desistindo enquanto não
a ajudam a alcançar.
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Vamos, então, começar do início!
DOS 0 AOS 6 MESES
Nas primeiras semanas, o nosso bebé
tem a sua comunicação muito reduzida,
chorando apenas para demonstrar desconforto. Depois, chora de forma diferente consoante as necessidades, seja dor,
fome, sono ou chamada de atenção.
Cada vez mais, reage a sons, vira a cabeça na direção dos estímulos e são já
muitos os sons que produz autonomamente, nomeadamente sucção, arrotos,
soluços, espirros, suspiros e o palreio.
É nesta fase que surgem os primeiros
sorrisos intencionais e nós adoramos vêlos sorrir, muitas vezes em resposta ao
nosso sorriso. Os bebés até aos seis meses não falam, mas comunicam connosco e dizem muito sobre o seu bem-estar:
surge a tão engraçada protoconversação, em que ainda não falam mas já con-
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versam. Já repararam que, a dada altura,
quando nós falamos, o bebé tende a permanecer calado e quando nos calamos
ele conversa, conversa, conversa…?

DOS 6 AOS 12 MESES

A partir dos seis meses, os bebés começam uma nova fase, a do balbucio reduplicado. Mais do que produzir sons, começam a produzir cadeias vocais dos mesmos sons repetidos “mamamamama”,
“tatatatata”, “bababababa” e conseguem
fazê-lo durante bastante tempo seguido!
Nesta idade, reagem ao nome, reagem quando o adulto nomeia objetos
que conhece e utiliza frequentemente,
olhando na sua direção ou tentando alcançá-los. Surgem, então, as primeiras
palavras - habitualmente “mamã” ou
“papá” porque contêm consoantes bilabiais, as mais fáceis a ser aprendidas
por serem as mais visíveis.
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Os bebés até aos seis
meses não falam, mas
comunicam connosco
e dizem muito sobre o
seu bem-estar: surge a
tão engraçada
protoconversação, em
que ainda não falam
mas já conversam. Já
repararam que, a dada
altura, quando nós
falamos o bebé tende
a permanecer calado e
quando nos calamos
ele conversa,
conversa, conversa…?
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ENTÃO, O QUE PODEMOS FAZER PARA
ESTIMULAR O BEBÉ A FALAR?
• Escute e responda às iniciativas do
bebé (choro, movimentos corporais,
riso, olhar…). Se, por exemplo, o
bebé chorar com fome, diga: “Calma
bebé, a mamã já vai dar de mamar…”.
◦ Interprete e imite as expressões faciais do seu bebé ou um
apontar, ajude-o a descobrir o
prazer de comunicar;
◦ Dê tempo ao bebé para responder. Este é o ponto de partida
para a conversação e pode
fazê-lo até quando brinca com
imitação facial.
• Cante e ria com o bebé. O canto
acalma os nossos bebés e o riso é
uma manifestação de bem-estar
físico e emocional.
• Utilize gestos. Por um lado, para
melhorar a compreensão e, por outro, porque provavelmente o seu

bebé cedo começará a tentar imitar,
antes ainda de começar a falar. O
gesto pode ajudá-lo a fazer-se entender e, mais uma vez, reforçar o
prazer de comunicar.
• Fale muito com o seu bebé de forma
calma, utilizando frases simples,
mas bem construídas, e palavras
simples, mas bem produzidas.
◦ Explique o que ouve; o que faz
durante a alimentação, higiene…
◦ Diga o nome de pessoas familiares e objetos do dia a dia.
◦ Responda ligeiramente acima
do nível de produções do seu
bebé, o importante é que acrescente informação, por exemplo, o bebé produz /mamamamama/, a mãe pode dizer: “/
mamamama/, sim a mamã
está aqui a preparar a papa”.
Nunca se esqueça que nós, adultos,
somos o modelo dos nossos bebés e
que somos nós a promover a sua aprendizagem por isso, acima de tudo, fale
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com o seu bebé!
Nunca é demais lembrar, também,
que, se tiver dúvidas, se achar que o seu
bebé não produz sons, não mantém o
contacto ocular ou não sorri, deve falar
com o seu médico de família, com o seu
pediatra, e não deixe de consultar um terapeuta da fala, que o encaminhará da
melhor forma para que sejam efetuados
os despistes necessários e para que, em
caso de necessidade, a intervenção seja
o mais precoce possível. Afinal, estamos todos aqui para ajudar.

Nunca se esqueça
que nós, adultos,
somos o modelo dos
nossos bebés e que
somos nós a
promover a sua
aprendizagem por
isso, acima de tudo,
fale com o seu bebé!

Gravidez

www.demaeparamae.pt

O stress na gravidez
afeta o bebé?
A maioria das mulheres grávidas sabe que
deve comer saudavelmente, parar de
fumar e evitar o álcool, mas muitas
futuras-mamãs não estão informadas
relativamente ao impacto do stress - que
tem perigos específicos para o bem-estar
físico e emocional - tanto da mãe como
do bebé, durante a gravidez.

Susana Lopes
Professora de Yoga e fundadora
do projeto “Gravidez Sem Stress”

T

odos
sofremos
de
stress de uma maneira
ou de outra, e o stress
durante a gravidez é comum – aliás, a própria
gravidez pode incitar,
por si só, algum tipo de stress, não só
quando se trata de uma gravidez não
planeada, mas também porque qualquer
gravidez requer várias mudanças e traz
novas preocupações.
Hoje sabemos que altos níveis de
stress causam problemas de saúde, tais
como tensão alta e doenças cardíacas,
mas também sabemos que, quando
uma mulher está grávida e sob stress
durante um longo período de tempo,
este pode prejudicar a sua saúde e influenciar o desenvolvimento do bebé.

O QUE É, REALMENTE, O STRESS?
O stress é a reação do corpo a um desafio ou demanda, e é caracterizado por
ser um sistema de alarme biológico forte, rápido e complexo, que vai aumentar
a frequência cardíaca, a pressão arterial
e a afluência de substâncias no organismo (como a adrenalina e o cortisol), que,
em grandes quantidades, são nocivas
para o organismo da mãe e do bebé.
Por outro lado, o stress também influencia as regiões do cérebro que controlam o humor, e a mãe pode sentir uma
tendência para o medo, ansiedade, depressão, com pensamentos e emoções
que fazem com que se sinta frustrada,
irritada, nervosa, com uma sensação geral de tensão física e emocional.
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COMO PODE O STRESS AFETAR A MÃE
E O BEBÉ?
É muito importante que as mulheres
grávidas controlem o stress, pois o ambiente exterior da mãe provoca uma reação no seu interior, no seu corpo e mente, e o que está a acontecer com ela também pode ser passado para o seu bebé.
O bebé, no ventre da mãe, sente todas as suas experiências e reações
como se fossem as suas próprias experiências. O bebé está a aprender a reconhecer o ambiente externo por meio dos
sinais internos que a mãe lhe dá e é assim que se prepara para a vida fora do
útero materno.
Sabemos que, na conceção, os programas genéticos do ADN do pai e da
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Quando pratica e
cultiva uma maior
harmonia e paz
interior durante a
gravidez, como numa
aula de yoga para
grávidas ao praticar
uma respiração
profunda e
consciente, e partilha
momentos relaxantes
com o bebé, a mãe
está a voltar-se para
dentro de si mesma,
a aumentar a sua
consciência corporal
e emocional, e a
conectar-se
profundamente com
o seu bebé.
mãe são transmitidos para a primeira
célula da criança, mas a ciência revela
que, durante a gravidez, esses programas podem ser ativados, ou modificados, de acordo com a qualidade das experiências que a mãe vive, bem como a
qualidade do ambiente em que se insere.
Investigadores da Universidade de
Zurique descobriram que o stress pode
influenciar o metabolismo da placenta e
o crescimento do feto. Se a mãe estiver
sob stress por um longo período de tempo, a concentração de hormonas do
stress no líquido amniótico aumenta,
tornando o líquido mais amargo e fazendo com o que o bebé beba menos quantidade. As hipóteses de ter um bebé com
baixo peso aumentam, bem como a probabilidade de ter um bebé prematuro, ou

um filho com problemas de saúde.
Entendemos, agora, que os bebés
são muito mais sensíveis do que pensávamos e a responsabilidade de uma
mãe estende-se para além do vínculo
físico e move-se para a qualidade do que
a sua mente vivencia, os seus pensamentos, emoções e até mesmo a sua visão do mundo exterior. As mães são as
criadoras e a inspiração dos seus bebés.
O QUE PODE FAZER?
Quando pratica e cultiva uma maior
harmonia e paz interior durante a gravidez, como numa aula de yoga para grávidas ao praticar uma respiração profunda e consciente, e partilha momentos relaxantes com o bebé, a mãe está a

15

voltar-se para dentro de si mesma, a aumentar a sua consciência corporal e
emocional, e a conectar-se profundamente com o seu bebé.
A mãe torna-se, assim, mais consciente das suas emoções e reações, podendo alterá-las e podendo transformar
os comportamentos, se necessário, ultrapassando momentos de tensão com
mais tranquilidade e tomando melhores
decisões para si e para o seu bebé.
Por sua vez, o bebé, que partilha estes momentos dentro da barriga da mãe,
é mais capaz de se desenvolver harmoniosamente, usufruindo do reforço do
equilíbrio, serenidade, energia, pensamento e emoções positivas da mãe para
um melhor começo de vida.

Categoria
Família
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Ana Cristina Neves
Técnica de Desporto

Atividade física
para famílias
Os adultos vivem, hoje em dia, numa rotina profissional onde o
stress contamina o bem-estar físico e emocional e as dinâmicas
familiares. Existe, então, a necessidade de equilibrar e desempenhar
estes dois papéis de forma harmoniosa, tanto da parte de pais/mães
como de profissionais.

A

tensão e o stress não
são,
exclusivamente,
um problema de adultos. Hoje, as crianças
levam para a escola,
além das mochilas pesadas, o peso das expectativas e das
responsabilidades, enquanto o insucesso escolar aumenta.
Criar tempo de qualidade e espaço
para que a família possa relacionar-se, fomentando a união e a empatia, é deveras
importante, sendo a atividade física uma
excelente forma para que isso aconteça.
A prática de atividade física é importante em todas as fases da vida. O in-

centivo precoce desta prática salutar
tem resultados positivos e efetivos, já
que os mais pequenos crescem longe
do sedentarismo e entusiasmam-se
com a atividade física. Se praticar exercício é bom, na companhia de quem
amamos é melhor ainda! Seremos sempre melhores e mais fortes em conjunto,
trabalhando com amor.
São os hábitos dos pais que os filhos
vão seguir no futuro, pois é com eles que
convivem e é a imitá-los que eles vão
crescer - é importante dar o exemplo e
mostrar como a atividade física para
pais e filhos tem tudo para ser muito divertida.
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O QUE É A ATIVIDADE FÍSICA?
O termo mais abrangente contempla
qualquer movimento realizado pela
musculatura esquelética do corpo (os
principais músculos), que resulte num
dispêndio energético acima dos valores
de repouso. Passear o cão, dançar e correr são apenas três exemplos.
PORQUÊ FAZER ATIVIDADE FÍSICA?
A atividade física é essencial para o
bem-estar de qualquer indivíduo e há diversas atividades que podem ser feitas
em família, que estimulam a saúde física
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e mental e que reforçam, ao mesmo tempo, os laços entre os membros da família.
A atividade física regular, mesmo em
quantidades pequenas e com intensidade moderada, traz diversos benefícios
para a saúde:
• Auxilia a manutenção de um peso saudável;
• Melhora a postura;
• Diminui o risco de doenças cardiovasculares;
• Ajuda a controlar o stress e ansiedade;
• Melhora a autoestima e promove uma
sensação de bem-estar;
• Promove o fortalecimento do sistema
imunitário;
• Fortalece os ossos e articulações;
• Aumenta a força e resistência muscular.

No caso das crianças e adolescentes,
para além de todos estes benefícios, a
atividade física pode:
• Ajudar a melhorar o desempenho
escolar, aumentando a capacidade
de concentração;
• Melhorar a interação social com crianças da mesma idade;
• Auxiliar o crescimento e o desenvolvimento saudáveis.
CUIDADOS A TER COM AS CRIANÇAS
DURANTE A ATIVIDADE FÍSICA
Há certos aspetos que deve ter em
atenção durante a prática de exercício
físico, especialmente no caso das crian-

ças. As crianças devem:
• Fazer aquecimento antes de qualquer atividade mais exigente;
• Beber água antes, durante e depois
da atividade física;
• Usar protetor solar, boné e óculos
de sol nos dias mais quentes e solarengos;
• Fazer exercícios adequados ao seu
condicionamento físico atual.
ATIVIDADES QUE PODEM FAZER EM FAMÍLIA
Andar de bicicleta - Cada pessoa pode
adaptar o exercício às suas capacidades, não exige uma condição física muito elevada e é uma atividade estimulante
para as crianças. Pedalar ao ar livre pode
ajudar a combater a ansiedade, estimular a musculatura das vértebras dorsais
e melhorar a postura, o equilíbrio e a flexibilidade, entre outros benefícios.
Caminhadas - Não exigindo quaisquer gastos e podendo ser feita em qualquer lugar, a caminhada promove a conversa e, consequentemente, o reforço
dos laços familiares. Esta atividade tem,
também, diversos benefícios para a saúde, promovendo o aumento da capacidade cardiovascular, ajudando a evitar o
excesso de peso, reduzindo o colesterol
e combatendo o stress e a ansiedade.
Natação - As crianças tendem a gostar de atividades fora da rotina e a água
pode ser uma solução, permitindo que
toda a família se divirta e desenvolva um

A atividade física é
essencial para o
bem-estar de
qualquer indivíduo e
há diversas
atividades que
podem ser feitas em
família, que
estimulam a saúde
física e mental e que
reforçam, ao mesmo
tempo, os laços entre
os membros da
família.
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espírito competitivo saudável. Este desporto melhora a respiração, auxilia o desenvolvimento da musculatura, desenvolve a coordenação motora e reduz o
risco de diabetes.
Yoga - Para além do baixo risco de lesão, as diferentes posturas trabalham
com alongamento, concentração e flexibilidade, fazendo com que se crie uma
consciência corporal. A respiração também é treinada para acompanhar os movimentos.
Estes são apenas alguns exemplos,
havendo muitas atividades por onde escolher. É importante lembrar que os gostos e capacidades variam de pessoa
para pessoa, pelo que não se deve tornar
o exercício físico numa obrigação para
as crianças, mas sim encontrar atividades que todos gostem.
Os pais, ao interagirem com os seus
filhos em momentos de brincadeira, criação, aprendizagem, introspeção, relaxamento e felicidade estão a atribuir
segurança emocional, pessoal e familiar
prolongada no tempo. Desta forma, conseguem construir-se ferramentas importantes como o amor e a confiança,
expressar alegria e contentamento e
tranquilizar em momentos de frustação
e adversidade.
Passar tempo de qualidade com os
pais e em família é dos melhores presentes que uma criança pode ter. O resultado é saúde, bem-estar físico, mental,
emocional e muita diversão!

Entrevista
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All Aboard Family
Catarina e Filipe Almeida decidiram dar a volta ao mundo
com o filho Guilherme, de 3 anos, e ainda que a doença de Filipe o obrigue a fazer hemodiálise várias vezes por semana,
esperam continuar a aventura depois do nascimento do pequeno Manuel. Os registos são feitos no blog “All Aboard Family”, onde partilham dicas sobre viagens em família.
por

Carolina Nelas
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Largar tudo para viajar é o sonho de
muitos casais, mas a Catarina e o Filipe
transformaram este sonho em realidade. Podem falar-nos um bocadinho mais
sobre esta aventura? Como surgiu a
ideia de darem a volta ao mundo?
Não foi uma decisão de momento.
Foi uma ideia que se foi formando
com o tempo. Trabalhava há 10 anos
num serviço de apoio ao cliente que
adorava, era team leader, mas trabalhar por turnos fazia-me perder muito
tempo do Filipe e do Guilherme. O Filipe sempre foi mais desligado das
"raízes", então, para ele, a escolha
sempre foi simples. Sempre teve o
desejo de ter uma casa em Bali.
As nossas viagens não são de hoje.
Desde que nos conhecemos que viajamos juntos. Num dia de trabalho
mais chato, cheguei a casa e disse
ao Filipe: "Bora, vamos dar a volta ao
mundo". Primeiro o Filipe não acreditou, depois fomos comprar um mapa
gigante e começámos a planear. Sabíamos que jamais o faríamos sem
motivo, então criámos três missões:
mostrar que é possível viajar com crianças; compreender que podemos
largar tudo em busca do sonho e que
nada é garantido; provar que uma doença não tem de ser uma limitação e
ajudar outros a viajar. Esta última talvez seja a nossa missão mais forte.

E como fizeram para tornar esta viagem
possível?
É importante que se compreenda que
temos de definir prioridades. Ao contrário do que muitas pessoas pensam,
não somos ricos nem vimos de famílias ricas. Somos ambos de famílias
humildes, que tudo o que conseguiram
foi com o esforço de (muito) trabalho.
Sempre soubemos organizar o nosso
dinheiro e isso ajudou-nos a estarmos
focados, sem fazermos gastos desnecessários. Vendemos tudo: a casa, o
recheio da casa, tudo o que consideramos desnecessário e o tuk-tuk do Filipe. Muitos pensam que ficámos sem
nada mas, na verdade, ganhámos muito mais com a viagem e somos muito
mais felizes hoje. Não gastamos dinheiro em roupas desnecessárias,
nem jantamos fora todos os dias, não
vamos a discotecas e por aí fora. Acho
que compreendem onde queremos
chegar.
Qual foi o vosso primeiro destino de viagem? Como foi essa primeira experiência e
que dificuldades tiveram?
Primeiro fizemos Bahamas, Cuba e
México. Decidimos que queríamos viajar sem expectativas para podermos
usufruir dos lugares como eles são. Viajar também não era novidade para
nós, então a experiência correu muito

“

É importante que se
compreenda que
temos de definir
prioridades. Ao
contrário do que
muitas pessoas
pensam, não somos
ricos nem vimos de
famílias ricas. Somos
ambos de famílias
humildes, que tudo o
que conseguiram foi
com o esforço de
(muito) trabalho.

”
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bem. A única coisa que alterou foi o
facto de estarmos 24h juntos, os três,
e de trabalharmos juntos a partir daquele momento. O “All Aboard Family”
tinha de ser alimentado e, ao início, era
complicado conseguir perceber o
rumo que queríamos levar. Duas cabeças cheias de ideias, que algumas vezes acabavam por chocar. Achamos
que faz parte. Depois de conversarmos, em Cuba (o nosso segundo destino), compreendemos que o foco seriamos nós e a nossa experiência e começamos a trabalhar sem pressão, para
um bem comum. Não nos custa mesmo nada passar tanto tempo juntos.
Como planeiam as vossas viagens familiares? É difícil escolher os destinos por terem gostos diferentes ou costumam estar
de acordo neste aspeto?
Por norma estamos sempre de acordo.
Eu gosto de praia, o Filipe adora surf. O
Gui adora estar onde nós estivermos.
Por isso é super simples planear. Destinos com sol, natureza e pouco explorados são os nossos preferidos.
O Filipe tem uma doença renal que o torna dependente da hemodiálise, correto?
Isso faz-vos pensar duas vezes antes de
partirem à aventura?
Quando descobri a hemodiálise senti que não poderia continuar a viajar.
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10 dias depois o Guilherme nasceu e
senti que precisávamos de ter todos
uma vida o mais normal possível. Viajar é o que mais nos deixa felizes e,
por esse motivo, não pensámos
duas vezes antes de partir à aventura. Apesar disso, tive de fazer muitas
pesquisas. Sou insuficiente renal e
caso falhe um tratamento posso colocar em causa a minha vida, posso
morrer, mas viver no medo não me
leva a lado nenhum. Preferimos planear tudo e garantir que tudo corre
da melhor forma possível do que entregar-me a uma doença. Primeiro
decidimos que queríamos estar
onde o sol estivesse - ajuda a diminuir a logística. Depois escolhemos
os países de acordo com as condições das clínicas e dos tratamentos.
Existem muitas clínicas ótimas em
sítios que nem pensaríamos.
No "All Aboard Family" relatam não só as
vossas viagens, mas também o vosso
quotidiano, partilhando com os vossos
seguidores vários aspetos da vossa vida
familiar. Como surgiu a ideia de criarem
um blog e que impacto é que essa decisão teve nas vossas vidas?
A viagem não fazia sentido se não
fosse para ajudar e inspirar outras
pessoas. Quisemos tornar as nossas

vidas em algo útil para outros. Sabíamos que as nossas vidas podiam ajudar outras vidas pelas três missões
que traçámos. E isto tornou-se muito
real: fomos crescendo de forma orgânica e temos connosco seguidores
muito queridos que nos inspiram
também a nós. Todos os dias recebemos várias mensagens de várias pessoas que nos agradecem o facto de
estarmos deste lado e o como mudamos as suas vidas - doentes, pais e
por aí fora. Não existe gratidão maior.
Sabíamos que iríamos crescer, nunca
pensámos que fosse tão positivo.
Conhecemos a Catarina e o Filipe como o
casal que viaja pelo mundo e não se deixa
vencer pelas adversidades. Como são a
Catarina e o Filipe individualmente e enquanto pais?
Somos exatamente como nos veem.
Mostramos exatamente aquilo que
somos. Dentro de portas também nos
chateamos, também discordamos de
muitas coisas, somos um casal perfeitamente normal mas, no geral, somos aquilo que mostramos ser. O Filipe mais calmo, eu com mais energia
e mais explosiva mas ambos somos
uns pais muito tranquilos e descontraídos e deixamos o Guilherme ser
criança.

“

Somos exatamente
como nos veem. Mos‐
tramos exatamente
aquilo que somos.
Dentro de portas
também nos chatea‐
mos, também
discordamos de mui‐
tas coisas, somos um
casal perfeitamente
normal mas, no ge‐
ral, somos aquilo que
mostramos ser.

”
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Ser mãe mudou a forma como a Catarina
encara o espelho? Porquê?
Não mudou nada. Compreendo perfeitamente que o meu corpo sofreu
mudanças, foi casa de dois bebés e
está a ser casa de um terceiro. Claro
que tenho pena do meu peito nunca
mais voltar ao que era, mas sei viver
com isso.

Um assunto delicado, mas que, infelizmente, está na ordem do dia para muitas
famílias: uma gravidez interrompida. O
Francisco foi diagnosticado com Síndrome de Dandy Walker, correto? Como
lidou com a notícia e todo o processo de
perda? Sendo este um tema ainda pouco
falado... que palavras diriam aos pais
que passaram ou estão a passar por
uma situação semelhante?
Sim, o Francisco foi diagnosticado
com Síndrome de Dandy Walker. É
um síndrome muito raro. Foi um processo extremamente doloroso. Queríamos ser pais e as experiências
que tínhamos à nossa volta eram todas incríveis. Parecia que nada poderia correr mal, mas correu.
Lembro-me hoje e lembrar-me-ei
para toda a minha vida de como foi
difícil o processo físico e psicológico. Ninguém está preparado para ter
de interromper uma gravidez pelas
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Dizem-nos muitas vezes que o
Gui é um bebé arco-íris - algo
que nos chega logo após uma
perda, só pode ser algo de
muito bom. E foi. O Francisco é
o Francisco e o Guilherme é o
Guilherme. Nenhum ocupa o
lugar do outro e ambos têm a
sua importância nas nossas
vidas.

24 semanas. Sentia-o mexer perfeitamente e, de um dia para o outro, dizem-nos que aquele bebé dificilmente iria sobreviver até ao final da gravidez. Tive de fazer parto, vimos o
coração do Francisco parar e, nesse
momento, só pensamos que a dor da
perda nunca irá passar.
Para os pais que estão a passar pelo
mesmo, diríamos que passa e, quando passa e os nossos corações acalmam, ficam apenas as saudades e a
curiosidade de como é que ele seria.
Temos um lema de que nada é por
acaso, que devemos confiar e foi a
isso que nos agarrámos. Choramos
muitos dias seguidos e conversávamos todos os dias acerca disso. Foi
nessas conversas a dois que o nosso coração se foi aliviando e decidimos que não iríamos tomar nada e
que seria o Francisco a decidir quando devíamos voltar a engravidar. Isto
pode parecer estranho a quem lê,
mas foi a nossa forma de ultrapassar. Também tive ataques de ansiedade e durante algum tempo não
consegui ver ninguém, mas passa.
Dois meses depois desse momento,
souberam que vinha a caminho mais um
bebé. Para além do amor que só os pais
conseguem sentir por um filho, o que representou a chegada do Guilherme?
Dizem-nos muitas vezes que o Gui é
um bebé arco-íris - algo que nos chega logo após uma perda, só pode ser
algo de muito bom. E foi. O Francisco é o Francisco e o Guilherme é o

Guilherme. Nenhum ocupa o lugar
do outro e ambos têm a sua importância nas nossas vidas. Somos gratos por ter vindo tão cedo porque
nos ajudou a ultrapassar a dor e evitou que, mais tarde, quando quiséssemos voltar a engravidar, passássemos por um processo de ansiedade podendo não conseguir pela
pressão que nos iríamos colocar. O
Guilherme é o bebé perfeito para nós
e não mudaríamos nada nele.
Depois de 8 meses e mais de 25 países,
decidiram fazer uma pausa nas viagens
para receber o pequeno Manuel que, à
data desta entrevista, ainda não tinha
chegado. Uma vez que cada gravidez é
única, quais foram as principais diferenças que a Catarina sentiu?
Enjoos! Nunca senti um único enjoo
nos dois bebés anteriores. Neste, pelas 6 semanas, comecei a sentir muitos enjoos, em Taiwan e na Tailândia
onde começam a cozinhar super
cedo e onde os cheiros são muito intensos. Parecia que nunca mais ia
voltar a ter um dia normal, mas felizmente, pelas 12 semanas, voltei a ter
apetite e os enjoos foram embora.
Já sabem qual vai ser o primeiro destino
do Manuel?
Queremos que seja em Portugal.
Adoraríamos ir aos Açores e à Madeira. Neste momento, e ainda de
quarentena, sabemos da importância de ajudar e de promover a nossa
economia. Além disso adoramos o
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”

nosso país. Não haverá sitio mais
bonito para levar o Manuel.

Quais serão os próximos destinos?
Por agora não sabemos. Não conseguimos planificar nem pensar em viagens enquanto a covid-19 estiver
por aí. Acreditamos que as viagens
vão ficar limitadas, até porque o Filipe faz parte do grupo de risco.

Vocês provam que é possível viajar com
crianças, viajar com uma doença e seguir
um sonho. Que conselhos dariam aos pais
que têm receio de o fazer? Quais as melhores dicas para quem viaja em família?
O medo está nas nossas cabeças. Os
mais pequenos adaptam-se muito
melhor às coisas do que nós pensamos. Desde que estejam connosco,
estarão bem. Dizemos que não há diferença entre ir para o Algarve como
para outro lado do mundo. Há crianças em todo o lado, que nascem em
todos os países. O mundo está muito
mais desenvolvido do que aquilo que
pensamos e há comida e fraldas em
todo o lado, até na Ásia! Posto isto, é
descomplicar e ir. Escolher um destino que seja para o gosto de todos e
para todos se divertirem.
Esqueçam as rotinas! Em viagem, devem ir com a maré e não são 8 ou 10
dias que vão determinar o resto do
ano. Usufruam, sem pressões, e
aproveitem a companhia de cada
um. No nosso blog temos mais conselhos e detalhes acerca deste tópico de como viajar com crianças.
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Produtos eco-friendly
para o seu bebé!
1
3
5

2
4
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A procura por produtos mais amigos do ambi‐
ente, com menos químicos e maior durabili‐
dade, tem aumentado significativamente. São
cada vez mais as famílias que optam por mar‐
cas sustentáveis na hora de fazer compras para
os filhos, mas nem sempre é fácil deixar os pro‐

dutos descartáveis de parte ou encontrar brin‐
quedos que cumpram estes requisitos. Porque
sabemos que esta é uma realidade para muitos
pais e bebés, reunimos um conjunto de produ‐
tos eco-friendly que poderão incluir nas vossas
rotinas (e brincadeiras!).

7 O meu primeiro telemóvel Ludicenter 9.90€ ; 8 Alcofa Estrelas Gloop 149.90€ ;
9 Mordedor Organii 15.00€ ; 10 Chupeta Organii 9.00€; 11 Cozinha em madeira Vertbaudet 79.99€;
12 Escorrega de carrinhos em madeira Vertbaudet 25.99€;

7

8

9

10

11

12

23

Categoria

www.demaeparamae.pt

10 Peças
essenciais
na gravidez

Sofia Dezoito Fonseca
Consultora de Imagem e fundadora
do “Healthy Project”

Não faltam opções para quem está
grávida, mas é preciso ter em conta que
esta é uma fase que dura 9 meses e que
não vale a pena fazer grandes investimentos. Há muita coisa no seu guarda-roupa
que pode e deve continuar a usar. Por outro lado, insistir em peças que já só tem
porque não quer gastar dinheiro pode
também causar desconforto ou ser inadequado para a fase em que se encontra.
Neste artigo, encontra as 10 peças básicas essenciais:

Leggings: Mesmo para quem não é fã,
na gravidez podem tornar-se numa peça
de eleição. São práticas, leves e versáteis
- uma boa aposta nesta fase!

Calçado confortável: A nossa base
deve ser sempre confortável, mais ainda
quando o nosso ponto de equilíbrio oscila
bastante. Calçado confortável e respirável, com uma ligeira altura (sabrinas são
desaconselhadas, por exemplo) é essencial.

Casaco cintado: O casaco cintado, tipo
blazer oversize, ajuda qualquer look a
transformar-se num look elegante.

Calças com cintura ajustada: Há quem
prefira continuar a usar as suas calças
com um adaptador de cintura, mas a partir do segundo trimestre a barriga cresce
e dá um pulo, pelo que é aconselhado utilizar calças que “abracem” e ajustem a
barriguinha.

Vestido: Use os que já tem, não precisa de comprar novo ou próprios para prémamã. Geralmente, os vestidos são mais
largos na zona da cintura e aqueles que
são mais justos são normalmente feitos
de tecidos com alguma elasticidade, pelo
que continuam a servir perfeitamente.

Cruzados: Casacos, vestidos ou camisas: se forem traçados vão ajudar (e muito) nesta fase pré-natal. São peças que
podem ser usadas durante toda a gestação e que podem transitar para a fase da
amamentação.
Soutien adequado: Não é só a barriguinha que cresce! O nosso corpo muda. Procure um soutien adequado: não tem de
ser de amamentação nesta fase, mas
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deve ser confortável e adequado à nova
medida e formato do peito.
Cuecas de grávida: Não são a peça
mais atraente, é certo, mas as rendas, microfibras e outros materiais devem ser
postos de lado nesta fase. Privilegie os interiores em algodão, respiráveis e que
possam ser lavados a altas temperaturas.
Pijama confortável: Pode parecer redundante ou pouco óbvio. Os pijamas não
são, supostamente, todos confortáveis?
Sim, à partida, mas continuar a usar os pijamas habituais pode ser desconfortável
mais para a frente. Atenção ao elástico na
cintura ou às camisolas/camisas muito
justas, e privilegie, também aqui, o algodão como matéria-prima principal.
Faixa: A faixa é importante, mas só no
final do 3.º trimestre e apenas como forma de dar apoio a quem está muito tempo
sentada, ou muito tempo em pé, ou a
quem sofre de dores nas costas. É, no fundo, um apoio e não deve ser usada para
dormir. Informe-se sempre com o seu obstetra antes de adquirir uma faixa.
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Tiago Monteiro
Osteopata Especialista em Osteopatia
Pediátrica e Fisioterapeuta

Lombalgia
na Gravidez
Frequentemente recorrem à consulta de
Osteopatia ou Fisioterapia mulheres grávidas
com “lombalgias”. Afinal, o que é uma lombalgia?
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AFINAL, O QUE É UMA LOMBALGIA?
Por definição, lombalgia é, simplesmente, uma dor que ocorre na região
lombar - este termo, por si só, não é um
diagnóstico. A dor lombar pode ter diversas etiologias, e só um diagnóstico
exaustivo e correto nos poderá permitir
identificar a causa e tratá-la. Uma ciatalgia já pode ser considerada um diagnóstico, uma vez que estamos a identificar o nervo ciático como causa da dor,
que por sua vez poderá causar dor lombar - lombalgia.
A lombalgia constitui um fenómeno
bastante frequente na gravidez, e quase
todos os estudos realizados chegaram à
mesma conclusão: aproximadamente
50% das mulheres grávidas sofre com
dores nas costas e/ou pélvis em algum
momento da gravidez.
Mas quando falamos da lombalgia na
grávida, temos que ter em conta uma
série de fatores e alterações inerentes a
esta condição, que poderão propiciar o
surgimento dos sintomas de dor lombar:
ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS DECORRENTES DO PROCESSO NORMAL DA
GRAVIDEZ
Das alterações físicas decorrentes da
gravidez, as mais óbvias são o aumento
do perímetro abdominal e o aumento de
peso corporal, sendo este último resultado do aumento da gordura corporal, do
crescimento mamário e uterino, do aumento de volume sanguíneo e fluídos extracelulares. Adicionalmente, o peso do
feto, do líquido amniótico e da placenta
também contribuem para o aumento de
peso da grávida.
Durante a gravidez, o útero sofre um
aumento de 20 vezes o seu peso e tamanho, sensivelmente de 50g para 1100g,
de 7cm para 30cm de comprimento, e a
sua cavidade expande-se de cerca de
4ml iniciais para 4000ml nas 40 semanas de gravidez.
Devido ao aumento do útero e ao
crescimento do feto, a pélvis assume um
novo ângulo para suportar o peso e volume do bebé em crescimento. O centro de
gravidade do corpo da mulher deslocase para a frente e ocorre uma mutação
do sacro. Normalmente, a coluna lombar
adapta-se para uma postura lordótica
aumentada (aumento acentuado da cur-

vatura fisiológica da coluna).
Durante a gravidez, as alterações a nível hormonal causam algumas mudanças em diferentes estruturas do corpo.
Uma das mudanças mais evidentes, que
acontece por volta da 10ª semana de
gravidez, é o aumento da mobilidade das
articulações, nomeadamente das articulações sacro ilíacas e sínfise púbica.
Outra alteração importante de notar
durante a gravidez, e também relacionada
com as alterações hormonais e o aumento dos níveis de progesterona em circulação, ocorre no sistema respiratório. Verificam-se adaptações significativas na configuração mecânica da caixa torácica: o
nível do diafragma sobe, o ângulo intercostal aumenta e a respiração tende a ser
mais diafragmática e menos costal.
A OSTEOPATIA E O TRATAMENTO DA
LOMBALGIA NA GRAVIDEZ
A Osteopatia baseia-se em 2 ciências
fundamentais: Anatomia (estrutura) e Fisiologia (função). É esta dicotomia Estrutura-Função que está na base do raciocínio clínico da Osteopatia. Se uma
estrutura não estiver sã, não poderá desempenhar a sua função corretamente.
Inversamente, se uma determinada função não for realizada corretamente pelo
nosso corpo, a estrutura poderá padecer.
A Osteopatia consiste na utilização
de técnicas de terapia manual para reduzir a tensão nas estruturas miofasciais,
articulações e ligamentos. Desta forma,
consegue normalizar a estrutura, corrigindo eventuais restrições de movimento, para que a função possa ser realizada
sem limitações ou dor. Muitos são os estudos que apontam a Osteopatia como
uma técnica de eleição para o tratamento sintomático da lombalgia e resolução
das suas causas.
No caso da grávida, uma das grandes
vantagens da Osteopatia (quando realizada por um profissional qualificado), reside no facto de se utilizarem apenas
técnicas manuais, que não são contraindicadas na gravidez.
Efetivamente, a Osteopatia surge, por
vezes, associada a um tipo de terapia
“agressiva” e perigosa, mas tal não é verdade, uma vez que a panóplia de técnicas que se utilizam é imensa, e são sempre adaptadas às limitações de cada paciente. No caso em concreto da grávida,
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teremos que ser, obviamente, ainda mais
cautelosos de forma a não colocar em
risco a mulher ou o feto. Há técnicas que
não poderão ser feitas em determinado
tempo de gestação, mas muitas outras
que podem ser selecionadas e que são
seguras para o alívio da lombalgia na
grávida, reduzindo também a necessidade de uso de medicação.
Para além do tratamento efetuado no
consultório, o Osteopata poderá recomendar a realização de exercícios posturais e alongamentos para a grávida realizar em casa. A prática de exercício físico
regular, adaptado e bem orientado, constitui um fator fundamental para uma gravidez sem intercorrências! Pessoalmente, considero o Pilates um exercício físico de eleição para a mulher grávida.
Assim sendo, não hesite em consultar um Osteopata (devidamente credenciado), no caso de sofrer de dor lombar lombalgia - durante a sua gravidez!

A lombalgia
constitui um
fenómeno bastante
frequente na
gravidez, e quase
todos os estudos
realizados
chegaram à mesma
conclusão:
aproximadamente
50% de todas as
mulheres grávidas
sofrem com dores
nas costas e/ou
pélvis em algum
momento da
gravidez.
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Afinal, o que é que o
açúcar faz aos
dentes do meu filho?
Soraia Oliveira
Médica dentista, prática clínica em
odontopediatria e ortodontia

É raro o dia em que não ouvimos falar acerca
de nutrição e alimentação saudável.
Assistimos diariamente a uma enchente de
informação nas notícias, em livros, em
revistas e, principalmente, nas redes sociais. E
acerca do açúcar? Certamente já ouviu falar
que ele é muito prejudicial para os dentes…
mas será que sabe o que realmente acontece
nesta interação?

28

De Mãe para Mãe

Saúde

jul / ago / set 2020

Durante o dia, a
saliva produzida na
cavidade oral ajuda
a limpar os restos
de alimentos e a
manter o pH dentro
de valores normais.
Se a criança comer
mais que 5 ou 6
vezes por dia, a
saliva não terá
tempo para fazer
esse trabalho,
mantendo um
ambiente ácido e
propício ao
desenvolvimento de
cáries.

O

s alimentos açucarados e os hidratos de
carbono refinados são
alimentos que podem
conter vários tipos de
açúcares na sua composição, responsáveis pelo desenvolvimento de cáries. Os restos destes alimentos, se mantidos na boca durante longos
períodos, servem de alimento às bactérias
naturalmente presentes, que, por sua vez,
produzem um ácido, deixando o pH da
boca abaixo dos 5,5. Nestas condições,
ocorre uma desmineralização do esmalte
dentário, promovendo o desenvolvimento
de cavidades nas superfícies dos dentes.
SABIA QUE O AÇÚCAR NÃO É A ÚNICA
CAUSA DIRETA DA CÁRIE DENTÁRIA?
A alimentação das crianças é importante para a saúde dos dentes, mas a frequência com que se come é tão ou mais
importante – ingerir, constantemente, pequenos snacks aumenta o risco de cáries
dentárias nas crianças. Durante o dia, a
saliva produzida na cavidade oral ajuda a
limpar os restos de alimentos e a manter

o pH dentro de valores normais. Se a criança comer mais que 5 ou 6 vezes por dia,
a saliva não terá tempo para fazer esse
trabalho, mantendo um ambiente ácido e
propício ao desenvolvimento de cáries.
A cárie dentária é uma condição crónica muito frequente na população infantil,
sendo mais frequente que a asma. É importante ter noção que esta doença é dolorosa e que, mesmo em dentes de leite,
deve ser tratada.
COMO EVITAR AS CÁRIES?
É fundamental escovar os dentes no
mínimo 2 vezes por dia, com uma pasta
contendo flúor, e, durante o resto do dia,
beber bastante água ou bochechar com
frequência, ajudando na manutenção da
saliva. A água favorece a eliminação de
restos dos alimentos, diminuindo a exposição aos ácidos que causam as cáries.
Ainda assim, a educação alimentar é a
melhor forma de prevenção da cárie dentária. Deixamos algumas dicas importantes para o seu filho e para toda a família:
• Limite o consumo de alimentos açucarados. Ofereça-os apenas às refei-

29

•

•

•
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ções principais, como sobremesa,
pois é quando existe maior produção
salivar. Não os ofereça como lanche
ou petisco;
Deixe o consumo de bebidas açucaradas e refrigerantes para as ocasiões festivas;
Após a ingestão de açúcares, aguarde 30 minutos até escovar os dentes,
para que não provoque maior desgaste dentário através do ácido presente na boca;
Ajude o seu filho no momento da escovagem. As crianças até aos 10
anos devem ser vigiadas e ajudadas
durante a escovagem dentária;
Escolha uma pasta fluoretada (1000
a 1450 ppm) e explique aos seus filhos que devem escovar os dentes
durante 2 minutos;
Introduza a utilização de fio dentário ou escovilhão, pelo menos 1 vez
por dia;
Se o seu filho gostar de mastigar
pastilhas elásticas, escolha as pastilhas sem açúcar ou com xilitol (um
adoçante com ação anticariogénica)
adicionado. As pastilhas ajudam na
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produção de saliva e podem ser um
ótimo aliado em situações em que
não têm acesso à escova;
Não deixe o seu filho adormecer
com o biberão de leite. Se o fizer, coloque apenas água no seu interior;
Não encha a despensa com bolachas, batatas fritas e guloseimas.
Mantenha estes alimentos escondidos do seu filho, para que não tenha
acesso facilmente;
Incentive os seus filhos a beberem
bastante água durante o dia;
Leia os rótulos das embalagens e
faça substituições inteligentes;
Aumente o consumo de alimentos
lácteos, como o leite, o queijo e os
iogurtes, ricos em cálcio e fósforo,
que ajudam na remineralização do
esmalte dentário;
Use a imaginação e crie lanches e
snacks saudáveis com fruta, palitos
de cenoura, pão escuro com queijo
e frutos secos.
Tenha atenção ao consumo de alimentos pegajosos como os rebuçados, gomas, fruta desidratada, pipocas ou barrinhas de cereais, pois a
sua remoção através da escovagem
deve ser mais minuciosa;
Procure não oferecer alimentos
açucarados ao seu filho até aos 2
anos de idade. Quanto mais tarde
conhecer o açúcar, mais fácil será
criar hábitos saudáveis;
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• Visite o seu Odontopediatra de 6 em
6 meses, para que haja um controlo
regular do estado de saúde da cavidade oral do seu filho.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o consumo de açúcar nas crianças não deverá ultrapassar
as 25 gramas por dia, ou seja, o equivalente a uma porção de 6 colheres de chá
de açúcar. Para ter uma ideia, uma lata
de refrigerante habitual pode conter à
volta de 10 colheres de chá de açúcar.
Habitue-se a ler os rótulos das embalagens e a pesquisar na zona dos hidratos
de carbono (dos quais açúcares) a quantidade de açúcar presente no alimento.
Os hidratos de carbono são essenciais
para o crescimento e desenvolvimento
das crianças, mas o seu consumo em
exagero pode originar as cáries dentárias.
Existem dois tipos de hidratos de carbono: açúcares simples (glicose, frutos
e galactose) e dissacarídeos (sacarose
e lactose).
Nem todos os hidratos de carbono que
fazem parte da dieta humana possuem o
mesmo potencial cariogénico, ou seja, a
mesma capacidade de provocar a doença
de cárie dentária. Normalmente, as cáries
dentárias estão associadas à ingestão
frequente de sacarose, glicose e frutos,
sendo a sacarose o açúcar mais perigoso.
Para além disso, se observar a lista de
ingredientes e verificar que o açúcar é
dos primeiros da lista, então significa que

De acordo com a
Organização Mundial
de Saúde (OMS), o
consumo de açúcar
nas crianças não
deverá ultrapassar as
25 gramas por dia, ou
seja, o equivalente a
uma porção de 6
colheres de chá de
açúcar. Para ter uma
ideia, uma lata de
refrigerante habitual
pode conter à volta
de 10 colheres de chá
de açúcar.
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este se encontra presente em grandes
quantidades. Para além disso, deve ter
em atenção que, muitas vezes, o açúcar
adicionado aparece com outros nomes,
tais como dextrose, frutose, maltose, sacarose, glucose, maltodextrina e xarope.
Alguns alimentos, mesmo sem sabor
doce, podem ter açúcar!
Confira os 10 alimentos com açúcar
“escondido”:
• Molhos (saladas, ketchup, cocktail,
vinagrete)
• Batatas fritas de pacote com sabores
• Produtos de charcutaria (fiambre)
• Enlatados (salsichas)
• Processados ultracongelados (pizzas, refeições já prontas)
• Tostas
• Manteigas de frutos secos
• Bebidas vegetais
• Frutos secos embalados fritos
• Pão de forma e pão de hambúrguer

No fundo, a família deve criar hábitos
alimentares saudáveis e conscientes para
todos. Criando hábitos alimentares corretos desde cedo e realizando exercício físico, a criança irá ter um crescimento equilibrado e harmonioso e manterá a sua saúde oral ao longo da vida.
Durante a consulta dentária com o
médico dentista da criança, esclareça todas as suas dúvidas e não se esqueça de
realizar as consultas de prevenção necessárias.
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Perturbação de
Hiperatividade
e Défice de Atenção:
o que é e como intervir?
“A Sofia não consegue terminar os trabalhos da escola, deixa-os
sempre incompletos”, “o Afonso está sempre aos saltos, a abanar as
pernas, levanta-se permanentemente, perturba as aulas… o
professor já não sabe o que fazer.”, “A Maria parece que está sempre
no mundo da lua e distrai-se até com uma mosca”, “Já evitamos sair
de casa para ir a restaurantes ou casas de amigos, porque as birras,
os olhares e os comentários nos fazem sentir que somos péssimos
pais do Duarte.”.

Cláudia Chasqueira
Psicóloga Especialista em Psicologia
Clínica e da Saúde
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Saúde

S

ão estes relatos que muitos pais partilham quando
sentem que chegou o momento de procurar ajuda
para melhor compreender
o comportamento dos
seus filhos. Estes são, também, os relatos que necessitam de um olhar rigoroso,
de forma a apoiar e compreender como
poderão ser entendidos à luz de um quadro clínico de uma Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA),
para não caírem naquilo a que frequentemente assistimos: virem associados a
estereótipos e preconceitos de crianças
insuportáveis, mal comportadas, pais
com fracas competências, contextos familiares disfuncionais ou professores
com metodologias inadequadas.
O QUE É A PHDA?

É uma perturbação do neurodesenvolvimento, de base neurobiológica, marcada por sintomas persistentes de desatenção, hiperatividade e/ou impulsividade. É
uma das perturbações do neurodesenvolvimento mais frequentemente discutidas
e observadas em idade escolar. É-o na
medida em que, por força das exigências
e competitividade dos contextos educati-
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vos e sociais, expõe as crianças com maiores vulnerabilidades ou predisposição
para dificuldades específicas na regulação do comportamento, controlo dos impulsos, manutenção da atenção e gestão
emocional. No entanto, a PHDA é uma
perturbação crónica, que poderá condicionar o desempenho académico, social,
familiar e profissional ao longo da vida.

Como se diagnostica?
O diagnóstico de PHDA é clínico, não
havendo marcadores biológicos ou exames de imagem complementares que
possam determinar o quadro clínico.
Apesar de ser claro na comunidade científica a existência de alterações funcionais e no desenvolvimento de determinadas áreas cerebrais, bem como fatores
genéticos e de hereditariedade, é consensual que apenas poderá diagnosticar-se
de forma criteriosa quando são evidentes sintomas comportamentais severos,
incompatíveis com os contextos em que
ocorrem, com a idade e o nível de desenvolvimento e que provocam um impacto
funcional no dia a dia, nomeadamente
nas aprendizagens e relacionamentos interpessoais.
A avaliação, baseada em critérios es-

Sintomas de agitação
motora e
impulsividade,
dificuldade em
permanecer sentado,
movimento
constante, correr e
saltar em contextos
em que não é
ajustado fazê-lo,
responder antes de
terminada a
pergunta,
interromper (…) vãose esbatendo ao
longo do
desenvolvimento.
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pecíficos, definidos no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações
Mentais, da Academia Americana de Psiquiatria (DSM-V), é centrada nos sintomas nucleares – a atenção, a atividade e
os impulsos. É efetuada por uma equipa
multidisciplinar e depende da subjetividade dos avaliadores – os pais e quem
melhor conhece a criança e com ela partilha momentos – e deve ter em consideração o comportamento da criança em
diferentes contextos: casa, escola e comunidade, pois é nesses em que as suas
maiores vulnerabilidades surgem, nomeadamente naqueles em que é exigido esforço mental mantido e prolongado. Esta
questão merece especial destaque, uma
vez que não é incomum cair-se no erro de
considerar que o facto de uma criança
ver um filme até ao fim, ou um jovem
manter-se num videojogo por duas horas, exclui a possibilidade de um quadro
de PHDA.
COMO SE MANIFESTA NAS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES?
Através de dificuldades na capacidade para manter a atenção, controlar movimentos, inibir impulsos e regular o
comportamento. Poderemos destacar a
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desatenção como o fator nuclear.
Sintomas de agitação motora e impulsividade, dificuldade em permanecer sentado, movimento constante, correr e saltar em contextos em que não é ajustado
fazê-lo, responder antes de terminada a
pergunta, interromper (…) vão-se esbatendo ao longo do desenvolvimento. Permanecem os erros por descuido, distratibilidade fácil, tarefas inacabadas, parecer que não está a ouvir, dificuldade em
executar tarefas que exijam atenção continuada e com estímulos simultâneos.
Os estudos têm vindo a confirmar que
estas dificuldades derivam de défices ao
nível do funcionamento executivo, que
evocam processos cognitivos relacionados com as habilidades em ativar, antecipar, planear, autorregular, monitorizar, focar, em aceder e usar a memória de trabalho, em gerir a frustração. É, pois, sobre
estas que deveremos avaliar, não só o
prejuízo nas aquisições académicas,
mas também nas relações sociais, familiares e autoestima destas crianças, e intervir o mais atempadamente possível.
Como intervir?
Consoante as especificidades, deve
ser delineado um plano de intervenção

ajustado a cada criança. As respostas
farmacológicas e psicossociais devem
ser contempladas e combinadas,
aquando da sua necessidade. Seguem-se algumas recomendações e acomodações práticas, sendo algumas transversais às diferentes fases do desenvolvimento:

suas comorbilidades. Também as intervenções cognitivas, comportamentais
e familiares, pelo impacto na autorregulação, gestão de conflitos e relações
sociais, autoestima e autoconceito, poderão ser uma resposta apoiada às crianças, jovens e famílias… para que as
Sofias, Afonsos, Marias e Duartes não

Fase Desenvolvimento

Casa e/ou Escola

PRÉ-ESCOLAR

Organizar e diferenciar espaços, com apoio de pistas visuais.
Promover comportamentos positivos através do elogio.
Organizar rotinas (sono, alimentação, lúdico, pedagógico).
Brincar: tempo especial e planos de recompensas.

ESCOLAR

Dividir tarefas – torná-las mais curtas, com instruções explícitas, não
encadeadas.
Organizar listas de trabalhos de casa.
Intercalar tipos de tarefas.
Dividir e organizar o espaço físico, com poucos estímulos distratores.
Permitir levantar algumas vezes durante um período de trabalho.
Acompanhar instruções escritas de instruções verbais.

ADOLESCÊNCIA

Utilizar auscultadores para onde o professor fale diretamente.
Utilizar um relógio para apoiar a automonitorização.
Procurar o envolvimento do jovem durante a apresentação da aula.
Reforçar os esforços e destacar áreas que promovam um
autoconceito positivo.

Aliada a este tipo de estratégias, deverá ponderar-se a necessidade de
ajustamentos em contexto escolar,
com medidas educativas para minimizar as vulnerabilidades da PHDA ou
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vejam boicotados os seus potenciais
máximos, as suas forças e competências e possam exercer um maior autoconhecimento e promoção da sua funcionalidade global.
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A alimentação saudável
da mãe e do bebé

Sara Pereira
Nutricionista

A ALIMENTAÇÃO DA MÃE
Pré-conceção
A manutenção de um peso saudável e
de uma dieta equilibrada são fundamentais para a fertilidade.
A alimentação deve ser equilibrada, de
preferência de acordo com o modelo Mediterrânico. Entre os alimentos a incluir encontramos uma elevada variedade de hortícolas e frutas, cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, peixe, produtos lácteos, ovos e alguma carne. Como fonte
preferencial de gordura deve ser privilegiado o azeite, e evitado o consumo de álcool,
assim como alimentos processados ricos
em sal, gorduras saturadas e açúcar. A
sopa deve ser incluída como um alimento
frequente.
Se a dieta for equilibrada e diversificada, fornece todos os nutrientes necessários. Contudo, existem fortes evidências
de que o ácido fólico é crucial até à 12ª semana de gravidez, para prevenir os defeitos do tubo neural. Ainda assim, a toma de
suplementos de vitaminas e minerais no

Os cuidados alimentares são fundamen‐
tais desde os meses que antecedem a
gravidez, para prevenir desequilíbrios nu‐
tricionais e de saúde na mulher e no
bebé. Descubra algumas recomendações
para manter uma alimentação adequada
às suas necessidades e ao desenvolvi‐
mento correto do bebé durante o
primeiro ano de vida.
período pré-concecional deve ser avaliada
pelo médico.
Gravidez
As necessidades da maioria dos nutrientes encontram-se aumentadas durante
a gravidez. No primeiro trimestre, a ingestão alimentar não será necessariamente
diferente da fase pré-concecional, podendo ser mantidos os hábitos alimentares
com alguns cuidados específicos.
Pelo risco de intoxicação alimentar, alguns alimentos deverão ser evitados. Por
outro lado, algumas mulheres apresentam
desde logo sintomas de indisposição digestiva, como náuseas e vómitos, que poderão ser geridos com algumas medidas
específicas.
Outra queixa comum é a obstipação,
que pode ser prevenida através do consumo de alimentos ricos em fibra, da ingestão adequada de líquidos (1,5L a 2L de
água por dia) e de alguma atividade física.
Se não causar mal-estar digestivo ou alteração dos padrões de sono, o consumo de
café poderá ser mantido até 2 por dia.
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Alimentos com maior risco de
insegurança alimentar
Queijos amanteigados e curados,
queijos com bolor, leite não pasteurizado e qualquer produto derivado do
mesmo, alimentos frios pré-cozinhados ou que não sejam reaquecidos,
saladas, patés, quiches, empadas de
carnes frias, vísceras (ex. fígado),
ovos crus ou mal cozinhados
Como gerir a indisposição
• Fazer pequenas refeições várias vezes ao longo do dia
• Evitar deitar-se logo após a refeição
• Beber uma infusão de gengibre
• Evitar refeições com muita gordura
ou muito condimentadas
• Consumir as refeições a uma temperatura morna (libertam menos odor)
• Evitar o café, chá verde ou preto e refrigerantes com gás
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A ALIMENTAÇÃO DO BEBÉ
Alimentos ricos em fibra

• Cereais integrais: aveia, trigo integral, centeio, farelo
• Hortícolas: espinafres, nabiças, couves, grelos, brócolos
• Fruta: kiwi, papaia, ameixa e seu
puré, figos, laranja
• Oleaginosas, naturais ou tostadas
sem sal
• Sementes

Amamentação
Neste período, as exigências nutricionais mantêm-se elevadas para suportar a produção adequada de leite. Ainda que algumas mulheres se preocupem com o regresso rápido ao peso
pré-concecional, esta não é a altura
para iniciar uma dieta de perda de
peso. Por outro lado, algumas mulheres sentem um aumento do apetite
nesta fase.
Sabe-se que a qualidade da dieta da
mãe afeta a composição nutricional do
leite, em particular no que diz respeito
ao teor em gordos essenciais, proteínas, zinco, selénio e vitamina D. Por
este motivo, a alimentação deve ser
tão diversificada quanto possível, para
assegurar que o bebé adquire todos os
nutrientes necessários ao seu desenvolvimento.
O álcool e a cafeína passam facilmente para o leite, pelo que o ideal será
limitar o seu consumo. Alimentos muito condimentados podem alterar o sabor do leite, por isso é necessário avaliar qual a aceitação do bebé após o consumo deste tipo de refeições.

Aleitamento materno
A Organização Mundial de Saúde defende a amamentação exclusiva até ao
sexto mês de idade. Para além de ser um
alimento nutricionalmente completo, o leite materno é ainda uma fonte de imunoglobulinas necessárias para a resistência
imunitária do bebé.
Convém referir que, nos primeiros dias,
o leite materno é essencialmente colostro,
que em comparação com o leite maduro é
menos calórico e mais rico em proteínas,
vitaminas A, D e B12, e em minerais. Por
este motivo, durante os primeiros dias, alimentar o bebé a cada 2-3 horas poderá ser
necessário, para ajudar a manter a sua saciedade e a estabelecer uma produção
adequada de leite. Durante as primeiras 3
a 6 semanas é normal existirem intervalos
mais curtos de alimentação, que podem ir
até aos 8 por dia. Após este tempo, o intervalo poderá ser espaçado, em função do
ritmo de desenvolvimento do bebé.
O bebé deverá mamar até ao fim de uma
mama antes de passar à outra. Ambas as
mamas deverão ser oferecidas em cada
mamada, em função do apetite do bebé.
Durante os primeiros 6 meses, o leite
materno fornece todos os nutrientes necessários, não sendo preciso complementar com líquidos ou outros nutrientes, salvo situações excecionais.
Quando a alimentação com leite materno não é possível, os leites de fórmula
ou adaptados são uma solução igualmente viável, com uma composição nutricional próxima à do leite materno.

Diversificação alimentar
A diversificação alimentar começa, habitualmente, a partir dos 6 meses, ou antes, se recomendado pelo pediatra. A par-

Sabe-se que a qualidade da dieta da mãe afeta a
composição nutricional do leite, em particular
no que diz respeito ao teor em gordos
essenciais, proteínas, zinco, selénio e vitamina
D. Por este motivo, a alimentação deve ser tão
diversificada quanto possível, para assegurar
que o bebé adquire todos os nutrientes
necessários ao seu desenvolvimento.
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tir desta altura, o leite materno já não consegue suprir as necessidades nutricionais
do bebé, pelo que se torna necessário
completá-la com a introdução de outros
alimentos na sua dieta. Como recomendação geral, um alimento novo deve ser introduzido com intervalos de 2 a 3 dias
para avaliar alguma reação específica de
sensibilidade ou intolerância.
Sugestão de diversificação alimentar*
4-6 meses
• Papa de arroz ou de milho
• Creme de legumes com até 4 ingredientes diferentes

6-8 meses
• Papas com glúten
• Fruta: maçã ou pera cozidas e banana esmagada
• Sopa com carne ou peixe (exceto bacalhau) desfiados
• Arroz e massa
• Biscoitos ou bolachas

8-12 meses
• Vegetais crus ou cozinhados, mas
não passados
• Fruta crua
• Leguminosas
• Iogurtes
• Ovos
• Oleaginosas naturais

A partir dos 12 meses
• Leite de vaca
• Bacalhau
*A introdução dos alimentos deve ser avaliada com o pediatra.

Saúde
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Inês Pádua
Nutricionista

Alergia alimentar e
intolerância alimentar:
doenças iguais ou
diferentes?
A resposta correta é: diferentes! Alergia e intolerância não são a
mesma condição, e, muito importante, não têm o mesmo grau de
gravidade. A alergia e a intolerância alimentar são reações de
hipersensibilidade alimentar - reações que ocorrem em resposta à
ingestão de determinado alimento/aditivo.

N

o caso das reações de
alergia alimentar está envolvido o sistema imunológico, o que não acontece no caso de uma intolerância alimentar. Esta é
talvez a principal diferença entre alergia
e intolerância.
O nosso sistema imunológico é responsável pela defesa contra as doenças
e tem como função reconhecer e eliminar agentes patogénicos como os vírus.
No caso de uma alergia alimentar, o sistema imunológico reconhece errada-

mente um alimento como agressor e é
desencadeada a reação alérgica.
No caso das reações de intolerância
alimentar é muito difícil caracterizarmos
o mecanismo envolvido, tendo em conta
que podem ser mediadas por diferentes
mecanismos, desde enzimáticos, farmacológicos e até psicossomáticos.
QUAIS SÃO OS ALIMENTOS ENVOLVIDOS?

Alergia alimentar: no caso da alergia
alimentar, os alimentos responsáveis
por cerca de 90% das reações são o leite
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de vaca, o ovo, o trigo, a soja, o amendoim e os frutos de casca rija (noz,
amêndoa, avelã…), o peixe e o marisco.
Contudo, poderá existir alergia alimentar
a outros alimentos de forma menos prevalente.
Intolerância alimentar: no caso da intolerância alimentar, existe uma grande
variedade de alimentos/aditivos associados a queixas e sintomatologia, o que é
justificável pelos diferentes mecanismos que podem estar envolvidos. Ainda
assim, a intolerância à lactose apresenta uma das maiores prevalências.
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QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA ALERGIA
E DA INTOLERÂNCIA ALIMENTAR?
Alergia alimentar: as manifestações
clínicas da reação alérgica podem variar
de moderadas a graves, podendo ser fatais em alguns casos se não forem convenientemente tratadas. Os sintomas
surgem rapidamente (entre alguns minutos até duas horas após a ingestão do
alimento) e podem incluir manifestações cutâneas (eczema, urticária), respiratórias (pieira, dificuldade em respirar),
gastrointestinais (diarreia e vómitos) e
cardiovasculares (diminuição da pressão arterial e perda de consciência).
Quando a reação é severa e sistémica
(generalizada), estamos perante uma reação anafilática.
Intolerância alimentar: para muitas
intolerâncias alimentares são reportadas queixas inespecíficas, mas a sintomatologia da intolerância alimentar está
geralmente associada a manifestações
gastrointestinais (diarreia, dor abdominal).
ALERGIA ALIMENTAR AO LEITE VS. INTOLERÂNCIA À LACTOSE
Quando nos referimos à alergia ao leite estamos a falar da alergia à proteína
do leite de vaca (APLV). Como o próprio
nome indica, a parte do alimento responsável pela alergia é uma proteína (assim
como em qualquer reação de alergia alimentar). A APLV é uma das alergias
mais prevalentes e uma das que mais se
associa a manifestações graves e a anafilaxia, principalmente nas crianças.
Na intolerância à lactose, a reação
está associada a um hidrato de carbono,
tendo em conta que o organismo não
consegue fazer a digestão de lactose,
que é um açúcar (hidrato de carbono)
naturalmente presente no leite. As manifestações da intolerância à lactose são
geralmente gastrointestinais (como diarreia e desconforto abdominal), não se
associando a qualquer sintomatologia
mais grave nem a risco de vida.

COMO SE DIAGNOSTICA A ALERGIA ALIMENTAR E A INTOLERÂNCIA ALIMENTAR?
Alergia alimentar: o diagnóstico é feito pelo médico imunoalergologista com

base na história clínica do doente e em
exames complementares prescritos e
realizados em ambiente hospitalar (provas de provocação oral, testes cutâneos
por picada e picada/picada, e doseamento de imunoglobulinas (IgE) específicas no sangue).
Intolerância Alimentar: dada as inúmeras causas de intolerância alimentar
que podem existir, é muito difícil indicar
um procedimento padrão para o diagnóstico. No caso particular das intolerâncias à lactose e à frutose, por exemplo, este diagnóstico pode passar pelo
teste respiratório de hidrogénio. Contudo, para muitas intolerâncias, e dadas
as queixas inespecíficas, o processo
passa pela exclusão do alimento por
tentativa-erro.
COMO É TRATADA A ALERGIA ALIMENTAR E A INTOLERÂNCIA ALIMENTAR?
Apesar de se tratarem de condições
diferentes e diferirem em todos os pontos já mencionados, o tratamento da
alergia e da intolerância alimentar é semelhante, consistindo na evicção ali-

mentar, ou seja, na eliminação do alimento na dieta, de acordo com orientação clínica. No processo de evicção, o
doente deverá ter acompanhamento por
parte de um nutricionista de forma a evitar carências nutricionais.
É importante mencionar que o risco
de um contacto acidental com o alimento é muito mais grave no caso de uma
alergia alimentar, já que pode acarretar
risco de vida. Assim, no caso de uma
alergia alimentar, a eliminação do alimento da dieta deve ser cumprida rigorosamente, evitando inclusivamente
quantidades vestigiais. É necessário ter
igual atenção a produtos não alimentares, como medicamentos, produtos de
higiene e cosmética, materiais para trabalhos manuais, entre outros.
De notar também que, no caso da intolerância à lactose, já existem diferentes opções de alimentos sem lactose no
mercado e existem ainda comprimidos
de enzimas (neste caso, lactase) que podem ajudar no processo de digestão.
Lembre-se, contudo, que os produtos
sem lactose não são seguros para quem
tem alergia à proteína do leite de vaca!

Quando nos referimos à alergia ao leite
estamos a falar da alergia à proteína do leite de
vaca (APLV). Como o próprio nome indica, a
parte do alimento responsável pela alergia é
uma proteína (assim como em qualquer reação
de alergia alimentar). A APLV é uma das
alergias mais prevalentes e uma das que mais
se associa a manifestações graves e a
anafilaxia, principalmente nas crianças.
Na intolerância à lactose, a reação está
associada a um hidrato de carbono, tendo em
conta que o organismo não consegue fazer a
digestão de lactose, que é um açúcar (hidrato
de carbono) naturalmente presente no leite. As
manifestações da intolerância a lactose são
geralmente gastrointestinais (como diarreia e
desconforto abdominal), não se associando a
qualquer sintomatologia mais grave nem a
risco de vida.
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Magic Nest
A Magic Nest dedica-se a transformar em realidade os sonhos de todas as
crianças. Apaixonados por design de interiores, e, mais concretamente, por
quartos infantis, destacam-se por criar e
produzir mobiliário infantil que torna o
mundo dos mais novos um bocadinho
mais especial e mágico.
Todos os papás já travaram a batalha
cansativa de tentar deitar os filhos sem
grande sucesso, alguns até se debatem
diariamente com esta dificuldade... mas
as camas da Magic Nest ajudam, e muito! Com uma caminha assim tão querida, a parte difícil será a de levantar!
Além de um design bem cativante
que deixa qualquer quarto com aspeto
de conto de fadas, os móveis e acessórios da Magic Nest são cuidadosamente
selecionados e acessíveis aos pequenotes. Assim, se o que procura para alegrar
o quarto do seu bebé é um “fator wow”
que simultaneamente seja útil, facilmente acessível, e dure vários anos, esta é a
escolha certa, com certeza.

Afinal, um bom sono é tão importante
para o seu bebé quanto o amor e os cuidados que você lhe dá.

Website: www.magicnest.pt
Tel.: 910 203 503

O DE MÃE PARA MÃE RECOMENDA:
Babiage
Nos primeiros meses, o sono ocupa
uma importante parte da vida do bebé.
É, por isso, essencial proporcionar boas
condições de sono, uma vez que, após a
nascença, o cérebro desenvolve-se durante os períodos de sono. O Doodoo da
Babiage responde a esta necessidade
essencial!
O peluche de elevada qualidade, produzido com materiais antialérgicos, tem
no seu interior uma caixa de música, que
emite os sons intrauterinos que o bebé
ouvia na barriga da mãe. A caixa de
música ativa-se automaticamente se o
bebé chorar, acalmando-o imediatamente e permitindo que adormeça passados
alguns minutos.
A mesma desliga-se também de forma automática passados 5 minutos de
silêncio e reativa-se quando o bebé volta
a chorar. Após os 9 meses, poderá ser
usada como música de embalar.
Website: www.babiage.pt
Tel.: 956 223 306
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Elodie Details
A Elodie Details combina, em todos
os seus produtos, utilidade, design e durabilidade. E a verdade é que o faz como
ninguém: os objetos são de alta qualidade, duráveis e sustentáveis, e especialmente apelativos.
A marca sueca nasce no casulo de
ideias de uma mãe, por isso, todos os
produtos são bem funcionais e estilosos! É o caso do carrinho de passeio
MONDO, disponível em 9 cores e com todos os recursos necessários para as viagens em família.
Com um visual único, conforto de excelência, opções de armazenamento extra, soluções inteligentes e resistência, é
o aliado perfeito para as aventuras em
família. As suas soluções inteligentes
incluem a facilidade em fechar e o seu
caráter compacto - que permite transportá-lo na cabine da maioria das companhias aéreas -, além disso, as rodas
podem ser removidas cumprindo o padrão IATA e tem encosto e pousa pés
ajustáveis. Para as famílias que adoram

momentos de passeio a pé, há outra solução bem cool: a capota tem proteção
solar UPF 50+!
O melhor de tudo é que o modelo
MONDO é projetado com materiais sus-

tentáveis, com couro vegan e tecidos feitos com garrafas PET 100% recicladas.

Website: www.elodiedetails.com
Tel.: 956 223 306

O DE MÃE PARA MÃE RECOMENDA:
Elisa Handmade
Stories
Somos fãs da Elisa Handmade Stories
e de todo o conceito. No conto de fadas da
nossa vida, somos nós os protagonistas e
narradores, e esta marca permite-nos fazê-lo com pompa e circunstância. Aqui, promovem-se detalhes capazes de eternizar
os momentos mais importantes da vida.
A nossa sugestão? A Caixa de Cartas e
Memórias! Esta caixinha com 20 cartas é
um presente dos 18 anos bem especial –
sim, leu bem, 18 anos! A Elisa Handmade
Stories propõe que se escrevam cartas todos os aniversários do bebé até que se torne um adulto, eternizando todas as boas
memórias das mais variadas fases da
vida. A primeira carta é escrita ainda durante a gravidez, a segunda no dia do nascimento e a restantes 18 nos aniversários
seguintes…
A caixa é simples, em madeira – clássica e intemporal – e permite que guarde
ainda outras memórias: fotografias, bilhetes, memórias da primeira viagem… Não

há nada mais especial do que as recordações dos bons momentos que vivemos, e
esta é uma forma tão querida de os preservar e eternizar que é impossível resistir!
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Website: www.elisa.pt
Email: info@elisa.pt
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Cólicas: o que são
e como tratar?
As cólicas dos bebés são um dos maiores receios dos pais antes do
nascimento dos filhos, e se, em grande parte das vezes, esse receio
não se confirma, há algumas situações em que ele se torna uma
realidade. Nesses casos, é importante perceber o que se pode fazer
para ajudar a resolver a situação.

Hugo Rodrigues
Pediatra e Fundador do Blogue
Pediatria para todos
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O QUE SÃO AS CÓLICAS?

A definição de cólicas é um pouco
subjetiva, embora do ponto de vista
médico se utilize a chamada “Regra dos
3”: inclui os bebés que choram mais de 3
horas por dia, mais de 3 dias por semana, mais de 3 semanas por mês, e até
aos 3 meses.
Na prática, não é preciso contabilizar
de forma muito rigorosa todos os episódios de choro, portanto, as cólicas costumam ser entendidas como os episódios
de choro súbito que surgem num bebé
saudável e a evoluir bem de peso (este
aspeto é fundamental, para garantir que o
bebé não chora por fome!) e que, fora desses episódios, se encontra perfeitamente
bem e sem razão aparente para o choro.
Existem muitas teorias para tentar
explicar o motivo pelo qual surgem as
cólicas, mas, na realidade, não se sabe
muito bem qual a verdadeira causa. Pensa-se que, na maior parte dos casos, estarão relacionadas com alguma acumulação de gases a nível intestinal, por
imaturidade do próprio intestino e, efetivamente, a maior parte dos medicamentos atua nesse sentido. No entanto, haverá seguramente alguns casos em que
a causa não é essa e, provavelmente,
isso justifica a ausência de resposta às
medidas mais convencionais.
De modo geral, começam a partir da
terceira ou quarta semana de vida e prolongam-se até aos 3-4 meses, altura a
partir da qual acabam por passar espontaneamente, sem necessidade de ne-

nhum tipo de intervenção. Importa apenas reforçar a ideia de que, numa minoria
de casos, podem prolongar-se durante
mais tempo, embora essa não seja a evolução mais habitual.
O QUE FAZER?
Tal como explicado anteriormente, as
cólicas são situações que causam bastante ansiedade aos pais e, acima de
tudo, provocam uma sensação de impotência pela dificuldade em aliviar o desconforto do filho.
Por esse motivo, é muito importante
encontrar algumas soluções que possam
ajudar a ultrapassar essa fase menos
fácil (sim, a melhor notícia é que é mesmo só uma fase...). Se quisermos ser
“apenas” científicos, a eficácia da quase
totalidade das medidas que irão ser apresentadas não é comprovada de forma
universal pelos estudos, mas a realidade
é que também não apresentam inconvenientes, pelo que faz sentido serem testadas, sempre que a situação assim o justifique. Deste modo, aqui ficam alguns conselhos que pode e deve tentar:
Contacto físico | Todos os bebés necessitam de contacto físico para se sentirem tranquilos e seguros. Por esse motivo, é sempre muito importante pegar no
bebé ao colo e encostar a barriga dele ao
seu peito ou ao seu antebraço, porque
isso vai ajudar a aliviar o desconforto.
Massagens | Existem várias técnicas
de massagem infantil, que não vamos detalhar neste artigo. No entanto, nunca é

demais relembrar que todos os momentos de massagem implicam toque e contacto físico e, tal como referido acima,
isso é fundamental.
Probióticos | De todos os medicamentos para as cólicas, são os que parecem
apresentar uma maior eficácia. Contudo,
é importante esclarecer que os probióticos não são todos iguais, pelo que deve
haver sempre um aconselhamento médico prévio.
Medicamentos para os gases | Existem algumas opções no mercado com algum grau de eficácia, que podem ser testadas mediante aconselhamento médico.
Medicamentos para ajudar a digerir a
lactose | A lactose é o constituinte competíeis materno que aparece em maior
quantidade, a seguir à água. Por esse motivo, a maior parte dos bebés tolera bem a
lactose, mas poderá haver alguns casos
em que a digestão deste açúcar é mais difícil e, nesses casos, este tipo de medicação pode ajudar.
Infusões | Têm uma eficácia muito variável. A presença de funcho nestas infusões é extremamente controversa, porque pode ter algum efeito, mas também
pode condicionar problemas futuros, pelo
que deve sempre ser sujeita a aconselhamento médico prévio.
Como conclusão, gostaria apenas de
reforçar a ideia de que as cólicas são um
pouco aflitivas para todos, mas a boa notícia é que são temporárias. Vão passar
com o tempo, seguramente. Até lá, faz
sentido tentar ajudar com as “armas” que
temos à nossa disposição.

De modo geral, as
cólicas começam a
partir da terceira ou
quarta semana de
vida e prolongam-se
até aos 3-4 meses,
altura a partir da qual
acabam por passar
espontaneamente,
sem necessidade de
nenhum tipo de
intervenção.
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Musicoterapia:
o que é e quais
os benefícios?
Luísa Toledo
Musicoterapeuta

A Musicoterapia é uma atividade clínica do
âmbito das profissões da saúde e pode ser
exercida em contextos clínicos, educativos,
institucionais e/ou domiciliares, sempre por
terapeutas devidamente qualificados.
Em Portugal, a Entidade reguladora dos
profissionais de Musicoterapia é a APMT Associação Portuguesa de Musicoterapia.
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Musicoterapia consiste
na utilização da música
de modo terapêutico,
com o intuito de desenvolver capacidades e
restaurar funções de
uma pessoa ou grupo de pessoas, melhorar os seus processos de funcionamento e promover o seu bem-estar e a
sua qualidade de vida. A Musicoterapia
atua em contexto de tratamento, reabilitação e/ou prevenção de problemas de
saúde, sempre com a finalidade de atingir objetivos terapêuticos relevantes
(não musicais) para fazer face a variadas necessidades que possam existir
nos pacientes, nomeadamente, sociais,
comunicativas, emocionais, comportamentais, cognitivas e até físicas.
É através do ritmo e do som que estimulamos mudanças. A música atua sobre o sistema motor e sensorial e através
da melodia, uma componente essencial
da música, pode atingir-se a componente afetiva e emocional do ser humano.
QUAIS OS BENEFÍCIOS DA MUSICOTERAPIA?
A música, quando usada como terapia, traz benefícios em diversas áreas:
• Estimula o desenvolvimento de capacidades e o crescimento;
• Integra e organiza os processos de
aprendizagem;
• Facilita o relaxamento e reduz os níveis de stress ou ansiedade;
• Alivia a dor;
• Aumenta a capacidade respiratória;
• Acompanha e ajuda a realização de
exercício físico;
• Estimula a coordenação motora;
• Apoia o desenvolvimento da expressão corporal, vocal e sonora;
• Melhora respostas de contacto e
comunicação;
• Estimula a utilização da linguagem;
• Exprime sentimentos e emoções;
• Promove as relações interpessoais
e a socialização;
• Melhora a qualidade de vida e bemestar;
• Trabalha a impulsividade;
• Desenvolve um comportamento
adaptativo;
• Permite aprender a trabalhar em
conjunto e de modo cooperativo;
• Melhora a memória;

• Aumenta o foco de atenção e concentração;
• Melhora as funções reflexivo-executivas.
EM QUE CONSISTEM AS SESSÕES DE
MUSICOTERAPIA?
Nas sessões de Musicoterapia todos
os tipos de manifestações sonoras são
válidas, assim como todos os géneros
musicais poderão ser utilizados para
produzir os efeitos terapêuticos desejados, pois é um processo de intervenção
que se estabelece através de experiências musicais interpessoais, gerando-se
uma relação de ajuda entre o terapeuta e
o paciente através do meio musical. Neste sentido, a identidade musical de cada
paciente assume uma grande importância, constituindo um dos princípios fundamentais da Musicoterapia - o princípio
de ISO - Identidade Sonoro-Musical.

• Musicoterapia recreativa, em que o
paciente canta e toca uma música
já conhecida;
• Criação de canções, em que o paciente escreve canções (letras, linhas
melódicas ou partes instrumentais)
de modo a criar um produto musical, que poderá ser posteriormente
gravado em registo de áudio ou vídeo;
• Escuta musical (gravada ou reproduzida ao vivo), que poderá apoiar a
atividade interna do paciente, em
que poderá recorrer ao imaginário,
aceder a um estado de relaxamento
e de reflexão que exercem efeitos
psicológicos importantes nas sessões e que poderão provocar mudanças no seu estado de ânimo.
Poderá ou não incluir uma reflexão
verbal a seguir ao momento de audição da música.

Nas sessões de Musicoterapia todos os tipos
de manifestações sonoras são válidas, assim
como todos os géneros musicais poderão ser
utilizados para produzir os efeitos
terapêuticos desejados, pois é um processo de
intervenção que se estabelece através de
experiências musicais interpessoais, gerandose uma relação de ajuda entre o terapeuta e o
paciente através do meio musical.
As sessões de Musicoterapia são
sempre diversificadas e podem implicar
a prática de jogos e atividades que envolvem música, ou que surgem espontaneamente de uma circunstância lúdica,
designadamente com crianças que precisam de variedade e que não conseguem manter o envolvimento musical
no tempo inteiro da sessão.
As metodologias e técnicas aplicadas na Musicoterapia são muito variadas e podem ser feitas a solo, acompanhado pelo terapeuta e/ou por outros
parentes, ou colegas de grupo. Estas
são algumas das técnicas utilizadas:
• Improvisação musical, em que o
paciente inventa uma música enquanto canta ou toca um instrumento dentro das suas possibilidades (uma melodia, um ritmo, uma
canção ou parte instrumental);
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A QUEM SE DESTINA A MUSICOTERAPIA?
A Musicoterapia pode ser utilizada
com pessoas de todas as faixas etárias
com uma grande variedade de condições de saúde: traumas, défices físicos,
sensoriomotores e/ou cognitivos, questões de saúde mental e psiquiatria, problemas do neurodesenvolvimento e
atrasos globais de desenvolvimento,
perturbação do espectro do autismo,
problemas emocionais e comportamentais, défices de comunicação, dificuldades de aprendizagem, relações disfuncionais, adições e geriatria.
É através das experiências musicais vividas e das sinergias que se geram entre
o paciente e o terapeuta que são alcançados os progressos e as conquistas delineadas. Não hesitem em experimentar!

Gravidez
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Marcela Forjaz
Médica Ginecologista / Obstetra

Passo a passo...
o terceiro trimestre!
Entrou no 3.º trimestre! Ainda nem tem bem consciência de quão
rápido este último trimestre passará, mas a verdade é que, a partir de
agora, passo a passo, chegará à fase em que o que quer mesmo é ter‐
minar este estado de graça que, semana a semana, irá tornar-se mais
pesado. Em breve terá a sua criança nos braços!
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Por volta das 32
semanas, todas as
grávidas fazem a
última ecografia.
Nesta pretende-se
avaliar o bem-estar
do bebé, a sua
posição (se está de
cabeça para baixo ou
sentado) e fazer uma
estimativa do seu
peso para o parto.
Nessa altura, o bebé
poderá já estar na
posição final e tem
um aspeto de recém-nascido: tem mímica
facial e reage aos
estímulos.

O

primeiro mês do último
trimestre ainda é, em
regra, pacífico. Entre as
26 e as 30 semanas
ainda tem a sua mobilidade mais ou menos
conservada, ainda encontra uma posição
mais ou menos confortável para dormir,
para estar no trabalho... ainda desfruta das
refeições sem se sentir muito enfartada. É
um mês em que não tem exames para fazer
e tudo é prazeroso. O bebé mexe já com
bastante vigor e deleita-se sentindo os seus
movimentos de resposta à sua atividade, ao
que come, ao que ouve. Nesta fase, a grávida já se adaptou aos desconfortos abdominais e às alterações do trânsito intestinal
(que até já estarão corrigidas).
Chegando às 30 semanas é hora de recordar o que lhe pediram para fazer na
sua última consulta:
Está na altura de tomar a vacina da
tosse convulsa. Esta vacina confere uma
imunidade limitada no tempo para a infeção, pelo que se preconizou que a grávida
se revacinasse para que esta produza de
novo anticorpos e os passe, via placenta,
para o seu bebé. Estes anticorpos perma-

necerão no bebé nos primeiros 6 meses
de vida, pelo que este estará protegido entre o nascimento e a altura em que fará a
sua própria vacina. A vacina, na grávida,
pode ser feita durante todo o terceiro trimestre, mas idealmente será administrada entre as 30 e as 32 semanas.
Se for uma grávida com o sangue do
grupo Rh negativo, terá de fazer uma injeção (imunoglobulina anti-D) pelas 28 semanas e poderá ser-lhe proposto que
faça logo a vacina para a tosse convulsa,
para que fique tudo tratado. Esta injeção
terá como objetivo proteger o bebé de
uma resposta do seu organismo contra o
sangue do bebé, no caso de ele ter um
grupo de sangue positivo. Se for negativo,
a injeção não lhe causará dano e, na impossibilidade de saber o grupo de sangue
dele, toma-se esta medida preventiva.
Por volta das 32 semanas, todas as
grávidas fazem a última ecografia. Nesta
pretende-se avaliar o bem-estar do bebé, a
sua posição (se está de cabeça para baixo
ou sentado) e fazer uma estimativa do seu
peso para o parto. Nessa altura, o bebé poderá já estar na posição final e tem um aspeto de recém-nascido: tem mímica facial
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e reage aos estímulos. Se algo corresse
menos bem nesta altura, os riscos já não
seriam trágicos.
Geralmente, por esta idade, o peso do
bebé rondará os quase 1900g e, a partir
desta altura, aumentará cerca de 200g por
semana, em média, se o seu desenvolvimento sempre tiver sido dentro de uma
mesma curva de evolução. Incrível como,
entre as 26 e as 32 semanas, praticamente
terá duplicado o seu peso!
No último trimestre, também é comum
surgirem os edemas dos membros inferiores e a grávida é incentivada a manter a
sua atividade de forma a estimular a circulação, embora, quando em repouso,
deva ter alguns cuidados: manter as pernas elevadas e terminar o seu duche com
água fria nas pernas, por exemplo.
A mobilidade começa a ficar mais condicionada e a grávida sente-se mais limitada. As noites tornam-se pouco repousantes na tentativa constante de encontrar uma posição confortável. A azia, a
falta de ar e as palpitações também podem ocorrer. É bom que se recorde de os
enumerar na sua consulta... porque quase tudo se resolve!

Gravidez
Entre as 34 e as 36 semanas chega o
momento de fazer as últimas análises. A
novidade, neste trimestre, é a colheita de
exsudado vaginal e anorectal (para detetar o Estreptococos B). Este é um exame
que se faz a todas as grávidas no último
trimestre, já que se percebeu que até 30%
podiam ser portadoras desta bactéria. O
Estreptococos B é inofensivo para a grávida, simplesmente colonizando o trato genital, mas no momento em que este se
torna o caminho de saída do bebé, o microrganismo entrará em contacto com a
face do bebé, podendo causar infeção. As
consequências poderão ir desde uma
simples conjuntivite até à meningite ou
sépsis. Assim, o simples gesto de efetuar
este exame permitirá antecipar as complicações e, sendo detetado este agente,
será feito antibiótico endovenoso durante
o trabalho de parto, tornando o “caminho
livre” para a passagem do bebé. Uma
grávida colonizada terá um risco de 1/200
de que o seu bebé seja infetado se não fizer a profilaxia com o antibiótico, descendo esse risco para 1/4000 caso esteja diagnosticada e medicada.

www.demaeparamae.pt

É importante que se compreenda, no
entanto, que o antibiótico só deve ser feito
no trabalho de parto e que não é útil instituir antes; se fosse feito antes, haveria
uma forte probabilidade de se recolonizar,
pelo que poderia dar uma falsa tranquilidade relativamente à segurança do bebé.
Feitos estes últimos exames, é só esperar e vigiar o bem-estar do bebé.
Já perto da reta final começará a fazer, semanalmente, um cardiotocograma (CTG) – exame que avalia a atividade
uterina e a resposta do bebé a essa atividade – e, desde que este esteja bem, a
gravidez prosseguirá até que a Natureza
decida, se tiver sido essa a opção. Obviamente, poder-se-á decidir induzir o parto em determinada altura, seja por motivos obstétricos ou por outras razões,
desde que haja acordo entre a equipa de
saúde e o casal. Contudo, estando tudo
bem com o bebé, poder-se-á esperar
tranquilamente!
Para além do CTG, a grávida deverá ter
em atenção os movimentos do bebé. Não
é necessário que cumpra testes formais
como a contagem de 10 movimentos e o

Durante o terceiro
trimestre, o casal
deve preparar a mala
da grávida, validando
com a maternidade o
que será necessário
levar, assim como a
do bebé. Deverá
também pensar como
gostaria de vivenciar
o parto, preparando
um plano de parto e
discutindo-o com os
profissionais de
saúde.
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registo da hora a que ocorre o 10º, mas já
conhece o padrão de comportamento do
seu filho e, no caso de notar alterações
(como a diminuição dos movimentos),
deverá recorrer ao seu médico assistente
ou ao serviço de urgência para que seja
avaliado o bem-estar do bebé.
Nesta fase final, acertam-se ainda os
pormenores da reorganização familiar
para a chegada do bebé e verifica-se se
tudo está a postos para a ida para a maternidade.
Durante o terceiro trimestre, o casal
deve preparar a mala da grávida, validando com a maternidade o que será necessário levar, assim como a do bebé. Deverá também pensar como gostaria de vivenciar o parto, preparando um plano de
parto e discutindo-o com os profissionais de saúde. Quando possível, também
deverá fazer uma visita à maternidade
(mesmo que virtual!) para se familiarizar
com o local.
E assim, passo a passo, chega-se ao
dia do parto com segurança e tranquilidade, todos prontos para acolher o novo
elemento da família!
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LOJA

Tudo o que precisa para si e para o seu bebé
W W W. D E M A E PA R A M A E . P T / L O J A

Mais de 50 marcas ao seu dispor
MUDA DA FRALDA

PROMOÇÕES

AMAMENTAÇÃO

MODA

BIO

PARA O LAR

PARA A MAMÃ

Entregas em 48 horas*
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BANHO

ALIMENTAÇÃO

* Válido para entregas em Portugal Continental

BRINQUEDOS

LIVROS

Família
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Nuno Cardoso Ribeiro
Advogado de Família e coordenador
do projeto “Divórcio&Família
Advogados”

Minimizar o
Impacto do
Divórcio na Criança
O divórcio é um dos eventos potencialmente mais traumáticos na
vida de uma pessoa. Dizem-nos os especialistas da área da saúde
mental que a dor da separação do casal só é superada pela morte de
um ente querido. Isto significa que, inevitavelmente, também os nos‐
sos filhos acabarão por sofrer, em maior ou menor medida, as conse‐
quências da rutura da relação conjugal.
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abendo-se que o ajustamento da criança ao divórcio ou separação parental depende, em primeira
linha,
do
ajustamento dos pais, devemos ter presente que está nas mãos
dos progenitores e demais familiares
conseguir que o impacto para as crianças seja o menor possível. E tal passa,
desde logo, pela escolha do regime de residência mais adequado para a criança.

S

NO QUE RESPEITA À RESIDÊNCIA DA
CRIANÇA, QUAIS OS DOIS GRANDES
MODELOS?
A residência alternada e a residência
única (ou exclusiva) são as duas grandes opções.
No primeiro caso, o tempo da criança
divide-se, mais ou menos igualitariamente, entre as residências de ambos
os progenitores, sendo certo que a partir
de 30% de pernoitas com cada um dos
pais já estaremos perante um regime de
residência alternada.
No segundo modelo, a criança fica
maioritariamente aos cuidados de um
progenitor, estabelecendo-se, em paralelo, um regime de contactos com o outro.
Em teoria, o modelo da residência alternada é aquele que melhor acautela o
direito da criança à manutenção de contactos com ambos os progenitores. Poderá, todavia, não ser o modelo ideal
para todas as famílias, por uma infinida-

de de motivos: um dos progenitores poderá não ter disponibilidade para assegurar os cuidados à criança com a frequência que o regime impõe; as residências de ambos poderão ser distantes e
inviabilizar este regime; a relação entre
os progenitores poderá ser muito conflituosa, etc.
Habitualmente, a residência alternada é fixada por períodos semanais, ou
seja, a criança passa uma semana com
cada progenitor. No entanto, este regime
é mais adequado para crianças em idade escolar. Crianças mais novas requerem contactos mais frequentes com os
pais, razão pela qual a transição entre
residências deverá fazer-se, idealmente,
de três em três ou de quatro em quatro
dias. Isto porque as crianças mais pequenas têm uma noção de tempo muito
concreta que não lhes permite compreender o que significa uma semana.
Em regra, a sua noção de tempo não vai
além do ontem, hoje e amanhã. Já no
caso de adolescentes, por exemplo, poderão até conceber-se alternâncias
mais espaçadas, de 15 em 15 dias.
No caso da residência única (ou exclusiva), a criança fica maioritariamente
entregue a apenas um dos progenitores,
prevendo-se em paralelo um regime de
contactos (ou visitas) com o outro. A par
dos convívios, deverão assegurar-se
contactos telefónicos frequentes, preferencialmente por meio de videochamada. Este regime deverá ainda permitir
que a criança mantenha relações próxi-

mas com a família do progenitor não residente e continue a participar nos eventos familiares respetivos.
Ambos os modelos têm defensores e
detratores, e são múltiplos os argumentos apresentados por um e outro “campo”. Os nossos tribunais, inicialmente
relutantes em fixar regimes de residência alternada, têm vindo a caminhar no
sentido de admitir este modelo num número de situações cada vez maior.
A decisão sobre a residência da criança e o regime de contactos após o divórcio ou separação cabe, naturalmente,
a ambos os progenitores que deverão
conseguir um entendimento nesta matéria. Ninguém está em melhor posição
para ajuizar a solução que mais lhes
convém e que será também a melhor
para os seus filhos. Não existindo acordo, a decisão irá, naturalmente, caber ao
Tribunal de Família e Menores que decidirá à luz do critério do superior interesse da criança.
Independentemente do concreto regime de residência da criança que venha a
ser adotado, e por forma a minimizar o
impacto negativo da separação conjugal, é fundamental que se mantenham
os contactos frequentes com ambos os
progenitores, e também com a restante
família alargada. Ao mesmo tempo, os
pais devem proteger a criança, não a expondo aos conflitos entre eles.
O fim da relação conjugal não significa, nem pode significar, o fim da relação
parental.

A decisão sobre a
residência da criança e
o regime de contactos
após o divórcio ou
separação cabe,
naturalmente, a ambos
os progenitores que
deverão conseguir um
entendimento nesta
matéria. Ninguém está
em melhor posição
para ajuizar a solução
que mais lhes convém
e que será também a
melhor para os seus
filhos.
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Bebés com estilo

Fato-de-banho

Chinelos de praia

Maria Bianca Baby
30.90€

Havaianas
17.90€

Conjunto Cueca Pipoca
e Coroa
Cute & Simple
27.50€

Conjunto de calções
e t-shirt
H&M
14.99€

Body

Calções de banho

Chilli Baby
19.00€

Sal&Pimenta
37.00€
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Mamãs com estilo

Fato-de-banho

Calças

Sapatilhas

H&M
29.99€

Vertbaudet
35.99€

Converse
65.00€

T-Shirt
Sweet Boy/SweetGirl

Vestido

T-Shirt

La Redoute
49.99€

Asos
11.49€

BBme by Joana Teles
24.95€
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em Portugal

Suplemento da Revista De Mãe para Mãe em parceria com ByCool

Família em férias!
Uma das decisões mais importantes no planeamento das férias em família é o
alojamento. Quando viajamos com filhos, é importante que o local da nossa
estadia seja adequado para famílias e que esteja preparado para receber crianças.
Os detalhes fazem toda a diferença e as atividades para os pequenotes podem ser
essenciais na hora de decidir. Conheça as nossas sugestões de norte a sul do país!

Baumhaus Serviced Apartments
PORTO
Localizada entre a Boavista e a zona
histórica da cidade, a Baumhaus é uma
casa burguesa do século XIX que oferece uma coleção exclusiva de nove apartamentos privativos totalmente renovados. Inspirados em 9 artistas portugueses, todos os detalhes dos apartamentos
foram pensados ao mais ínfimo pormenor, atribuindo-lhes personalidade e caráter. Tal como num ambiente doméstico, que se constrói ao longo do tempo e
da acumulação de experiências, tudo foi
pensado de forma a transmitir a sensação que experimentamos quando che-

gamos à nossa própria casa.
Como extensão dos apartamentos, o
enorme jardim no centro da cidade, o cedro centenário, as plantas de fruto, o relvado e os diferentes recantos, esta casa,
onde a arte, a história e o design se juntam para criar uma experiência única e
inesquecível, será o palco perfeito para
novas histórias. Em família, é claro!
Rua da Boavista, 781 | 4050-047 Porto
915 495 579
geral@baumhaus.pt
www.baumhaus.pt

Bukubaki
PENICHE
O Bukubaki é o local perfeito para férias de famílias ativas com crianças, para
pessoas aventureiras que procuram experiências emocionantes, bem como para
quem quer encarar a experiência de glamping como uma jornada de autoconhecimento e conexão consigo mesmo, com a
natureza e a vida.
No bar poderão encontrar propostas
clássicas e de assinatura, condimentadas
com uma pitada de bem-querer. O projeto
privilegia os produtos selecionados entre o
melhor da agricultura local e do mar, sem
esquecer as opções vegetarianas e vegan.

2

O contacto com a Natureza é uma constante, e isso reflete-se na oferta especial de
acomodação - que pode ser em tendas ou
casas da árvore - na filosofia e na atenção
ao detalhe, que fazem do Bukubaki Eco
Surf Resort uma proposta indispensável
para as famílias que levam na mala uma
tonelada de energia e boa disposição.
Rua do Juncal 6,
2525-331, Casais Mestre Mendo
967 138 917 | 262 249 8 30
info@bukubaki.com
www.bukubaki.com
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Casas Do Pátio - Contry Houses & Nature
CALDAS DA FELGUEIRA
As Casas do Pátio - Country Houses &
Nature, na aldeia termal das Caldas da
Felgueira, são um conceito de turismo
rural moderno e arrojado. Com um total
de quatro Casas de Campo, cada uma representada por um dos quatro elementos da Natureza (Ar, Água, Terra e Fogo),
este é o refúgio ideal para conhecer em
família ao longo dos próximos meses.
As casas estão totalmente equipadas
para que os hóspedes possam fazer as refeições em casa, se desejarem, e o pequeno-almoço, sempre incluído na estadia, é
entregue numa cesta à hora pretendida.

Envolvidos pela Natureza, que tão bem
sabe o que faz, miúdos e graúdos vão
adorar os mergulhos nas praias fluviais,
os passeios (a Serra da Estrela fica tão
pertinho!) e o ambiente deste refúgio tão
especial. Nas Casas do Pátio, Lda –
Country Houses & Nature está garantida uma estadia feliz para toda a família.
Travessa da Calçada, 3525-207 Caldas
da Felgueira
966 540 330
reservas@casasdopatio.pt
www.casasdopatio.pt

Casa Valxisto – Country House
PENAFIEL
A Casa Valxisto – Country House, encontra-se inserida na aldeia rural preservada de Quintandona e é um verdadeiro
refúgio, que oferece os tons, os aromas e
toda a riqueza campestre. A 30 minutos
da cidade do Porto, é o local perfeito para
explorar a cultura, a gastronomia e a beleza de uma região rica em tipicidade, património e história. Cada quarto tem o
nome das frutas e flores da quinta e as
suas cores foram inspiradas na natureza
envolvente. E se os nomes dos quartos
são uma boa desculpa para partir à descoberta da região, todas as outras pro-

postas da Casa Valxisto reforçam esta ligação ao que realmente importa. Entre
mergulhos na piscina com queda de
água e passeios de bicicleta (cedidas gratuitamente!), há a possibilidade de fazer
um piquenique à moda antiga ou passar
um serão em família no salão, entre jogos para todas as idades. Faça as malas!
Rua Padres da Agostinha, 233
4560-195 – Lagares e Figueira, Penafiel
936 473 986
info.valxisto@valxisto.pt
www.valxisto.pt

Quinta do Souto
CHAVES
A Aldeia de Casas Novas apresenta-se
como uma zona privilegiada e a Quinta
do Souto é, por sua vez, um dos núcleos
habitacionais mais antigos da Aldeia.
Enquadrada no largo da Capela de São
Bernardino de Sena e transformada
num alojamento, apresenta uma localização excelente para a descoberta da região de Trás-os-Montes rica em termalismo, gastronomia e genuínas tradições.
Com cinco hectares, a Quinta do Souto oferece uma paisagem diversificada
entre aveleiras, castanheiros, minas, um
bosque e um extenso jardim com pisci-

na, mas também disponibiliza bicicletas
para as famílias que prefiram explorar
as redondezas - tudo perfeito para uns
dias serenos e tranquilos. O toque perfeito? A centralidade da Quinta, que permite rápido acesso a Chaves, Boticas, Vidago e Pedras Salgadas, Montalegre e
Monterrei (Verín). Vamos?

Rua Visconde do Rosário, 19
5400-727 Chaves
965 468 892
info@quintadosouto.eu
www.quintadosouto.eu
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Vidamar Resort Hotel
ALGARVE, ALBUFEIRA
Com piscinas apelativas, uma proximidade ímpar com o Oceano Atlântico e muitas zonas de lazer, este resort tem tudo
para que toda a família desfrute de umas
férias inesquecíveis! A localização é perfeita para aproveitar bons momentos de lazer
em contacto com a Natureza: a 200 metros
da Praia de Salgados, junto da Lagoa e pertinho do Salgados Golf Course. No hotel,
encontrará o OSMOS Wellness Center, o
animado Vida Club (um Kids Club com atividades regulares para divertir os mais novos) e até um Spa Kids (um serviço de tratamentos pensados para hóspedes entre

os 4 e os 11 anos de idade).
Com quatro restaurantes temáticos, a
oferta gastronómica é diversa e prima pela
qualidade, havendo ainda vários bares, um
dos quais proporciona um momento descontraído para um pequeno-almoço tardio. Este é um resort a pensar em toda a família, com uma oferta que junta os mais
variados serviços ao melhor do Algarve!
R. da Boca da Alagoa, 8200-424 Guia
289 038 000
bookings@algarve.vdm.pt
www.vidamarresorts.com

Casas Da Baixa
LISBOA
Casas da Baixa é um projeto de alojamento local situado no coração de Lisboa, nascido em 2013. Hoje, o Casas da
Baixa, dedicado e pensado para famílias,
reúne um conjunto de sete edifícios distintos, localizados entre a Baixa-Chiado,
a Mouraria e o Intendente. Dependendo
do número de pessoas, pode escolher
apartamentos com um quarto ou dois,
ou até mesmo Penthouses. Aqui estarão
reunidas as condições perfeitas para
proporcionar momentos incríveis às famílias! Os apartamentos self-service são
espaçosos, cheios de luz e com cozinhas

extremamente bem equipadas. No Casas
da Baixa, o atendimento é exímio e focado em fazer com que as famílias aproveitem ao máximo, com a mínima preocupação. Assim, se procura um alojamento
central onde reina o conforto, este é o espaço que deve mesmo considerar. Preparados para conhecer Lisboa com tudo o
que têm direito?
Rua de São Julião, 23 - 1100-524 Lisboa
935856660
reservas@casasdabaixa.com
www.julesandmadeleine.casasdabaixa.com

Hotel Tivoli Carvoeiro Algarve Resort
LAGOA, ALGARVE
Um hotel de referência no Algarve,
que nunca desilude e que oferece uma
vista maravilhosa para o Oceano Atlântico graças à sua localização, na falésia de
Vale Covo. O Tivoli Carvoeiro Algarve Resort tem cinco estrelas, 248 quartos, uma
grande variedade de restaurantes, atividades para os mais pequenos e um serviço de luxo que não o deixará indiferente.
No Tivoli Carvoeiro Algarve estão
disponíveis diferentes experiências - dedicadas a si, à sua família, aos seus gostos e ao seu tempo – que o levarão a descobrir aquilo que de melhor, mais origi-
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nal e mais autêntico o Algarve tem para
mostrar e oferecer. Para os miúdos, o
Kids Club tem uma série de atividades
que lhes permitirá explorar as suas capacidades, aprender novas brincadeiras
e fazer novos amigos. Para os mais crescidos, há aulas de yoga, spa, e mais programas cool para descobrir.
Vale do Covo - Praia do Carvoeiro,
8401-911 Lagoa
282 351 100
carvoeiro@tivolihotels.com
www.tivolihotels.com/tivoli-carvoeiro
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Hotel Fábrica Do Chocolate
VIANA DO CASTELO
No Hotel Fábrica do Chocolate, todos os
espaços são únicos, celebrando as melhores marcas de chocolate e o imaginário dos
clássicos onde o chocolate é o protagonista. A estadia é única e inesquecível. Dormir
num quarto temático, como se descansássemos dentro do livro de “Hansel and Gretel” ou do filme “Charlie e a Fábrica de Chocolate” é apenas uma pequena parte daquilo que por aqui vivenciamos.
Tendo sempre por base o chocolate,
existem outras vertentes que poderá explorar neste espaço: um tratamento rejuvenescedor de chocoterapia e uma prova

comentada onde poderá ficar a conhecer
os diferentes tipos de chocolate são apenas duas das opções. Não é por acaso que
este é um hotel apreciado por miúdos e
graúdos! Os pequeninos irão adorar a surpresa do pequeno-almoço: a fonte de chocolate, que completa na perfeição a fruta
laminada e os folhados!
Rua do Gontim, 70-76
4900-474 Viana do Castelo
258 244 000
reservas@fabricadochocolate.com
www.fabricadochocolate.com

Vidamar Resort Hotel Madeira
FUNCHAL, MADEIRA
Ideal para férias versáteis, o hotel conta
com quartos espaçosos que acomodam
confortavelmente uma família e uma localização privilegiada junto do Oceano. Extremamente completo e focado no serviço
ao cliente, proporciona experiências inesquecíveis!
Com uma enorme plataforma marítima, os hóspedes desfrutam de acesso direto ao mar e a 4 piscinas de água salgada,
sendo uma exclusiva para crianças. Para
crianças dos 3 aos 11 anos, o Aquatica Kids
Club oferece um ambiente seguro e alegre,
com jogos, trabalhos manuais, pinturas fa-

ciais, passatempos aquáticos e muitas atividades. Para os adultos, há uma piscina
interior aquecida, hidromassagem, sauna,
spa, squash, ténis de mesa e bilhar.
O hotel permite ainda realizar uma viagem por sabores mundiais nos seus 5 restaurantes. Aqui há de tudo para todas as
idades!

Estrada Monumental 175-177
9000-100 - Funchal
291 717 600
info@madeira.vdm.pt
www.vidamarresorts.com/resort-madeira

Monte Santo Resort
ALGARVE, CARVOEIRO
Beneficiando de uma localização
única, próximo da aldeia piscatória do
Carvoeiro, a escassos minutos de maravilhosas praias algarvias, das misteriosas grutas e dos melhores campos de
golfe da Europa, no Monte Santo Resort
encontrará um cenário idílico para férias inesquecíveis.
As moradias reúnem todas as condições para férias tranquilas, seja com
família ou com amigos. Todos os quartos têm casa de banho própria com luz
natural e destaque para a privacidade.
Com cozinha totalmente equipada

pode ser criativo e autónomo, mas
pode sempre contar com o Aroma Restaurante, que disponibiliza o serviço
de Despensa Cheia, Take Away e
Room Service. Para além da piscina
principal, tem piscinas afetas às moradias com menor afluência e maior
tranquilidade.

R. João Paulo II, Carvoeiro
8400-556 Lagoa
282 321 000
info@montesantoalgarve.com
www.montesantoalgarve.com

5

Suplemento da Revista De Mãe para Mãe em parceria com ByCool

5 Dicas
para viagens
em família
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Viagens em família devem ser relaxantes, tranquilas e felizes. Mas sabemos
que viajar com crianças pode ser exatamente o oposto! Entre o choro dos mais
novos, o “Falta muito?” dos mais crescidos, e a falta de paciência e calma que se
vão acumulando nos pais, viajar em família é, muitas vezes, um pesadelo.

Mas não tem de ser
assim. Reunimos um
conjunto de dicas, ou
boas práticas, para
tornar as viagens em
família em verdadeiros
sonhos!

Vamos a isso?

3

O PLANEAMENTO

Quando somos jovens e descomprometidos, podemos darnos ao luxo de viajar e deixar que o
destino tome as rédeas do percurso.
Com filhos, é importante haver mais
planeamento. Antes de viajar com crianças é necessário considerar horários de refeições, de sonecas e toda a
panóplia de rotinas dos bebés que devem ser minimamente mantidas.

1

O DESTINO

2

O ALOJAMENTO

O destino deve ser adequado às
preferências familiares e à idade das crianças. É importante escolher um destino que mantenha as
crianças interessadas na viagem – e
isto não quer dizer visitar a Disneyland Paris todos os anos, mas antes
que, pelo menos durante algumas
horas, existam atividades de maior
interesse para os pequenitos.

Esta dica não precisa de explicação, certo? Além de serem
espaços que reúnem as melhores
condições para as famílias, os hotéis
family-friendly dispõem, geralmente, de imensas atividades divertidas
e educativas para as crianças – o que
também é uma mais-valia para os
papás, que acabam por ter mais tempo a sós se assim desejarem.

4

5

A BAGAGEM

Fazer a mala de toda a família é um desafio, e as preocupações são aumentadas. Mas será
que precisa mesmo de carregar dezenas de fraldas e biberões? A chave
é simplificar o máximo possível.
Leve apenas o estritamente necessário para facilitar a logística – qualquer item que possa ficar esquecido
poderá ser facilmente encontrado
no destino e substituído.

O CAMINHO

Viajar em família deve ser simples, por isso, sempre que possível, evite voos com escala ou viagens de carro por estradas turbulentas. Certifique-se que leva consigo
água suficiente para a viagem, de que
a fralda está limpa antes de embarcar,
e de que a viagem não interfere muito
com as rotinas do bebé. Um bom truque passa por fazer a viagem de carro
durante a noite, para que a criança
durma uma boa parte do caminho.

Tudo pronto?

BOAS FÉRIAS!
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Algarve
O Algarve reúne todas as condições para a criação de
momentos felizes em família e não é por acaso que
se apresenta como um destino de eleição de muitos
pais. Aqui encontramos algumas das mais famosas e
bonitas praias do país, mas também espaços cool
para visitar, comer, comprar e explorar com quem
mais amamos. Vamos descobrir o Algarve?

ATIVIDADES

Centro Ciência Viva
Em Lagos, o Centro Ciência Viva
dispõe de uma oferta interessantíssima
para miúdos e graúdos. A exposição permanente trata dos Descobrimentos e da
Navegação, tema apresentado de forma
bastante interativa, para que todos se divirtam enquanto aprendem. Além disso,
há imensas oficinas para descobrir em família, que não carecem de marcação e que

serão uma excelente forma de as famílias
passarem bons momentos em conjunto.
Se procuram atividades educativas e interativas, este é o espaço certo – e é garantido que toda a família se irá divertir!

R. Dr. Faria e Silva, 34, 8600-734 Lagos
282 770 000 | 969 685 985
www.lagos.cienciaviva.pt

Quinta Pedagógica de Portimão
Em Portimão, encontramos um espaço que vai, com certeza, cativar os mais
pequeninos enquanto ensina o fundamental sobre o mundo rural e a preservação ecológica. Ao longo de dois hectares, a
Quinta Pedagógica de Portimão apresenta zonas de cultivo, hortas, abrigos para
animais e uma seleção de espécies autóctones, num ambiente autêntico e apelati-

vo. Entre terapias e atividades desportivas, todos são convidados a participar e
todos gostarão de estar em contacto com
a Natureza.

Aldeia Nova da Boavista, Rua David
Gonçalves Vieira, 8500-427 Portimão
282 248 595
quinta.pedagogica@cm-portimao.pt

Zoomarine
Em Albufeira, há um espaço inigualável que encanta todos os seus visitantes.
Falamos do Zoomarine, que é bem mais
do que um espaço de diversão aquática.
Entre poder interagir com os golfinhos –
o que, por si só, já constitui motivo suficiente para o visitar – há a possibilidade de
conhecer o cinema 4D, o centro de exposi-
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ções, observar vários animais e, como não
podia deixar de ser, participar nas novas
diversões do espaço: o Ferry, o Farol e a
Manta. A animação está garantida!
EN 125 - Km 65, 8201-864 Guia, Albufeira
289 560 300
www.zoomarine.pt
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RESTAURANTES

As Dunas - Martinhal
Sagres Beach
O Restaurante As Dunas, do Martinhal Sagres Beach, é uma opção imbatível
para famílias. A experiência ao pé da
praia é casual e relaxante, e adequada
para as refeições memoráveis das férias
em família. Além dos menus tentadores
de almoço, dos snacks deliciosos servidos
durante a tarde e dos jantares tranquilos
à noite, aqui encontrará produtos locais e
frescos e menus infantis bem atraentes.
Mas o melhor de tudo é mesmo a área infantil, equipada com um trampolim, que
encanta os mais pequenitos e os entretém durante longos períodos de tempo!

Quinta do Martinhal Apartado 54, 8650-908 Sagres
218 507 788
www.martinhal.com/sagres/pt/cultura-alimentar/as-dunas/

Dano’s, Quinta do Lago
A Quinta do Lago é um lugar único na privacidade da reserva
natural da Ria Formosa. No resort, há uma dezena de restaurantes, mas não podemos deixar de destacar o Dano’s, um espaço desportivo, perfeito para famílias. Rústico e acolhedor, o Dano’s tem
o necessário para deliciar os visitantes: o menu é criado com os
melhores produtos locais e as sugestões infantis são de fazer
água na boca. Num ambiente bem intimista, as famílias poderão
saborear os melhores hambúrgueres da região (e os mais novos
adorarão as versões “mini” do espaço!).

The Campus, Av. Ayrton Senna, 8135-024 Quinta do Lago
289 351 901
danos@quintadolago.com
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Lisboa

A capital de Portugal é o ponto de partida perfeito
para explorar a cultura e as tradições do país. Aqui,
encontramos alguns dos monumentos, lojas,
museus e atividades mais cool, para miúdos e
graúdos. Conheça as nossas sugestões para que
não perca nada na visita à Cidade das Sete Colinas.

ATIVIDADES

Cinemateca Júnior
Direcionada, como o próprio nome
indica, para o público mais jovem, a Cinemateca Júnior é um serviço da Cinemateca Portuguesa que oferece imensas
atividades de acordo com as idades dos
visitantes, de forma a promover o gosto
pela sétima arte. Para os papás, é uma
excelente forma de incutir aos mais novos a paixão pelo cinema, já para os
mais novos, apresenta-se como uma boa

maneira de melhor entender esta arte
visual num enquadramento histórico,
cultural, social e científico. Os sábados
são, durante todo o ano, direcionados
para a família, pelo que recomendamos
uma visita neste dia.

Palácio Foz, Pç. dos Restauradores, Lisboa
213 462 157
www.cinemateca.pt/Cinemateca-Junior.aspx

KidZania
A KidZania, que está prestes a reabrir, é
o habitat natural das crianças! Desenhada
para deixar os pequenitos brincarem aos
adultos, num ambiente realista, este parque temático está pensado para oferecer
atividades divertidas e pedagógicas. Esta é
uma sugestão imperdível: as crianças
aprendem o que é ser um cidadão, de forma divertida, animada, segura e versátil.
Aqui existem ainda salões para os pais, ca-

fetaria, berçário e enfermaria. Acreditamos que esta visita será uma mais-valia
para os mais novos, que ficarão a conhecer
como funciona a sociedade e poderão experimentar “encarnar” várias personagens.

C. C. UBBO, Avenida Cruzeiro Seixas,
nº7, Loja 1054, 2650-504 Amadora
211 545 530
info@kidzania.pt

Oceanário de Lisboa
Localizado no Parque das Nações, o
Oceanário tem uma localização privilegiada e excelentes acessos. A exposição
permanente conta com mais de 8000 criaturas marinhas, e, além disto, é possível
participar em inúmeras atividades.
O oceanário dispõe de audioguias, o
que torna a experiência ainda mais imersiva. Os pequenitos vão adorar as aventuras pelo meio de aquários, entre tuba-
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rões, lontras, recifes, pinguins, plantas…
Para além de ser super divertida, a visita
ao Oceanário é uma excelente forma de
consciencializar os mais novos para a importância da preservação das espécies e
do planeta – o “dois em um” perfeito.

Esplanada D. Carlos I - 1990-005 Lisboa
218 917 000
www.oceanario.pt
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RESTAURANTES

O Prego da Peixaria
O Prego da Peixaria é um espaço irreverente que visa homenagear o passado cultural da cidade de Lisboa e as
suas clássicas marisqueiras. Reinventando esta tradição, apresenta “pregos”
de carne, mas também de peixe, no seu
menu, envoltos em pão artesanal – para
adultos e pequenotes. As sugestões,
além de inovadoras, também são saudáveis, e não podemos deixar de recomendar que experimentem os sumos
naturais – os mais novos vão adorar. É
num espaço divertido, acolhedor e animado que provamos propostas tentadoras que homenageiam os melhores
sabores locais, e mesmo das nossas
ilhas. O restaurante de Alvalade está

pensado para se adequar às necessidades das famílias: equipado com um
menu infantil maravilhoso, um cantinho para os mais novos se entreterem e
brincarem, e até um “parque para carrinhos” para maior comodidade dos papás. Aqui estão reunidas as condições
para uma refeição memorável em família, num ambiente rústico, urbano e
despretensioso que salta à vista e
transforma este restaurante repleto de
desconhecidos numa sala de convívio
familiar.

Avenida da Igreja 32, 1700-036 Lisboa
212 697 980
www.opregodapeixaria.com

Pop Cereal Café
O espírito jovem e alegre do Pop Cereal Café é cativante e
fará as delícias de todas as famílias que aqui passarão momentos divertidos. Apesar de o Pop Cereal Café apresentar alguns
menus, há a possibilidade de dar asas à imaginação e criar
uma versão personalizada da tradicional taça de cereais. Entre
os toppings estão bolachas, chocolates, gomas, caramelos e
frutos secos, mas o mais surpreendente é mesmo o gelado que
pode ser acrescentado a qualquer combinação. É impossível
não adorar, mesmo para os mais crescidos!
Rua do Norte, 64, 1200-287 Lisboa
211 317 211
www.popcereal.com

Jamie's Italian
O Jamie's Italian é um projeto do
Chef Jamie Oliver, o que só por si já é
um selo de garantia de qualidade. Mas
a verdade é que este projeto nascido na
capital tem outros fatores surpreendentes que nos fazem adorá-lo.
O atendimento é o que esperamos de excelência - e os pratos... os pratos
são de outro mundo! Este é um restaurante familiar - que está preparado
para miúdos e graúdos! - com pratos
que se dividem em petiscos, pizzas,
massas, saladas, hambúrgueres e muitos outros. Em todos está garantida a
qualidade dos ingredientes e a combi-

nação vencedora entre eles. O Jamie’s
Italian está divido em três pisos com
mesas e ainda um bar, onde se pode tomar um copo enquanto se aguarda a
mesa. No piso inferior, há ainda uma
salinha mais privada, perfeita para juntar os amigos.
PS: Os miúdos vão adorar terminar a
refeição com os deliciosos brownies
com gelado!
Praça do Príncipe Real 28A
1250-184, Lisboa
925 301 411
www.jamiesitalian.pt
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Viana do Castelo

Famosa pelas suas praias, pela prática desportiva, pelo seu bonito centro histórico e, claro,
por acolher um dos mais emblemáticos monumentos religiosos do país, Viana do Castelo é
um destino imperdível. Quer pelo contacto com a Natureza, quer pelas aventuras divertidas
que permite criar em família, vale a pena rumar a norte para descobrir Viana – vamos lá?

ATIVIDADES

Museu do Chocolate
O Museu da Fábrica do Chocolate ocupa a cave do edifício onde encontramos o
Hotel da Fábrica do Chocolate e leva-nos
numa viagem no tempo, explorando a origem e a fabricação do chocolate. Para tornar a visita mais interessante, todos os
sentidos são colocados à prova - na primeira sala, por exemplo, existe uma réplica de uma plantação de cacaueiros que to-

dos os visitantes podem ver, tocar e cheirar. No final, os mais pequenos irão certamente delirar com a possibilidade de serem, por um dia, funcionários da fábrica.

Rua do Gontim, 70-76
4900-474, Viana do Castelo
258 244 001
www.fabricadochocolate.com

Navio-Hospital Gil Eannes
O Navio-Hospital Gil Eannes salvou
muitas vidas, contudo, hoje é um lugar
para conhecer e visitar, viajando até ao
passado. Durante a visita, todos terão a
oportunidade de conhecer não só as
áreas comuns a qualquer navio – como
a sala de comandos, a cozinha ou as zonas exteriores – mas também as áreas
específicas de um Navio-Hospital. Esta
será uma visita especial para todos os

que gostam de História, com a vantagem de que os mais novos estarão totalmente à vontade – sim, aqui podem tocar em todos os instrumentos e até experimentar o leme!

RESTAURANTES

Restaurante Dovento
Em plena Praia do Cabedelo, encontramos um restaurante que os amantes da Natureza vão adorar. O Restaurante do Hotel
FeelViana é um espaço amplo, descontraído,
elegante e tranquilo. Aqui, promovem-se os
melhores sabores regionais através dos pratos de autor do Chef Paulo André. É garantido que a experiência será memorável para
toda a família, especialmente nos dias de verão em que a luz entra pelas paredes de vidro
e cria um ambiente ainda mais acolhedor. A
carta varia todos os seis meses, por isso have-
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rá certamente uma novidade deliciosa quando decidir visitá-lo. Por estar inserido num
Sports Hotel, terá ao seu dispor muitas actividades para fazer em família: entre stand up
padel, surf, windsurf ou os tours de bicicleta,
há muito por onde escolher para animar os
dias de férias.

Rua Brás de Abreu Soares, 222
4935-159 Viana do Castelo
258 330 330
www.feelviana.com/restaurante-dovento

Doca Comercial,
4900-321 Viana do Castelo
258 809 710
www.fundacaogileannes.pt
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A Cidade Invicta é uma das mais imponentes do país.
Riquíssima ao nível cultural, artístico, gastronómico e
histórico, esta cidade banhada pelo Rio Douro esconde
muitos segredos que os desafiamos a explorar em família.
Preparados?

ATIVIDADES

Estádio do Dragão e Museu do FC Porto
Com um acervo que vai desde 1898 até
à atualidade, o Museu do F.C. Porto é um
espaço imperdível para todos os que gostam de desporto (mesmo que não sejam
portistas!). Ao todo, há mais de 20.000
objetos que podem ser conhecidos de
forma livre ou sob marcação prévia de
uma visita guiada. Para famílias, há um
Serviço Educativo que convida à participação em atividades e encontros que es-

timulam a partilha, a colaboração e a
aprendizagem. É inegável que, para os
pequenotes apaixonados por desporto e,
especialmente, futebol, esta será uma visita inesquecível.
Via Futebol Clube do Porto - Estádio
do Dragão, 4350-415 Porto
225 083 352
www.fcporto.pt/pt/museu

Zoo de Santo Inácio
A apenas 10 minutos do centro do Porto, em Vila Nova de Gaia, o Zoo de Santo
Inácio nasceu para aproximar a comunidade da Natureza e da vida selvagem,
alertando para a importância da conservação das espécies em todo o mundo.
Para as famílias, este espaço está repleto de atividades divertidas! Ao todo,
há mais de 600 espécies para conhecer,
oriundas de todo o Mundo! Mamíferos,
aves, répteis, invertebrados… Independentemente da escolha, é inegável que
a visita será bem divertida e didática.
Durante o dia, há imensas atividades a
que podem assistir: a alimentação dos

leões asiáticos, dos morcegos, dos pinguins ou das lontras; ou até a demonstração de répteis, de vida selvagem e de
aves de rapina.
Em família, podem escolher um cantinho para almoçar em conjunto: no
Restaurante do Zoo, no Bar do Lago, ou
no Bar da Savana, num ambiente natural e descontraído. Não faltam razões
para desfrutar de um dia inteiro no Zoo!
Rua 5 de Outubro, 4503
4430-809 Avintes
227 878 500
www.zoosantoinacio.com

RESTAURANTES

Negra Café
O Negra Café é um espaço vibrante e
moderno em que a decoração está repleta de referências aos desenhos animados de outros tempos. Que tal pegar
nos pequenotes e levá-los a conhecer o
seu tempo de infância? Esta é uma excelente opção para fazer refeições mais
leves num ambiente animado que encantará os mais novos e os deixará absorver a energia que os rodeia. O espa-

ço descontraído ajuda a criar um ambiente ainda mais familiar. A nossa sugestão é que experimentem a jukebox
adaptada aos tempos modernos – os
miúdos vão adorar!
Rua Guedes de Azevedo, 117
4000-438 Porto
917 294 125
www.facebook.com/negracafe.porto
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Braga
Braga é uma cidade com mais idade do que o nosso país, por
isso, apenas podemos imaginar o património que aqui há para
descobrir. Cidade bimilenar, cheia de vida, de alegria, de artes
e artistas, a Cidade dos Arcebispos é um destino ímpar para
conhecer em família. Descubra o que não pode mesmo perder.

ATIVIDADES

Picoto Park
No Monte do Picoto existe um parque aventura que promete um momento diferente a cinco minutos do centro
da cidade. Por aqui há atividades para
crianças a partir dos 3 anos, mas também para adultos, todos os carrosséis
são ecológicos - funcionando à base de
roldanas e manivelas - e muitas das estruturas foram criadas com madeira re-

aproveitada. Para além dos espaços de
atividades, existe ainda um parque infantil e um bar/lounge onde se pode relaxar. Perfeito para quem procura um
momento em sintonia com a natureza.

Monte do Picoto, 4715-213 Braga
936 407 696
www.picotopark.pt

Theatro Circo
Aberto para visita guiadas, o Theatro Circo merece ser apreciado não só
durante as noites de espetáculos, mas
também durante o dia. Acompanhado
por um guia que lhe contará as histórias do Theatro, poderá conhecer todos
os espaços e salas que o constituem –
palco, bastidores, camarins, sala principal, salão nobre... –, perceber todo o seu
funcionamento e observar cuidadosa-

RESTAURANTES

Bira dos Namorados
Não são só os hambúrgueres e pregos
que nos fazem recomendar o Bira dos Namorados, nem é o maravilhoso menu infantil… Na verdade, o Bira dos Namorados
é um cartão de visita do Minho em forma
de restaurante, que se distingue por vários motivos. Aqui, as crianças têm um
cantinho para brincar, pintar e divertir-se
enquanto esperam pelo hambúrguer de-
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licioso que depois vão provar. Já os papás,
vão adorar as referências minhotas dispersas pelo espaço e – claro! – os hambúrgueres deliciosos. Vale muito a pena!
Rua D. Gonçalo Pereira, 85
4700-032 Braga
253 039 571
www.biradosnamorados.pt

mente os elementos decorativos que
lhe conferem um encanto diferente das
comuns salas de espetáculos. Quando
em Braga, não pode falhar uma visita a
este ícone.
Avenida da Liberdade, n.º 697
4710-251 Braga
253 203 800
www.theatrocirco.com
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Guimarães
É o berço da nação e, como tal, é obrigatório que todos visitem
esta cidade, pelo menos uma vez. Pegue nos pequenitos e
parta à descoberta da cidade que viu nascer Portugal, dos
seus segredos, monumentos, património, cultura e gente.
Conheça as nossas sugestões e encante-se com Guimarães!

ATIVIDADES

Parque Aquático Scorpio
O Parque Aquático Scorpio é uma excelente alternativa para os dias mais
quentes na cidade de Guimarães. Aqui
há espaços distintos para explorar, desde
as duas piscinas (uma delas para bebés),
a Fantasilândia e o Waterslide. A Fantasilândia inclui um conjunto de escorregas
e piscinas inspirados no Castelo de Guimarães – uma excelente forma de intro-

duzir o tema e de partilhar um pouco da
nossa História. Esta é uma excelente opção para levar os mais pequenitos a passar um dia diferente e animado.

Rua das Mondas 710
4835-235 Mascotelos
253 423 200
www.tempolivre.pt

Teleférico de Guimarães
Visitar o Santuário da Penha já é, por si
só, uma excelente opção para famílias, mas
fazê-lo através do Teleférico é ainda mais
divertido. O teleférico é uma forma diferente (e mais cool!) de se deslocar do centro da
cidade até ao topo do Santuário da Penha.
A viagem no teleférico é, certamente, mais
divertida do que uma viagem de carro . Ao
chegar, poderá aventurar-se nos trilhos
(bastante acessíveis para os mais novos),

conhecer os bares, o mini-golfe ou o parque
de campismo. Todas estas são atividades
animadas para fazer com os miúdos, com a
vantagem óbvia de poder ver, lá do topo,
toda a cidade de Guimarães.

Rua Aristides Sousa Mendes, Nº 37,
Costa 4810-025 Guimarães
253 515 085 | 253 518 239
www.turipenha.pt

RESTAURANTES

Luzzo Guimarães
A Luzzo não é uma pizzaria comum:
a decoração moderna contrasta com o
edifício tradicional inserido no centro
histórico. Aqui, entre as mais comuns
pizzas, encontramos sugestões irreverentes, combinações inesperadas e explosões de sabor inigualáveis!
Os pequenotes vão adorar os Rolinhos de Ventricina com Mozarella ou

os Dips de Alheira, e a esplanada fará as
delícias dos miúdos mais agitados para
bebericar dos sumos naturais e limonadas entre as brincadeiras!
Largo do Toural, 82
4810-225, Guimarães
253 536 038
reservasluzzoguimaraes@gmail.com
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Lancheira XS Barbie Caia Beach Wear 45.00€; 2 Fato de banho com cerejas Zara 12.95€;
Braçadeiras estrela Imaginarium 10.00€; 4 Paez Classic Surfy Pés de Cereja 24.90€;
Chinelos de Praia Havaianas 17.90€; 6 Bóia insuflável Gelado Fnac 10.00€; 7 Piscina insuflável Morango Fnac 28.59€;
Flutuador insuflável Baleia Fnac 15.99€; 9 Conjunto de banho com proteção UPF50 H&M 17.99€;
Conjunto de banho com proteção UPF50 H&M 17.99€; 11 Fotoprotector ISDIN 15.99€;
Mala de viagem infantil 4rodas Dott 54.90€; 13 Organizador de viagem Zara 29.95€;
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