da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais
Número 1

Novembro de 2013
www.ap-to.pt

DIA MUNDIAL DA TERAPIA OCUPACIONAL 2013

ISSN 2182-9861

Magazine APTO nº 1 - Novembro de 2013 -

Este espaço pode ser seu.

Publicite na
nossa revista!

2 - Magazine APTO nº 1 - Junho de 2013

Índice

Editorial…………………………………………………………………... 4
Notícias APTO………………………………………………………….. 5
Formação APTO……………………………………………………….. 24
Produto de Apoio em Destaque…………………………………. 25
Entrevista………………………………………………………………... 26
Artigo de Prática……………………………………………….……... 32
Quando o Terapeuta Ocupacional despe a Farda…………. 36
Benefícios para Sócios da APTO…………………………………. 37
Normas de Publicação na Magazine APTO…………………… 42

Diretora | Elisabete Roldão
Diretor Executivo | Nilzo Fialho
Corpo Editorial | Ana Isabel Ferreira, Gonçalo Carreteiro, Joana Pinto, Marco Rodrigues, Vânia Prates Afonso.
Edição e Propriedade | Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais - Estrada de Benfica 589, 7º andar
1500 - 086 Lisboa - Telefone/ Fax 21 716 66 57 | apto.portugal@gmail.com | magazine.apto@gmail.com
Conceção Gráfica | Nilzo Fialho e Vânia Prates Afonso
Periodicidade | Quadrimestral
Edição Online — ISSN 2182-9861

Magazine APTO nº 1 - Novembro de 2013 - 3

Editorial

Uma Associação para si!
Elisabete J.C. Roldão
Presidente da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais

Após o lançamento da Magazine APTO recebemos vários potencialidades e mais-valias que a nossa profissão lhes
comentários e felicitações de sócios manifestando as suas pode oferecer. Cada vez mais somos convidados, como
opiniões e dando sugestões, o que em muito nos agradou. representantes dos terapeutas ocupacionais, a estarmos
Consolidámos assim a ideia de que esta é uma das neces- presentes em eventos, inaugurações, cerimónias oficiais ou
sidades que os terapeutas ocupacionais têm quer para comemorações de diferentes instituições e entidades. Este
tomarem conhecimento dos projetos nos quais a APTO é sem dúvida o caminho a seguir e temos de o percorrer
está envolvida, ao nível nacional e internacional, quer para juntos, em sintonia e concordância. Estamos empenhados
ficarem informados sobre o trabalho que outros colegas em melhorar e divulgar a imagem do Terapeuta Ocupaciodesenvolvem, nas suas áreas de intervenção, em todo o nal e contamos consigo para o fazer. São os profissionais
país ou até mesmo noutros países. É efetivamente este no seu dia a dia de trabalho o melhor veículo para levar
um dos objetivos desta Magazine: a apresentação de bre- até terceiros os nossos saberes, competências e maisves artigos, por parte de colegas, sobre o trabalho que valias como profissionais de saúde. Como Associação proestão a desenvolver, não necessitando estes de ter carác- fissional estaremos sempre disponíveis para colaborar,
ter científico. Esta é também uma forma de mostrar a nomeadamente com a cedência de documentação para
outros

profissionais,

utentes,

instituições,

entidades, promover a divulgação da nossa profissão ou o esclareci-

empresas e empregadores o que fazemos. Cada vez mais a mento de competências e funções.
designação de Terapia ou Terapeuta Ocupacional torna-se Sabemos que podemos contar consigo e desde já solicitaconhecida da população em geral, das instituições, das mos que divulgue a Magazine APTO entre os seus contatos
entidades estatais ou privadas e das empresas. Este fato é sejam eles pessoais ou profissionais. Esperamos também
mérito dos profissionais que no “campo” divulgam a Tera- poder contar com uma proposta de artigos escritos e
pia Ocupacional pela sua intervenção, boas práticas, abor- enviados por colegas sobre os seus projetos, intervenções,
dagem assertiva e profissionalismo. Por seu turno, a APTO ideias e sugestões.
ao longo dos últimos anos tem vindo a fomentar e estreitar Contamos uma vez mais consigo para nos ajudar nesta
relações com diversas entidades e instituições. Esta abor- campanha!
dagem em muito contribuiu para a progressiva tomada de
consciência por parte dos responsáveis e decisores, das
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Registo do logotipo da Terapia Ocupacional

guir debelar. Posto isto e aconselhada pelos advogados
especialistas em questões de registos de símbolos e marcas, a APTO efetuou o

Registo do Logotipo da Terapia

Ocupacional, de forma mais alargada, estando agora registado na classificação de Sinais Distintivos do Comércio em
vários domínios específicos do Instituto de Propriedade
Industrial . Com isto pretendemos proteger o símbolo
Nacional da Terapia Ocupacional de ser utilizado de forma
inapropriada, não relacionada com a Terapia Ocupacional,
com fins lucrativos e por terceiros.
A APTO continua a ceder a utilização do logotipo da Terapia
Ocupacional aos colegas que o pretendam utilizar em folhetos, prospetos ou apresentações de trabalhos. Para o efeito
podem utilizar o formulário que temos no site da APTO
A APTO registou em 2008 o símbolo da Terapia Ocupa-

e remetê-lo preenchido via e-mail que enviaremos o símbo-

cional no Instituto Nacional da Propriedade Industrial

lo em formato digital. Solicitamos a todos que ao usá-lo não

para prevenir a utilização abusiva do mesmo. Situação

alterem a cor nem as suas relações dimensionais para que

esta que, infelizmente, já se verificou tendo a APTO

possamos manter a imagem que representa a nossa profis-

recorrido a serviços de advocacia para a conse-

são.

Edição 0 da Magazine APTO com mais de 2000 visitas

2

A Magazine APTO, desde a sua publicação foi visitada por
2100 vezes tendo essas visitas demorado em média 5 minutos e 23 segundos.
Nem só em Portugal foi consultada a nossa Magazine, tivemos leitores do Brasil, Malta, Espanha, Estados Unidos da
América, Reino Unido, Irlanda, Chile, Angola, Roménia e Rússia. Analisando estes dados estatísticos e informativos podemos concluir que o lançamento da Magazine APTO foi um
sucesso internacional.
Colabore connosco e divulgue a nossa revista online, juntos dos colegas, instituições, amigos e familiares, de forma a
divulgar a Terapia Ocupacional junto do público em geral.
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Site da APTO com 5500 visitas

O site da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais www.ap-to.pt desde Março de 2013, já contou com 5548
visitas, tendo o mês de Maio sido o mês com mais visitas.
Outro dado curioso, prende-se com o horário onde os internautas mais visitam o site, o horário das 16 horas e das 20
horas.
Com naturalidade o site é visitado por internautas de Portugal, no entanto, os restantes países podem ser considerados
um surpresa. Em segundo lugar estão os Estados Unidos da América, seguidos da China, Brasil e Espanha, Arabia Saudita e Japão.

APTO pretende ser entidade Acreditada pela DGERT

4

A Direção da

recolha da documentação necessária para o efeito está já

APTO deseja

a ser efetuada.

ser

Existem vários requisitos que têm de estar cumpridos quer

uma

entidade

em relação à situação fiscal da APTO, à qualidade dos

acreditada

recursos humanos ao nosso dispor (formadores certifica-

pela Direção

dos com o Certificado Competência Profissional, antigo

-Geral

Certificado de Aptidões Profissionais) bem como as condi-

do

Emprego

ções do espaço físico para ministrar formação. Por outro

e das

Rela-

lado a Direção da APTO tem vindo a recolher o máximo de

ções de Trabalho - DGERT, de forma a oferecer aos Tera-

informação e documentação em todas as formações que

peutas Ocupacionais Portugueses, formações acreditadas.

já foram efetuadas durante este ano, para que estas pos-

Desta forma no início do ano foi criado um Grupo Projeto,

sam ser consideradas já neste processo de acreditação.

constituído por elementos dos Corpos Sociais da APTO

Sabemos que é um processo trabalhoso e moroso mas

para este efeito. O grupo tem vindo a desenvolver este

reconhecemos a sua extrema importância para os Tera-

processo começando por reunir as informações necessá-

peutas Ocupacionais Portugueses e como tal iremos con-

rias para se inteirar de todas as diligências que teremos de

clui-lo tão breve quanto possível.

levar a cabo para conseguir a acreditação pretendida. A
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Circular Normativa nº 19/2013/DPS, de 15 de Abril de 2013 emitida pela
Administração Central dos Serviços de Saúde – ACSS

No seguimento da reclamação que a APTO apresentou jun- questão. A Provedora Adjunta após ouvir a ACSS emitiu o
to do Presidente do Conselho Diretivo da Administração seu parecer fazendo questão de reforçar que o registo dos
Central do Sistema de Saúde - Dr. João Neves, referente à atos médicos constantes na Circular normativa em questão
Circular Normativa n.º 19/2013/DPS, de 15 de Abril de “não se encontram reservados” aos enfermeiros de reabili2013 e à qual não obteve resposta, seguiram-se os trâmi- tação podendo ser efetuados por outros profissionais destes normais para este tipo de situação. Desta forma envia- de que os executem. Informou-nos ainda que o Presidente
mos à Entidade Reguladora da Saúde uma exposição de do Conselho Diretivo da ACSS solicitou parecer à Direção
toda a situação salientando as diversas irregularidades nela Geral de Saúde e à Inspeção-geral das Atividades em Saúpatente. Ainda na continuidade deste processo e, pela de para clarificar estas questões e iria promover reuniões
ausência de resolução do mesmo, progredimos na cadeia com as associações de profissionais com interesses na
hierárquica chegando finalmente à Provedoria da Justiça. matéria, nomeadamente a APTO.
Tal como nas situações anteriores, apresentámos o proces- A Provedora Adjunta salienta ainda que a Circular normatiso em conjunto com a Associação Portuguesa de Fisiotera- va não estabelece atos próprios e não exclui o seu registo
peutas, a Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala e o por outros profissionais. Reconhece que do nosso estatuto
Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses. Para além de profissional resulta a descrição dos conteúdos funcionais
todas as justificações apresentadas junto das entidades da atividade que desenvolvemos contudo nele não se
anteriores, esta exposição assentava em fundamentos jurí- encontram descrições de atos próprios da profissão que
dicos e processuais bem fundamentados pelo Jurista Dr. confiram exclusividade de execução dos mesmos.
Camejo, especialista nestas matérias. Além de toda a legis- Entretanto a ACSS informou-nos que irá agendar reunião
lação portuguesa que nos regulamenta como profissionais com as diferentes partes interessadas neste processo para
socorremo-nos ainda da Resolução relativa à atualização reformular a circular normativa Nº 19/2013/DPS, reconheda Internacional Standard Classification of Occupations cendo que esta deverá ser alterada. Tomamos conheci(ISCO-08) de 6 de Dezembro de 2007 que reforça e reco- mento que estas reuniões já tiveram início tendo sido a
nhece internacionalmente a Terapia Ocupacional, bem Associação Portuguesa de Fisioterapeutas a primeira a ser
como a Fisioterapia e Terapia da Fala, como profissões convocada.
autónomas e regulamentadas.

Esperamos numa próxima edição ter novidades mais favo-

Tendo em conta o seu estatuto, a Provedoria da Justiça é ráveis sobre esta questão.
obrigada a responder a estas exposições e reclamações
após auscultar as instituições competentes na matéria em
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Direção da APTO reuniu com a UGT
No passado mês de horas semanais.

Julho, a pedido da A responsável pela área da Saúde da UGT referiu estar
direção

da

União atenta e empenhada na defesa dos interesses dos Técnicos

Geral de Trabalha- de Diagnóstico e Terapêutica, e mostrando concordância
dores,

realizou-se em diversos pontos com a Direção da APTO nomeadamen-

uma reunião entre a te no que diz respeito à posição tomada relativamente à
Secretária

Geral circular normativa referente à uniformização de registos de

Adjunta responsável enfermagem em cuidados de saúde primários. Salientou
pela área da saúde ainda que irá reunir com todas as outras associações prodo respetivo sindica- fissionais das restantes profissões dos Técnicos de Diagto, Dr.ª. Dina Carva- nóstico e Terapêutica.
lho e membros da As duas instituições mostraram disponibilidade para no
direção da APTO.

futuro, sempre que se justificar, realizar reuniões para

Nessa reunião foram debater problemas que possam afetar os Terapeutas Ocudiscutidos

vários pacionais.

temas de interesse De salientar que esta reunião não se tratou de uma tomapara os Terapeutas Ocupacionais, nomeadamente a ques- da de posição política, estando a APTO disponível para reutão da circular normativa emitida pela ACSS, temas relati- nir com outros sindicatos sempre que assim nos seja solicivos à carreira dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica tado.
bem como o alargamento do horário de trabalho para 40

7

APTO presente nas I Jornadas de Integração Sensorial organizadas pela ESSA
O Departamento de Terapia Ocupacional da Escola Supe- permitindo à APTO a divulgação do traba-

rior de Saúde do Alcoitão realizou no passado dia 25 e 26 lho que tem vindo a desenvolver bem como facilitando o
de Outubro as I Jornadas de Integração Sensorial em Lis- contato direto com Terapeutas Ocupacionais .
boa. Estas pretendiam promover o intercâmbio entre investigadores e profissionais nas áreas da intervenção da Terapia Ocupacional, apresentar e debater resultados de projetos de investigação contribuindo para a divulgação dos trabalhos realizados no âmbito do Mestrado em Integração
Sensorial. A APTO foi convidada a ser parceira nestas jornadas promovendo a sua divulgação e moderando uma
das mesas. Esteve ainda presente com o stand da APTO
promovendo a divulgação da associação, angariando sócios
e divulgando o material de merchandising de Terapia Ocupacional. Queremos agradecer publicamente ao Departamento de Terapia Ocupacional a oportunidade que nos deu
8 - Magazine APTO nº 1 - Junho de 2013
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Juramento do Terapeuta Ocupacional
A Direção da APTO após ter sido contatada por alunos da
Escola Superior de Saúde de Leiria, que manifestaram a
necessidade de terem um juramento específico para o
Curso de Terapia Ocupacional, elaborou o "Juramento do
Terapeuta Ocupacional" e enviamos aos Coordenadores de
Curso, às Escolas, Associações de Estudantes e estudantes
de Terapia Ocupacional. Tomamos conhecimento de que
este já foi usado em pelo menos duas escolas durante a
cerimónia da Bênção das Pastas, pelo que ficamos muito
satisfeitos com a sua aceitação e utilização. Caso necessitem contatem-nos e enviá-lo-emos via e-mail.
Juramento Do Terapeuta Ocupacional
Solenemente, na presença desta assembleia, juro que me
dedicarei à Terapia Ocupacional, representando-a dignamente e regendo-me pelos seus princípios e valores, fundamentando a sua prática na competência e integridade.
Agirei com respeito e dignidade para com a pessoa, assegurando uma atitude equitativa, reconhecendo e respeitando os valores culturais, económicos, étnicos, sexuais,
religiosos, políticos e a idade.
Respeitarei a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Respeitarei os princípios da Bioética, nomeadamente o
Princípio da Beneficência, da Não-maleficência, da Autonomia e da Justiça.
Respeitarei o sigilo profissional.
Contribuirei para a melhoria e desenvolvimento da profis-

Cumprirei o Código Ético e Deontológico do Terapeuta
Ocupacional da Associação Portuguesa de Terapeutas
Ocupacionais.

são, participando na promoção da Terapia Ocupacional.

9

Grupo de Interesse em Envelhecimento e Terapia Ocupacional - GIETO

O Grupo de Interesse em Envelhecimento e Terapia Ocu- elaborada uma lista de instrumentos com a informação
pacional - GIETO continua a reunir-se mensalmente. Este recolhida inicialmente. O output final é a construção de
grupo de trabalho criou um questionário online sobre ins- uma base de dados que se constituirá como recurso aos
trumentos de avaliação, que foi divulgado durante os colegas com interesse e prática nesta área de intervenção.
meses de Julho, Agosto e Setembro, pela APTO, na mail- Será disponibilizada posteriormente no site do GIETO

ling list e facebook. O objectivo deste questionário foi a (http://gietoapto.wix.com/gieto). Caso queira participar
recolha do maior número de instrumentos de avaliação neste grupo consulte todas as informações no site. Contautilizados pelos terapeutas ocupacionais na sua prática pro- mos consigo!
fissional com a população idosa. Obtivemos 72 respostas,
as quais foram analisadas pelos elementos do grupo. Foi
Magazine APTO nº 1 - Novembro de 2013 - 9
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não havendo contudo nenhum documento oficial emitido
por algum grupo parlamentar ou membro do governo que
suporte esta opinião. Por outro lado a legislação em vigor,
Decreto-Lei nº 92/2011 de 27 de Julho, refere no seu
Art.º 3º alínea 3 que a cada profissão deve corresponder
uma única Ordem Profissional podendo, em casos excecionais de existência de corpo comum de saberes, ciências e
No mês de julho o Fórum das Tecnologias da Saúde, na

tipos de abordagem, haver duas ou mais profissões com

pessoa do seu Presidente João José Joaquim, contatou a

uma ordem conjunta. Este é o exemplo do que aconteceu

APTO no sentido de solicitar a nossa comparência numa

com a nutrição e dietética pela similaridade entre ambas.

reunião. Era pretendido abordar assuntos relacionados

Por outro lado temos conhecimento de que as diretrizes

com a Circular Normativa Nº 19/2013/DPS e a necessida-

emanadas pela Troika recomendam que não se avance

de comum de Regulamentação Profissional.

com a constituição de ordens profissionais dada a despesa

Aceitámos o convite e tomámos conhecimento da posição

inerente à constituição e suporte destas.

do Fórum e de algumas das Associações nele representa-

Nesta reunião divulgámos e mantivemos, uma vez mais, a

das, sobre a circular em questão. Tal como a APTO não

posição que foi tomada pelos sócios da APTO em Assem-

concordam com esta e sentem-se lesados em relação à

bleia Geral Extraordinária de que não pretendemos uma

usurpação de códigos de atos que consideram ser da sua

ordem conjunta com as restantes profissões dos TDT’s.

exclusividade.

Disponibilizamo-nos contudo para manifestar publicamen-

Para além desta temática, o Presidente do Fórum apresen-

te e junto das instâncias competentes a nossa concordân-

tou a atual situação, no que diz respeito à criação de uma

cia com a necessidade de regulamentação profissional da

ordem profissional conjunta dos Técnicos de Diagnóstico e

Terapia Ocupacional em Portugal.

Terapêutica (TDT’s). Referiu que algumas figuras políticas
apoiam a constituição de uma Ordem comum aos TDT’s

Faleceu Barbara Tyldesley, antiga presidente da WFOT

11

na implementação do curso de Terapia Ocupacional e na

constituição da Malaysian Occupational Therapy Association. De regresso ao Reino Unido dedicou-se ao ensino na
Liverpool School of Occupational Therapy. Foi coautora do
conhecido “Muscles, Nerves and Movement”. Foi membro
ativo da British Association of Occupational Therapy
(BAOT), em 1981 tornou-se subdelegada da World Federation of Occupational Therapy e mais tarde presidente da
federação (1994-1998). Ao longo da sua vida profissional
Faleceu Barbara Tyldesley, terapeuta ocupacional desde

recebeu prémios e foi homenageada pelo seu empenho,

1956. Tirou o curso e trabalhou no Reino Unido antes de

dedicação, colaboração e espirito de liderança. Deixamos

ir para Kula Lumpur, na Malásia onde desenvolveu a sua

aqui o nosso agradecimento por toda a dedicação desta

intervenção junto da comunidade de leprosos, colaborou

colega. Bem-haja.
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XIII Encontro de Terapeutas Ocupacionais da Região Centro

ainda é uma profissão desconhecida para muitos. Aos
entrevistados os colegas explicavam de forma sucinta o
que é a Terapia Ocupacional e entregavam folhetos informativos cedidos pela APTO.
O resultado foi um pequeno vídeo que colocamos
no YouTube e partilhamos com a APTO tendo esta divulga-

do aos colegas.
Contribuíram para a realização deste vídeo as terapeutas:
No passado dia 12 de Outubro, realizou-se em Leiria o XIII Ana Costa, Ana Vicente, Fátima Eusébio, Inês Serôdio,
Encontro de Terapeutas Ocupacionais da Região Centro. Lélia Silva, Joana Virgílio, Kátia Pereira, Madalena Sousa,
Como neste mês se celebra o Dia Mundial da Terapia Ocu- Marina Silva, Mônica Costa, Patrícia Marcelino, Sara Marpacional, este grupo também quis dar o seu contributo ques e Thaís Cândido, licenciadas por 4 escolas diferentes
nestas comemorações. Assim, os vários terapeutas ocupa- de Terapia Ocupacional.
cionais reuniram-se para fazer um pequeno filme de divul- Esperamos que tenham gostado.
gação do que é a Terapia Ocupacional.

Os Terapeutas Ocupacionais da Região Centro

Em Leiria, os terapeutas que participaram no encontro
entrevistaram pessoas na rua, perguntando-lhes se sabiam http://youtu.be/oxEqtvWPPzw
o que era a Terapia Ocupacional. Percebeu-se que esta

13

APTO membro da equipa multidisciplinar para a implementação do Sistema de
Classificação de Doentes
A APTO foi contatada pela Administração Central dos Servi- No que se refere especiços de Saúde sendo convidada a fazer parte de uma equi- ficamente aos cuidados
pa multidisciplinar para prosseguir com a implementação de Medicina Física de
do Sistema de Classificação de Doentes (SCD). Este siste- Reabilitação, existe atualmente um SCD específico para
ma é um mecanismo de codificação das patologias que utilização em serviços ambulatórios. A ACSS pretende agopermite a atribuição do pagamento, por parte do estado às ra prosseguir com a implementação deste sistema de clasinstituições de saúde, mediante os códigos por estas atri- sificação pretendendo a colaboração da APTO. Esta equipa
buídos aos seus utentes. Este sistema tem como grande multidisciplinar irá funcionar com reuniões presenciais e via
objetivo a atribuição equitativa dos recursos financeiros Skype e troca de documentação via e-mail.
disponíveis junto das entidades prestadoras de cuidados de Em muito agrada à APTO a abertura da ACSS à auscultasaúde permitindo maior alocação de recursos às institui- ção e colaboração com as associações. Sendo este o camições com utentes mais complexos que consequentemente nho certo a percorrer, acedemos a participar nesta equipa
consumirão mais recursos.

representando assim os interesses da Terapia Ocupacional!
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WFOT dá conhecer os vencedores do WFOT Photo Competition

Britta Simon da Alemanha foi a vencedora da WFOT’s Pho- Terapia Ocupacional.
to Competition , sendo a foto premiada apresentada em A WFOT, para este concurso, recebeu fotos de todo o
cima, no segundo lugar ficou Karina Provoste do Chile, ten- mundo, com uma grande afluência dos Terapeutas Ocupado em terceiro lugar ficado a mexicana Gabriela Garcia.

cionais dos mais diversos países. De Portugal o Magazine

A WFOT contou para este concurso fotográfico do patroci- APTO tem conhecimento de pelo menos dois colegas terem
nio dos britânicos World Recruitment.

concorrido, no entanto, poderão ter sido mais os Terapeu-

Para além dos prémios monetários que os vencedores tas Ocupacionais Portugueses a concorrer.
receberam, viram os seus trabalhos, convertidos em carta- Visite o site da WFOT em www.wfot.org e veja as restanzes, comemorativos do dia 27 de Outubro, Dia Mundial da tes fotos premiadas.
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Javier Barrantes e José Filipe Antunes escrevem capitulo no livro espanhol
“Intervención desde Terapia Ocupacional en Salud Mental”

des áreas, sendo estas as seguintes: Conceitos básicos em
saúde mental e Terapia Ocupacional; Intervenção da Terapia Ocupacional baseada em áreas de ocupação, habilidades e padrões de execução; Conhecimentos necessários
em Terapia Ocupacional baseada em Saúde Mental e Intervenção da Terapia Ocupacional por perturbações. O livro é
novidade pela pertinência e atualidade de cada um dos
temas referidos.
Colaboraram 21 profissionais sendo a maior parte terapeutas de reconhecido prestígio. A autora é a Terapeuta Ocupacional Cristina Gómes Muñoz e colaboraram dois terapeutas ocupacionais portugueses (Francisco Javier Vidal
Barrantes e José Filipe Silva Cerqueira Antunes) que exercem funções no Instituto São João de Deus. Estes participaram na elaboração do manual, nomeadamente no capítulo 16 intitulado “Intervención desde Terapia Ocupacional
en Psicosis”.
Até a data, o livro está publicado em língua espanhola,
havendo a possibilidade de ser traduzido em português.
Poderá ser adquirido on-line através da página da própria
distribuidora
http://www.distribucionesprayma.com/libros -defisioterapia/intervencion-desde-terapia-ocupacional-ensalud-mental.html
Foi apresentado no mês de Maio, o livro “Intervención desde Terapia Ocupacional en Salud Mental”, um manual técnico que pretende desenvolver os temas mais importantes
relacionados com a nossa profissão no âmbito da Saúde
Mental. Pretende, através de uma metodologia baseada na
evidência, demonstrar qual a nossa praxis nesta área de
intervenção. É um livro recomendado para todos os estudantes de Terapia Ocupacional, profissionais e todas aquelas pessoas que desejem conhecer o trabalho que é desenvolvido pelos profissionais desta ciência. Permite igualmente ser um importante auxiliar na docência ao nível do ensino politécnico em Portugal. O livro está dividido em 4 gran-

14 - Magazine APTO nº 1 - Junho de 2013

Notícias APTO
European Seating Symposium — Simpósio Europeu de Posicionamento

Decorreu em Dublin de 5 a 8 do corrente mês o 4º Simpó- exposição com cerca de 2500m2 e 70 expositores podíasio Europeu de Posicionamento. Com cerca de 700 inscritos mos encontrar, para além do chá muito forte típico neste
de 40 países este é já um evento mundialmente considera- país, os 15 posters selecionados. De entre os 102 palesdo como uma referência para os profissionais que traba- trantes encontravam-se duas Portuguesas, a Terapeuta
lham com questões de mobilidade e posicionamento. Entre Joana Santiago e a Dr.ª Cristina Vaz de Almeida.
os participantes encontravam-se terapeutas ocupacionais, A APTO conseguiu junto da organização do simpósio, a
fisioterapeutas, engenheiros, médicos e investigadores. O Central Remedial Clinic, um desconto para os terapeutas
evento foi composto por um pré-simpósio com seis work- ocupacionais. Participaram quatro terapeutas ocupacionais

shops de um dia cada. Destes, 3 foram ministrados por portugueses neste simpósio. Estes tiveram a oportunidade
terapeutas ocupacionais sendo eles do Canadá, Estados de trocar experiências com colegas de todo o mundo,
Unidos da América e Irlanda. Os 3 dias de simpósio come- conhecer novos equipamentos e tecnologias, esclarecer
çavam sempre com conferências plenárias, seguidas das dúvidas, partilhar saberes, aprender, trazer ideias e conheapresentações de comunicações em 6 salas em paralelo. cer outras culturas, estruturas económicas, sociais e de
Após o almoço decorriam apresentações feitas pelos expo- financiamento.

16

sitores e patrocinadores do simpósio. No período da tarde Existe a possibilidade de este evento ser realizado em Porpoderíamos optar por um dos 6 workshops em paralelo. Ao tugal num futuro próximo, o que seria uma mais-valia para
todo o simpósio contou com 3 sessões plenárias com os profissionais portugueses a todos os níveis. Vamos travários oradores em cada uma delas, 36 comunicações, 18 balhar nesse sentido contudo, só com a sua colaboração o
apresentações de expositores e 24 workshops. Na área de conseguiremos implementar.
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1ª Assembleia Geral do COTEC – Council of Occupational Therapy for the
European Countries

Decorreu nos 21 e 22 sentados os relatórios das atividades da World Federation
de Outubro em Malta a of Occupational Therapy – WFOT e do European Network
primeira

Assembleia of Occupational Therapy in Higher Education –ENOTHE

Geral (AG) do Cotec no bem como o relatório de contas. Foi admitido por unaniminovo sistema de fun- dade mais um pais no COTEC e aceite um aumento procionamento adotado este ano. Esta organização internacio- gressivo das quotas até ao ano de 2016.
nal onde têm assento 7 países da europa através dos Contámos ainda com duas palestras sendo uma delas
representantes designados pelas suas associações nacio- sobre o programa da Comissão Europeia - Europa 2020 nais, mudou a sua estrutura orgânica por questões econó- feita pelo Comissário Europeu que representa Malta neste
micas e de funcionamento. Passou a contar com 6 elemen- organismo internacional, Mr. Martin Bugelli; e a outra apretos no seu Comité Executivo (CE), onde anteriormente sentada pela Associação Internacional European Public
eram 4, a realizar 4 reuniões do CE por ano e somente Health Alliance (EPHA), partilhando com os presentes o seu
uma AG. Esta mudança favorece os diferentes países que posicionamento em relação às políticas adotadas pela
só terão de estar presentes nas AG, uma vez por ano, Comissão Europeia, bem como as estratégias e parcerias a
diminuindo assim os custos associados às mesmas. Por adotar em relação às mesmas. Esta palestra foi apresentaoutro lado, o CE tem oportunidade de desenvolver mais da pela Ms Irene Schembri, membro da Direção da EPHA.
trabalho em conjunto e com carácter decisivo, concluindo Para os colegas interessados, poderão consultar o site desdesta forma mais uma das tarefas que fazem parte do Pla- ta organização em http://www.epha.org/r/163 podendo
no de Ação estabelecido e aprovado em Assembleia Geral verificar que, para além do COTEC, 93 outros conselhos,
pelos países membros.

federações e associações, de 31 países da Europa são

Nesta primeira AG, os Terapeutas Ocupacionais Portugue- membros deste organismo.
ses estiveram representados e o nosso país passou a fazer
parte do Comité Eleitoral do Cotec. Foram aprovados o
Plano de Ação e o orçamento para o próximo ano, apre-
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Portugal faz parte do Comité Eleitoral do COTEC

Na reunião anual do Council of Occupational Therapy in aprofundado de vários documentos designadamente dos
the European Countries – COTEC, Portugal foi nomeado Estatutos e das Normas de Procedimento do Cotec. Pensapara pertencer ao Comité Eleitoral deste organismo. Esta mos que esta é também uma boa oportunidade de conheeleição é por um período de quatro anos, caso não seja cermos melhor este organismo e consequentemente
rescindida. O Comité eleitoral é composto por três elemen- podermos dele retirar ainda mais partido. Desta forma
tos, sendo eles a subdelegada da Alemanha, Gela Maurer, poderemos

trazer

para

Portugal

mais

benefícios/

a delegada da Áustria Petra Schwab e a delegada de Portu- informação por pertencermos ao COTEC, conhecendo a
gal, Elisabete Roldão.
De agora em diante, teremos de tomar conhecimento
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Lituânia o mais recente membro do Council of Occupational Therapists for the
European Countries

duração de quatro anos com um total de 240 ECTS e nas
restantes tem a duração de três anos com um total de 180
ECTS. Somente nas Universidades de Vilnius e na Lithuanian University of Health Sciences se pode obter o grau de
Mestre, com 2 anos de estudos, ou o grau de doutoramento com a duração de quatro anos.
No passado dia 22 de Outubro foi apresentada em Malta a
proposta de admissão da Lituânia como membro do Council of Occupational Therapy in European Countries –
COTEC. A Presidente da Associação Nacional de Terapeutas Ocupacionais da Lituânia LAOT, apresentou esta proposta pessoalmente à assembleia geral da COTEC, falando
sobre o país em geral, sobre a Terapia Ocupacional e o
seu desenvolvimento ao longo do tempo. Os primeiros
cursos de Terapia Ocupacional tiveram lugar em 1998 com
a duração de um ano e meio. Atualmente existem cinco
universidades onde se pode tirar a licenciatura em Terapia
Ocupacional. Em três destas universidades o curso tem a

Atualmente existem 244 terapeutas ocupacionais registados na Lituânia a exercer funções principalmente em hospitais, instituições de caracter ortopédico, instituições de
ensino especial ou de solidariedade social.
A LAOT foi fundada em 2000 e conta atualmente com 150
sócios. Realizam 3 reuniões de direção anualmente e um
congresso nacional de dois em dois anos.
Esta proposta foi analisada e votada sendo unânime a sua
aceitação passando o COTEC a contar com a participação
de 30 países membros. A APTO já apresentou à LAOT as
suas felicitações pela adesão ao COTEC.
PARABÉNS LITUÂNIA!

Grupo Projeto Base de Dados

20

No âmbito do plano de ação da APTO, foi criado um grupo h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /
de projeto Base de Dados com o objetivo de contextualizar d/1JqSDhkmbTfioz44IU7p8cVawGaTWRZzG_4zA-BlwXlE/
a situação dos Terapeutas Ocupacionais em Portugal. Este viewform
grupo trabalhou na elaboração de um inquérito online que
foi divulgado pela APTO em finais de Setembro. Com as Gostaríamos de chegar a todos os terapeutas ocupacionais
respostas será criada uma base de dados que contribuirá e desta forma apelamos a que divulguem entre outros
para futuros trabalhos de investigação e estatística. A Dire- colegas o questionário, só assim poderemos ter uma desção, no início deste seu mandato, solicitou às Escolas que crição mais realista do panorama português dos Terapeulecionam o Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacio- tas Ocupacionais e facultar dados atualizados para trabanal, tentando estabelecer colaboração entre estas e a lhos de investigação ou a entidades, organismos e instituiAPTO, no sentido de nos facultarem o número de alunos a ções.
concluírem o curso em cada ano letivo e assim podermos A fase seguinte do projeto assenta na análise e caracterizaatualizar a base de dados.

ção das respostas.

Até ao momento obtivemos 386 respostas. Mas nós somos No próximo ano pretendemos divulgar e colocar acessíveis
muito mais.

os resultados, contribuindo assim para a qualidade da

Se ainda não respondeu ao questionário, pedimos que o investigação em Terapia Ocupacional .
faça através do link:
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Comemorações do 27 de Outubro o Dia Mundial da Terapia Ocupacional

brá-lo de diferentes formas e integrado nas comemorações
mundiais. Este ano as comemorações tiveram uma expressão de carácter nacional tendo havido diversos tipos de
ações de divulgação em todo o pais, junto de utentes,
outros profissionais, e na comunidade com a população em
geral.
A APTO lançou a todos os Terapeutas Ocupacionais o
desafio de apresentarem projetos no âmbito destas comemorações. Nestes poderiam ter o apoio/patrocínio da
APTO. Esta campanha de apoio a iniciativas de divulgação
do Dia Mundial da Terapia Ocupacional foi acolhida pelos
colegas que, de todo o pais, nos contataram apresentando
as suas ideias e propostas. Estas foram acarinhadas pela
APTO que cedeu a utilização do logotipo da Terapia Ocupacional, folhetos do Perfil do Terapeuta Ocupacional e do
Dia da Terapia Ocupacional.
Diretamente à APTO chegaram várias informações de
acontecimentos e comemorações que iriam acontecer pelo
país, sendo algumas delas desenvolvidas pelas escolas. À
APTO não foi possível colaborar, de forma presencial, em
todos os eventos mas tentámos apoiar no que esteve ao
nosso alcance e nos foi solicitado.
Lançamos ainda aos estudantes
de Terapia Ocupacional o desaO Dia Mundial da Terapia Ocupacional foi instituído pela fio para o Concurso de FotograFederação Mundial de Terapia Ocupacional em 2010 e é fia – Dia Mundial da Terapia
celebrado a 27 de Outubro. A APTO em 2010 colocou à Ocupacional - onde as fotogravotação dos Terapeutas Ocupacionais, durante o 6º Con- fias deveriam mostrar as comegresso Nacional de Terapia Ocupacional, várias datas pos- morações deste dia usando o
síveis para instituirmos o Dia Nacional da Terapia Ocupa- Poster elaborado pela Colega
cional em Portugal. A maioria dos colegas escolheu o dia Inês Batista e a Designer Vânia
27 de Outubro por já ser o Dia Mundial da Terapia Ocupa- Trindade (imagem da capa),
cional em todo o mundo. Desde então temos vindo a cele- também ele resultado de um
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dos projetos apresentados à APTO no âmbito destas come- Contudo membros da APTO estiveram presentes e divulgamorações. Infelizmente esta iniciativa, que foi sugerida por ram aos transeuntes folhetos sobre a Terapia Ocupacional
um aluno entusiástico, não teve adesão por parte dos res- não deixando assim este dia passar em branco na cidade
tantes estudantes.

de Lisboa.

Todos os membros da Direção da APTO são Geocachers, Temos noção das dificuldades económicas atuais que a
ou seja, todos fazem geocaching (uma atividade ao ar livre todos nos tocam. Temos noção da improbabilidade de
que consiste em procurar pistas/tesouros com o recurso ao haver uma participação maciça de todos os Terapeutas
GPS, mapas e indicações). Decidiram criar três Travel Bugs Ocupacionais e estudantes de Terapia Ocupacional bem
(TB - placas com código próprio, que são anexadas a algo como das dificuldades de deslocação de alguns colegas
simbólico e às quais é atribuída uma missão), o TB Dia que se encontram distantes do centro do país. Sabíamos
Mundial da Terapia Ocupacional, o TB Terapia Ocupacional que não iriamos ter uma adesão avultada de participantes,
e o TB APTO, todos com a missão de correr Portugal divul- contudo surpreendeu-nos o fato de esta adesão se reduzir
gando a Terapia Ocupacional. Sendo esta uma atividade a três colegas aos quais uma vez mais agradecemos a parpraticada em todo o mundo por milhões de pessoas, fican- ticipação.
do online a descrição em português e Inglês, do que estes Como querem os Terapeutas Ocupacionais junto das entiTB significam e o que é a Terapia Ocupacional, pensamos dades competentes ter mais poder, ser mais interventivos,
chegar a centenas de pessoas em Portugal e até mesmo conquistar mais postos de trabalho, mais regalias, mais
além-fronteiras. Se também é geocacher poderá vê-los reconhecimento quando eles próprios não se unem pelo
numa cache por ai.

único motivo que lhes é comum a todos, a TERAPIA OCU-

A APTO tinha ainda organizado o “Peddy Paper Ocupacio- PACIONAL?

nal” que iria decorrer no Parque das Nações, no dia 27 de Deixamos esta reflexão para todos fazendo votos de que
Outubro com o apoio dos patrocinadores Sumol Compal e no futuro possamos contar com a sua participação ativa
Mobilitec, a quem desde já agradecemos publicamente. em prol da Terapia Ocupacional.
Este evento teve de ser cancelado por falta de inscrições.
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Concurso de Fotografia “Vejo, e vendo, vivo: a melhor parte da nossa memoria
está fora de nós”

“Vejo, e vendo, vivo: a melhor parte da nossa memória Magazine APTO – Como surgiu esta ideia de realizar
está fora de nós" é o tema do concurso fotográfico, realiza- um concurso de fotografia? E quais os objetivos
do pela segunda vez, pelo Gabinete de Terapia Ocupacio- subjacentes a este projeto?
nal da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hos- - O Concurso deste ano surge inserido nas comemorações
pitalar de São João, Porto. Este concurso de fotografia está do Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de Outubro, na Clínica
englobado nas comemorações do Dia Mundial da Saúde de Psiquiatria e Saúde Mental (CPSM) do Centro Hospitalar
Mental, a 10 de Outubro de 2013.

de São João (CHSJ). O mote lançado pela Organização

Nesta segunda edição os destinatários foram os profissio- Mundial da Saúde para este ano foi “A saúde mental e as
nais, utentes e familiares que de alguma forma estejam pessoas idosas” remetendo a reflexão para a população
associados à Saúde Mental.

mais velha. Partindo deste pressuposto e inspirados pelas

O Magazine da APTO para além de colaborar com a divul- palavras de Fernando Pessoa, em “Inéditos”, e Marcel
gação deste concurso fotográfico e das fotografias vence- Proust, em “A Fugitiva”, definiu-se como tema para este
doras foi falar com os organizadores do mesmo.

Concurso “Vejo, e vendo, vivo: a melhor parte da nossa

1º Prémio:, categoria de Fotografia : Reflexos, da autoria de UADI – Unidade de Acção para o Desenvolvimento e Autonomia
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memória está fora de nós”, apelando às memórias e ao nidos pelo Regulamento do Concurso e como tal foram
esquecimento, às lembranças e recordações, à passagem aceites e apreciadas pelo júri. As fotografias eram provedo tempo, às experiências e vivências. Contudo, a ideia nientes de 10 autores distintos apresentados individualoriginal remonta a 2007 com a 1ª Edição do Concurso, mente ou sob forma coletiva, em representação de uma
também desenvolvida pelas comemorações do 10 de Outu- instituição ou equipa técnica. Congratula-nos verificar que
bro e cujo tema foi “Estranha forma de vida?”, inspirado no foi possível envolver utentes de diversas instituições, os
Fado de Amália com a interrogação, que lança o desafio de seus familiares e as suas equipas técnicas, refletindo assim
superar essa mesma estranheza.

a abertura e interação que este projeto pretende promo-

O Gabinete de Terapia Ocupacional promove e integra uma ver.
série de iniciativas que visam o combate ao estigma asso- Magazine APTO – De que forma é que o Gabinete de
ciado à doença mental. É nesse âmbito que surge o Con- Terapia Ocupacional da Clínica de Psiquiatria e Saúcurso de Fotografia. Pretende-se falar abertamente da de Mental do Centro Hospitalar de São João consedoença e da saúde mental muito para além dos muros do gue envolver os seus utentes e profissionais neste
Hospital, recorrendo neste caso a uma linguagem visual projeto?
poderosa de uma forma de ver a realidade, aproximando - O desenvolvimento deste tipo de iniciativas já não é
os Serviços de Saúde Mental das suas comunidades e as estranho à clínica e às pessoas que a ela estão de alguma
comunidades dos seus serviços. Não esquecemos também forma ligadas. O gabinete tende a incluir os seus utentes
a importância da expressão artística, especificamente atra- nos processos de organização e divulgação das iniciativas
vés da fotografia, no desenvolvimento de competências que vai desenvolvendo atribuindo-lhes tarefas específicas,
pessoais, no empowerment da pessoa e no seu potencial como por exemplo a presença obrigatória de um utente no
como meio para alcançar a Saúde Mental.

júri do concurso. Pretendeu-se também envolver a comuni-

Magazine APTO – Sendo esta a segunda edição, dade mais alargada neste processo de organização, e nespodemos afirmar que é um concurso fotográfico que te sentido destacamos a abertura e a disponibilidade da
se irá manter ao longo dos próximos anos?

FNAC para se assumir como principal patrocinador da ini-

- Sem querer adiantar uma terceira edição do Concurso de ciativa e fornecer os prémios do concurso. De facto, nesta
Fotografia parece-nos interessante manter esta iniciativa edição a nossa principal preocupação foi criar um concurno futuro. Naturalmente terá que ser enquadrada com as so, aberto a toda a comunidade, mas que não partisse
restantes iniciativas desenvolvidas pelo Gabinete e pela exclusivamente de dentro para fora do hospital, que alicerCPSM do CHSJ no âmbito do combate ao Estigma e como çasse desde logo parte da sua estrutura na própria comutal poderá não assumir desde já um carácter regular, ainda nidade e nos seus recursos.
assim o feedback recebido por parte dos participantes e Magazine APTO – Quais as principais diferenças
instituições envolvidas, comunidade hospitalar e comunida- sentidas entre a primeira e a segunda edição do
de em geral foi bastante positivo o que reforça a posição Concurso?
desta iniciativa. Nesta perspetiva gostaríamos de poder - Em primeiro lugar uma segunda edição tem à partida
expandir os horizontes do concurso e alargá-lo a um con- uma série de trabalho exploratório já realizado pela edição
texto internacional contribuindo desta forma para uma anterior, pelo que facilita o iniciar do processo. Desta formais ampla conversa fotográfica em torno da saúde men- ma houve um menor envolvimento de outros profissionais
tal, aproveitando o carácter universal deste tipo de lingua- e dos utentes na fase de organização do concurso, ainda
gem.

que esse não seja o principal enfoque do concurso. Na ver-

Magazine APTO – Quantas fotografias e quantos dade, para esta edição não foi incluído nos planos de ativiautores concorreram a esta edição do concurso?

dades das diferentes unidades, atividades específicas de

- Considerando o curto período de divulgação do concurso, fotografia dirigidas para o concurso, deixando as candidaque decorreu apenas durante o mês de setembro, o núme- turas abertas apenas à total iniciativa dos concorrentes.
ro de candidaturas que recebemos foi considerável. Das Compreende-se portanto que, comparativamente com a
fotografias submetidas, 39 apresentavam os critérios defi- edição anterior tenha havido um decréscimo no número
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total de fotografias a concurso. Por outro lado pretendeu- Medicina. A forma mais visual de analisar o impacto da
se reforçar a qualidade artística das fotografias dotando o exposição é verificar que durante este período o espaço e a
júri de um elemento profundamente conhecedor da arte e sua funcionalidade se transformam, tornando-se agora
com forte relação à Saúde Mental, o Dr. Fernando Peres uma zona de paragem, de conversa e de partilha suscitada
Rodrigues, Psiquiatra e Fotógrafo.

pela observação e análise dos trabalhos que ali estão

Magazine APTO – Todos os trabalhos a concurso expostos. Por outro lado, numa cerimónia mais aberta à
foram expostos na semana de 7 a 11 de Outubro de comunidade científica e à comunidade em geral, as foto2013 no Pólo Porto do Centro Hospitalar de São grafias foram apresentadas em formato digital durante a
João. Conseguem ter uma ideia do impacto dessa entrega de prémios do concurso, no final do Seminário
exposição, junto do público que a viu?

sobre Reabilitação Psicossocial em Saúde Mental, outra

- Os trabalhos apresentados a concurso encontram-se iniciativa desenvolvida pela nossa clínica no âmbito do 10
expostos desde o dia 7 de Outubro num hall e corredor da de outubro. A reação das pessoas presentes à apresentaCPSM. Por definição, este tipo de local é caracterizado por ção das fotografias foi bastante positiva.
representar uma zona de passagem e este espaço em par- Magazine APTO – De que forma é que o material
ticular é bastante movimentado servindo utentes, familia- fotográfico apresentado a Concurso é utilizado à
res, profissionais do serviço e estudantes da Faculdade de posterior pelo gabinete ou pelo Hospital?

1º Prémio:, categoria de Fotografia : Reflexos, da autoria de UADI – Unidade de Acção para o Desenvolvimento e Autonomia
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- O Gabinete de Terapia Ocupacional fica com os direitos estruturas de saúde mental, na redução da distância entre
sobre as fotografias apresentadas a concurso garantindo estes, no estreitamento da relação terapêutica, no fundo,
por parte dos concorrentes autorização para as utilizar no na existência de um espaço onde o utente pode demonsmarketing e divulgação das suas iniciativas no futuro. Des- trar a si próprio, à família e à comunidade a sua capacidata forma, e a título de exemplo, o design do cartaz do Con- de de iniciativa, eficácia, e competência.
curso de Fotografia deste ano continha a fotografia vencedora da 1ª Edição do Concurso. Podemos também dar Premiados:
como exemplo a publicação do livro “Olhar e ser visto”, Categoria de Fotografia:
uma edição própria do CHSJ do ano de 2009 pelas come- 1º Prémio: Reflexos, da autoria de UADI – Unidade de
morações dos 50 anos do Hospital, que reuniu todas as Acção para o Desenvolvimento e Autonomia
fotografias apresentadas a Concurso na 1ª Edição e com Menção Honrosa: Blue Dream, da autoria de Nélson Moura
Prefácio de António Ferreira (Presidente do Conselho de Categoria de Composição Fotográfica
Administração do CHSJ) e de António Roma Torres 1º Prémio: O Eterno Exercício, da autoria de Maria Elvira
(Director da CPSM).

Moura

Este material fotográfico permite também contribuir Menção Honrosa: Mother Tree (±300 Anos de Memória),
para a humanização dos espaços físicos da clínica ocupan- da autoria de André Moura
do lugares de exposição permanente existentes na entrada, em alguns corredores, salas de espera e gabinetes de
consulta, numa tentativa de tornar estes espaços mais simpáticos, agradáveis e quentes.
Magazine APTO – De que forma é que este concurso
promove o envolvimento dos utentes e familiares
no processo terapêutico?
- A grande vantagem que esta iniciativa trás ao envolvimento dos utentes e dos familiares no processo terapêutico reside no empowerment proporcionado, na formação de
espaços livres de criação e expressão artística de forma
autónoma, na promoção de objetivos comuns ao utente e
aos familiares, na familiarização dos familiares com as
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Formação APTO
Prevenção de Úlceras de Pressão e Facilitação de Transferências em
Terapia Ocupacional

Com o patrocínio da CQF e da Handicare a APTO levou a
cabo no passado dia 5 de setembro em Lisboa a formação

Prevenção de Úlceras de Pressão e Facilitação de Transferências em Terapia Ocupacional. Sobre o primeiro tema da
formação, prevenção de úlceras de pressão, Pablo Garcia
Molina, enfermeiro espanhol com vasta experiência nesta
área partilhou os seus conhecimentos com os 42 participantes de entre estes 3 estudantes. Para além de nos explicar
o processo de formação, localização, o tipo e as consequências das ulceras de pressão, apresentou diversas soluções
explicando as vantagens e desvantagens destas. Mostrounos ainda como realizar alguns tipos de “almofadas” preventivas de escaras.

dade no local de trabalho. Foram 8 horas de absorção de
conhecimentos, aprendizagem e intercâmbio de saberes
entre diversos colegas que partilharam as suas dificuldades na prática do dia-a-dia vendo algumas delas serem
solucionadas pelos formadores.
O resultado final foi gratificante para a APTO como entidade organizadora, para os formadores pelo feedback
positivo que receberam e para os formandos pelos
conhecimentos que adquiriram. Muito nos congratula a
adesão dos colegas a esta formação e a satisfação dos
mesmos no final do dia. Por este fato, fica desde já o
compromisso de organização de formação idêntica no
próximo ano, num outro local do pais de forma a proporcionar a todos os colegas participarem.

Após o almoço, Roberto Salvador Rabasco, Terapeuta Ocupacional espanhol, responsável pela segunda parte da formação sobre facilitação de transferências em Terapia Ocupacional, mostrou aos participantes a importância de uma
boa transferência e as regras gerais para a executar em
segurança. Com uma grande componente prática, esta ultima parte da formação permitiu aos participantes aprenderem como efetuar diversos tipos de transferências (entre
duas cadeiras, entre superfícies que se encontrem desniveladas, entre a cama e a cadeira e do chão para a cadeira)
sem e com diversos tipos de dispositivos de material de
apoio. Esta diversidade de exemplificações permitiu-nos
aprender diversas técnicas e termos possibilidade de as utilizar em função dos recursos existentes à nossa disponibili24 - Magazine APTO nº 1 - Junho de 2013

Produto de Apoio Em Destaque

MAGIC DRIVE TOUCH, O NOVO COMANDO AMBIENTAL DA PERMOBIL
A Permobil, marca líder há mais de 40 anos na indústria  Possui leitor/transmissor de infravermelhos e Z-Wave,
das cadeiras de rodas elétricas
para casos de reabilitação comple-

 permitindo o controlo remoto de telefones, televisões,
aparelhagens de música, rato do computador, etc.;

xa e representação exclusiva da

 Permite o acesso a botões programados para ações

Mobilitec, lançou a sua mais

combinadas (por exemplo, posicionar a cadeira enquan-

recente novidade, o novo coman-

to acende a luz e a TV em simultâneo)

do ambiental MagicDrive Touch.
O MagicDrive Touch é um siste-

 Controlável através do ecrã de toque, do joystick, dos
botões, teclado USB, etc.;

ma de controlo ambiental alterna-

 Possui inúmeras funções de comunicação (agenda, tele-

tivo que utiliza tecnologia verda-

móvel, leitor multimédia, gravador de sons e vozes, TTS

deiramente inovadora.

[Text to Speech - qualquer palavra digitada pode ser

Tendo tido como conceito inspira-

verbalizada], calculadora, etc).

dor a criação de oportunidades e alternativas de controlo
para pessoas com limitações graves, com o MagicDrive
Touch, o utilizador poderá controlar de uma forma fácil,
rápida, ativa a sua cadeira de rodas, o seu ambiente e a
comunicação com os outros no dia-a-dia. Um simples aceno de cabeça ou um ligeiro movimento coordenado do
dedo pode ser tudo o que é necessário para o utilizador
conduzir uma cadeira de rodas ao mesmo tempo que faz
uma chamada telefónica ou acende/apaga as luzes de casa Para muitas pessoas com limitações físicas, o MagicDrive
ou liga/desliga a televisão, etc.

Touch é a diferença entre executar alguma tarefa por si

São várias as mais-valias do MagicDrive Touch:

próprio ou pedir ajuda para o fazer. Trata-se de dar auto-

Totalmente personalizável;

nomia a quem tem limitações!

 Utiliza apenas um único sistema operativo;
 Possui sistema Plug & Play, que possibilita efetuar facil- Gabinete de Terapia Ocupacional e Posicionamento
mente quaisquer adaptações e/ou mudanças de contro- da Mobilitec
lo; Pode ser utilizado separadamente, sem a cadeira de
rodas (por exemplo na cama);

Nota: Faça o download de informação mais detalhada

 Fácil de operar e programar, graças ao seu ecrã tátil;

sobre o MagicDrive

 Compatível com ampla gama de controlos especiais

MagicDrive Touch

Touch em ftp://remote.mobilitec.net/Permobil-Novo

(compact joystick, mini-joystick, comandos de queixo,
de dedo, de mesa, de pé, de cabeça, entre outros);
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Terapeutas Ocupacionais portuguesas publicam livro para treinar a memória
Biografia
Nome: Cláudia Zolini
Profissão: Terapeuta Ocupacional
Licenciada em Terapia Ocupacional pela Escola Superior de Saúde do Alcoitão.
Pós-graduada em Saúde e Envelhecimento pela Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa. Utilizadora Básica do DCM (Dementia Care

Mapping) do Bradford Dementia Group, Universidade de Bradford - Reino Unido, detém experiência profissional com pessoas com demência em contexto de
Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Grupos de Estimulação Cognitiva.

Biografia
Nome: Patrícia Paquete
Profissão: Terapeuta Ocupacional
Licenciada em Terapia Ocupacional pela Escola Superior de Saúde do Alcoitão.
Pós-graduada em Administração Social pelo Instituto Superior de Serviço Social
de Lisboa e Doutoranda em Saúde Pública na Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa. Investigadora no CESNOVA – Centro de Estudos em Sociologia da Universidade Nova de Lisboa e bolseira da Fundação para
a Ciência e Tecnologia. Avaliadora em DCM (Dementia Care Mapping) do Brad-

ford Dementia Group, Universidade de Bradford - Reino Unido, detém experiência profissional com pessoas com demência em contexto de Centro de Dia e
Apoio Domiciliário.
A APTO entrevistou as colegas Patrícia Paquete e Cláudia destas pessoas, em casa ou instituição, na perspectiva da
Zolini para perceber melhor em que consiste o seu projeto criação e venda de produtos, prestação de serviços,

Humanamente e como tem corrido o lançamento do seu formação e informação. Toda a nossa atividade centra-se
livro.

no website www.humana-mente.com. Este projeto teve

Magazine APTO – Criaram o projeto HumanaMente. como base a ideia de se criar uma empresa inovadora,
Podem partilhar connosco em que consta e como foi principalmente pensando em novos produtos que atendam
construído?

adequadamente estas pessoas. Pretendemos que estes

A HumanaMente foi criada para atender as necessidades produtos

reflitam

a

experiência

de

ser

Terapeutas

de pessoas adultas com défices cognitivos, propondo novas Ocupacionais que trabalham com pessoas com demência,
formas de atuação que contribuam para o bem-estar por este fato, há todo um processo criativo de análise de
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atividade e escolha do material adequado, tendo em conta Neste momento quais os materiais que estão a ideao seu utilizador por trás de cada produto comercializado. lizar, no âmbito do vosso projeto?
Temos vários projetos em discussão, produtos que possam Há tantas ideias que temos vindo a pensar e protótipos
ser um meio de participação ativa da pessoa no ambiente que estão ainda a ser

testados. Tudo é um desafio cons-

onde vive, e sempre a pensar na adaptação cultural destes tante, porque desde ideia à conceção há um longo camiprodutos à nossa realidade. Também percebemos que nho a percorrer até ao produto final, seja na prospeção
cada vez mais as equipas nas instituições precisam de ter dos melhores fornecedores, seja com o produto em si ou
mais preparação para acompanhar pessoas com demência, nos diversos testes que têm de ser realizados em contexto
que representam uma grande percentagem das pessoas real. Um produto a ser lançado ainda este ano são os
que se encontram em Instituição. A abordagem da “Passatempos HumanaMente”, um conjunto de 20 atividaHumanaMente visa igualmente a prevenção do declínio des, em formato especial, privilegiando o seu uso em grucognitivo através da participação, acreditamos que com os pos e com diferentes temas a serem explorados. Aguarrecursos certos, é possível manter as pessoas idosas dem! Para pessoas com défices cognitivos mais acentuaenvolvidas na vida da Instituição, e estando mais ativas dos, temos ideias para novos produtos, que partem sempre
têm maior estimulação e bem-estar.

da nossa abordagem teórica: Abordagem Centrada na Pes-

Magazine APTO – No projeto HumanaMente pretendem ter também uma vertente de formação direta
para profissionais e ou cuidadores?
Já estamos a desenvolver formações pelo país. Realmente,
ao percorrermos diversas localidades, percebemos que
muito há que se fazer para que as pessoas com demência
sejam vistas como pessoas e não como objeto de
cuidados. Profissionais e cuidadores relatam dificuldades,
pelo simples facto de não saberem como agir, como se
relacionar com as pessoas, como ultrapassar situações que
dizem ser um “problema”, mas sabemos que há estratégias
que podem responder às necessidades especíifcas destas
pessoas. Estamos preparadas para divulgar boas práticas,
que certamente trarão benefícios tanto para as pessoas
com demência, como para os cuidadores. Em 2014, já
temos formações agendadas, workshops sendo planeados
e possibilidades de parcerias, sempre na tentiva de ampliar
os serviços da HumanaMente. No futuro há a expectativa
de ter um serviço integrado de consultoria e formação,
sobretudo na vertente de formação em posto de trabalho.
Magazine APTO – A criação de materiais sejam eles
de avaliação ou intervenção, adequados para a Capa do Volume I—100 Exercícios para a Mente
população idosa é uma das vossas preocupações.
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soa com Demência, mas com maior exploração dos compo- contextos diferentes o que obrigou a um trabalho de adapnentes sensoriais como meio de ligação da pessoa com o tação constante.
seu meio. Apresentámos a “Almofada que Conforta” em Magazine APTO - Têm recebido feedback em relação
diversas Instituições, com muito boa aceitação, e a partir à utilização do livro por parte de colegas, utentes ou
desta experiência, estamos a criar um novo produto. Como cuidadores?
Terapeutas Ocupacionais, estamos sempre atentas à forma Sim, o que tem reforçado a ideia de que a compilação descomo a pessoa nos mostra a melhor maneira de chegar até tes exercícios num manual veio colmatar uma lacuna, pois
ela.

de facto há interesse em saber como estimular os seus

Magazine APTO – Editaram no início deste ano o clientes ou familiares. Aos colegas desejamos que seja um
livro "100 Exercícios para a Mente". Como surgiu ponto de partida para que junto às pessoas que acompaesta ideia?

nham, possam fazer uso de recursos complementares para

Para a conceção deste manual de estimulação cognitiva, enriquecer a execução dos exercícios. Para as pessoas que
três fatores nos impulsionaram. Primeiro, percebemos que começam a apresentar défices cognitivos, a sua autono mercado há muito tempo não havia um recurso como perceção, autonomia e reconhecimento da importância de
este. Depois, a procura de informação sobre atividades que exercitarem a sua mente e, a sensibilização de familiares e
se podem realizar com pessoas com défices cognitivos, cuidadores, de que a ocupação e participação da pessoa
vinda através de diversos profissionais e cuidadores. Finali- não só procuram retardar a progressão do declínio cognitizando, a nossa experiência com pessoas com demência, vo, mas também promovem o bem-estar da pessoa. Estatanto em contexto de Centro de Dia como em Grupos de mos sempre a mostrar que o manual não deve ser usado
Estimulação Cognitiva, o que nos permitiu compilar exercí- somente para estimular a cognição em seus diferentes
cios que foram experimentados e adaptados conforme as componentes, mas sobretudo divulgamos uma abordagem
necessidades específicas destas pessoas.

baseada na relação e não na tarefa, onde se reforçam vín-

Magazine APTO – Como foi o trabalho de idealiza- culos, inclusão e sentimento de identidade da pessoa. Com
ção, conceção e teste dos exercícios apresentados a convicção que, sem tudo isto, a estimulação cognitiva
no vosso livro?

não será bem-sucedida.

Os exercícios foram concebidos para os “Grupos da Memó- Magazine APTO - A Associação Portuguesa de Teraria” que foram criados ao abrigo de uma parceria entre a peutas Ocupacionais também colaborou no lançaFundação Calouste Gulbenkian e a Associação Alzheimer mento e apresentação do vosso livro. Em contraparPortugal, e alguns exercícios criados em contexto da esti- tida os sócios da APTO tem um desconto na aquisimulação cognitiva no domicílio. Aspetos como os interesses ção do livro. Como decorreu essa iniciativa conjunta
das pessoas e do grupo como um todo foram levados em com a APTO?
consideração, criando-se uma diversidade de temas, uma A iniciativa com a APTO foi muito importante para a Humaoportunidade para as pessoas expressarem as suas opi- naMente e em especial para nós as duas porque reforçou a
niões e se colocarem em comunicação com o outro. Outra nossa identidade enquanto Terapeutas Ocupacionais, porquestão fundamental é a formatação dos exercícios (ex. que, apesar de o livro não ter sido escrito para Terapeutas
tamanho da letra ou imagem, espaçamentos, sombras, uso Ocupacionais, resultou do nosso percurso enquanto Teradas cores, legendas, quadros), sendo que as versões finais peutas Ocupacionais a trabalhar com pessoas com demênque constam no livro resultaram de várias aplicações em cia. Mostrou-nos também que temos uma Associação que
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se preocupa com aquilo que os seus Associados vão reali- de a encontrar num congresso: “Tenho proposto um exerzando, sempre cm objetivo de dignificar a profissão e de cício todos os dias a uma senhora de 90 anos, sem défices
divulgar formas de se ser Terapeuta Ocupacional.

cognitivos, e a senhora disse que gosta muito de os fazer:

Magazine APTO – O vosso livro é apresentado como “sinto a cabeça a mexer”. Outra situação no Brasil, um
tendo sido concebido para pessoas adultas com ou senhor que começa a ter défices de memória, e que nos
sem défices cognitivos que desejam exercitar as enviou uma fotografia com o manual nas mãos e nos disse
suas competências. Pretende ser um manual flexí- que tem feito os exercícios com muito gosto. Com estes
vel e dinâmico, para ser utilizado não só como dois exemplos, gostaríamos de ressaltar que é importante
recurso terapêutico para profissionais, mas também que o Manual traga às pessoas satisfação e momentos de
como meio de ligação entre familiares, pessoas que bem-estar, ao mesmo tempo que exercitam as suas mencuidam e que são cuidadas. Conseguem já ter uma tes.
noção se este objetivo de extravasar o contexto Magazine APTO – Sendo este o Volume I, podemos
terapêutico está a ser conseguido?

depreender que o Volume II do "100 Exercícios para

Temos dois casos interessantes, um em Portugal, através a Mente" já está a ser planeado?
do relato de uma Diretora Técnica que adquiriu o Manual - Certamente, no primeiro semestre de 2014 temos a
pela nosso website, mas que depois tivemos a satisfação expectativa do lançamento do Volume II, que já está a ser
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concebido.

tos recursos terapêuticos ainda são procurados no estran-

Magazine APTO – O Volume II do "100 Exercícios geiro e fogem à nossa realidade. Muito se tem falado em
para a Mente" seguirá os mesmos moldes do I ou teoria, mas na prática da Terapia Ocupacional, o que
pretendem dar-lhe outro tipo de abrangência ou temos feito? Há que se perceber quais as ideias inovadoras
abordagem?

podem ser tema para um livro, quais os temas relevantes

- O Volume I do "100 Exercícios para a Mente" apresenta- que consideram estar insuficientes no nosso país e necessise sobretudo para pessoas do meio urbano, apesar de tam ser mais divulgados e, sobretudo, fazer com que estas
envolver exercícios mais ou menos exigentes em termos de informações se apresentem de forma clara e simples.
dificuldade. O Volume II procurará, então, apresentar Magazine APTO – Como é que os nossos leitores podem

novas propostas que sejam igualmente dirigidas às adquirir o manual "100 Exercícios para a Mente pessoas dos meios rurais com menor escolaridade. Volume I”?
Apesar disto, qualquer um dos nossos produtos pode
ser e deve ser adaptado a quem o utiliza, e nesse
aspeto os Terapeutas Ocupacionais são especialistas!
Magazine APTO – Que palavras podem deixar, para os
colegas Terapeutas Ocupacionais Portugueses que podem
estar a pensar em escrever um livro. Que desafios vão
encontrar e como poderão ultrapassá-los?
A partilha de conhecimentos é sempre muito importante,
tanto para quem já trabalha nas diferentes áreas em que a
Terapia Ocupacional pode atuar, como também para os
novos profissionais que iniciam a sua carreira. Uma questão relevante é a divulgação de informação adequada ao
nosso contexto, temos que mostrar e reforçar as boas práticas que estão a ser desenvolvidas em Portugal, pois mui-

30 - Magazine APTO nº 1 - Junho de 2013

- O Manual está disponível em www.humana-mente.com.
Para os Associados da APTO quem têm as quotas em dia,
por

favor

contactar

a

HumanaMente

pelo

email

info@humana-mente.com, pois oferecemos um desconto
de 10%.
Se estão nos Concelhos de Almada, Cascais ou Lisboa,
fazemos a entrega pessoalmente e sem custos.
Agradecemos a vossa disponibilidade para a concretização
desta entrevista.
Esperamos então pelo Volume II no qual a APTO terá todo
o prazer de voltar a ser parceira na divulgação e apresentação do mesmo.

Entrevista

Este espaço pode ser seu.

Publicite na
nossa revista!
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Artigo de Prática
Surf como Método Terapêutico e de Inclusão Social

João Taborda Lopes
Terapeuta Ocupacional
Mestre em Educação Física e Desporto
Pós-graduado em Saúde e Desenvolvimento
Doutorando em Saúde Internacional

O princípio da Não-discriminação, através do atual artigo cia" (SNR-OMS, 1995). A partir do momento em que o
220º (antigo artigo 164°) do Tratado que instituiu a Comu- acesso à prática desportiva torna-se um direito de todos os
nidade Europeia, considera que a discriminação é o ato de cidadãos, independentemente da sua condição, permitiu
considerar que certas características que uma pessoa tem que os indivíduos com deficiência beneficiassem dessa
são motivos para que lhe sejam vedados direitos que os mesma prática. De facto, este fenómeno social tem vindo a
outros têm. Numa palavra, é considerar que a diferença ser alvo das mais variadas atenções, pelo que poderemos
implica diferentes direitos. A discriminação, portanto, esta- observar inúmeras evoluções na área do Desporto para
rá configurada quando existir uma ação ou omissão que Deficientes.
dispense um tratamento diferenciado (inferiorizado) a uma Ao longo da última década, as agências da ONU, as federapessoa ou grupo de pessoas, em razão da sua pertença a ções desportivas internacionais, organismos governamenuma determinada raça, cor, género, nacionalidade, origem tais, e organizações não-governamentais têm vindo a utiliétnica, orientação sexual, ou outro fator.

zar o desporto como uma ferramenta para o desenvolvi-

Relativamente ao conceito "igualdade de oportunidades" mento e para a promoção da paz (SDP IWG, 2007). No
este foi definido pela Organização das Nações Unidas que respeita á aplicabilidade do desporto no conceito de
(ONU) como “o processo pelo qual os diversos sistemas da inclusão social, Marivoet (2011) corrobora afirmando, que
sociedade e do meio envolvente, tais como os serviços, a dimensão social de inclusão pelo desporto tem ganho
atividades, informação e documentação, se tornam acessí- protagonismo ao longo da primeira década do século XXI.
Tem sido crucial a sensibilização para as potencialidades
do desporto nesta área de intervenção social por parte de
várias entidades da União Europeia. Naturalmente, que a
relevância do desporto como ferramenta de inclusão social
na estratégia das políticas europeias se encontra relacionada com a realidade socioeconómica, nomeadamente a
exclusão social e étnica, o racismo, a intolerância e a xenofobia face às populações imigrantes.
Na vanguarda deste novo paradigma, está a noção do desporto como uma linguagem universal que une pessoas em
todo o mundo. Este reproduz essencialmente as relações
sociais que contribuem para a mudança e transformação
social, através do contacto com a natureza, liberdade de
veis a todos e, em especial, às pessoas com deficiên- expressão e gestão de emoções e do desenvolvimento
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cuidado após a prática da modalidade;
- Educação: Participação da Educação Formal através da
aquisição/repetição do gesto técnico; Participação Pessoal
Informal na Educação durante as aulas de surf;
- Trabalho: Interesse e Procura de Emprego, através da
identificação e seleção de oportunidades de trabalho associadas à indústria de surf; Desempenho no Emprego na
sua surfshop, surfschool, ou sal de shape;
- Brincar: exploração do seu corpo, prancha e mar; Participação no Brincar mantendo um equilíbrio entre o surf e as
suas necessidades, adaptando o material a utilizar e os
gestos técnicos a adotar;
humano tendo por base toda uma abordagem vivencial.

- Lazer: exploração para o Lazer através da identificação

O surf é inserido no contexto da realidade local e da comu- de áreas/gestos técnicos/materiais mais interessantes; Parnidade envolvida como agente potencializador de inclusão ticipação no Lazer planeando a sessão de surf consoante
social, além de ser um instrumento, constitui um meio para os objetivos individuais;
a descoberta e desenvolvimento das potencialidades e - Participação Social: na Comunidade através do envolvihabilidades dos participantes.

mento com os restantes surfistas e com a Família, Pares ou

Esta modalidade poderá ser vista como promotora da Amigos através de sessões de surf que os envolvam.
inclusão dos indivíduos na comunidade (através do concei- Abordando a modalidade numa vertente mais macro,
to de empreendedorismo social - o processo de procura e podemos afirmar que o surf poderá ainda ser considerado
implementação de soluções inovadoras e sustentáveis para uma técnica terapêutica, na medida que é feito com recurproblemas importantes e negligenciados da sociedade que so a métodos e materiais específicos para trabalhar compese traduz em Inovação Social, sempre que se criam res- tências como o equilíbrio e inserido num contexto próprio
postas mais efetivas (relativamente às alternativas em altamente rico em estímulos, tendo como base conceitos
vigor) para o problema em questão (Filipe Santos, INSEAD de integração sensorial associados aos de intervenção tera2012 Journal of Business Ethics), formadora de cidadãos pêutica em meio aquático.
conscientes dos valores sociais, dos seus deveres e direi- O Surf oferece um vasto leque de estímulos sensoriais:
tos, da aceitação das diferenças culturais entre indivíduos, Visuais: reflecção e refração da luz na superfície do oceabem como, proporcionar prazer, sensibilizar as gerações no, associada ao movimento constante da ondulação;
vindouras para a preservação do meio ambiente, criar Gustativos/Olfativos: O intenso sabor salgado do mar, e
novas oportunidades associados à indústria do surf o cheiro a maresia e algas;
(surfcamps, surfschools, surfshops, oficinas de shape e Tácteis/Propriocetivos: Flutuabilidade, deslize sobre a
ding, entre outas) e claro promover a saúde.

superfície do mar, e a simples passagem das mãos pela

Relativamente à vertente específica da Terapia Ocupacio- água em movimentos distais enquanto se dropa a onda, ou
nal, e tendo como base a Estrutura da Prática da Terapia o estímulo táctil do pisar a areia;
Ocupacional, podemos considerar o surf uma atividade Auditivos: O som das ondas e gaivotas;
completa, na medida em que são trabalhadas áreas de Vestibular: Constante desequilíbrio e reequilíbrio inerente
ocupação como:
- AVD E AVD’I: Vestir/despir roupa e fato isotérmico de

à atividade.
Deste modo poderemos incluir na abordagem pelo surf:

neoprene/traje de banho; Tomar Banho após sair da água Meio Aquático (Propriedades Físicas da Água): Importante
salgada; Mobilidade Funcional e Mobilidade na Comunidade no processo de reeducação funcional (equilibrio, força,
durante o percurso do carro/transporte público até ao local flexibilidade); Efeito estimulante e relaxante; Ausência de
de prática; Cuidado com Equipamentos Pessoais, uso e força de gravidade, melhora a mobilidade; Melhoria da
manuseio de dispositivos pessoais; Higiene Pessoal e Auto- capacidade cardio-respiratória; Trabalho muscular integral;
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Prazer;

Em suma, o surf pode e deve ser visto como mais-valia na

Interação Meio – Indivíduo (Integração Sensorial num prevenção e tratamento de inúmeras situações patológicas,
Ambiente Rico em Estímulos): Meio ambiental rico em estí- contribuindo para a integração social, evitando o sedentamulos sensoriais (água, areia, vegetação, rochas, fauna e rismo e o stress, melhorando a autoestima, estimulando o
flora aquática); Sensibilização para a proteção do meio- trabalho em equipa, estimulando para a prevenção do
ambiente; Ajuda a encontrar formas mais saudáveis de meio ambiente, e promovendo a qualidade de vida, corrointeracção com o mundo envolvente;

borando com a afirmação de que o surf não se enquadra

Interação Indivíduo – Treinador/Terapeuta (Trabalha con- apenas enquanto atividade de lazer, mais assume-se como
ceitos como a Expressão de Sentimentos e Emoções): estilo de vida saudável e inclusivo.
Relação de confiança entre professor/terapeuta permite ao
indivíduo explorar os seus conflitos intra-pessoais e
encontrar soluções; A expressão de emoções; Olhar,
presença

física,

toque,

movimento;

Partilha

de

sentimentos; Trabalhar o intrapessoal e interpessoal;
Melhoria da auto-estima;
Interação Indivíduo – Grupo (Trabalha conceitos como
Socialização, Liderança, Inter ajuda): Contribuir de uma
forma lúdica, para a motivação de um grupo; Estabelecimento de um clima adequado à interação interpessoal;
Desenvolver competências sociais; Desenvolver conceitos
de liderança, respeito mútuo, interajuda.
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Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...
Liliana Mendes, a Terapeuta Ocupacional Cake Designer

Biografia
Nome: Liliana Mendes
Formação: Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Conclusão do Curso: 2003
Área de Residência: Lisboa
Local de Trabalho: Hospital de Santa Maria
Hobbies: Cinema, leitura e Cake Design

A APTO Magazine entrevistou o colega Liliana Mendes, com
especial enfoque no seu hobbie, o Cake Design e o seu

blog Lunatik Cakes.
APTO Magazine - Como surgiu este interesse pela
culinária, em especial pelo Cake Design?
O interesse pela culinária surgiu muito cedo, no secundário. Quando estava de férias sem fazer nada, de repente
apetecia-me comer alguma coisa, alguma coisa doce.
Então ia ver os ingredientes que a minha mãe tinha e com
esses ingredientes ia à procura das receitas. E assim comecei a fazer bolos.
O Cake Design surgiu entretanto, já eu era Terapeuta Ocupacional. Ficava encantada com os bolos de aniversário
decorados das festas das minhas amigas. Eram coloridos,
muito divertidos e, muitas vezes, personalizados, o que os Acho que posso dizer que a formação em confeção de
tornava bem mais interessantes. Um dia decidi experimen- ortóteses (uma coisa que sempre adorei fazer) me proportar num dos meus aniversários. Comecei por fazer com cionou a destreza para a modelagem na decoração dos
massapão (desconhecia a pasta de açúcar). Fui eu que bolos.
confecionei o massapão e o colori, mas como esta pasta é Na visita à loja indicada pela Terapeuta Alda, aproveitei
um pouco pesada, não foi muito fácil cobrir o bolo, para para fazer umas perguntas (já tinha andado pelo youtube
além de ser um pouco enjoativa. No entanto, foi uma pri- a ver vídeos sobre o tema) e acabei por comprar uma pasmeira experiência que apesar de tudo nem correu assim ta branca e um corante para ver como funcionava.
tão mal. Mais tarde, há cerca de 2 anos, a minha coorde- Fui para casa e o meu primeiro bolo foi o símbolo da Teranadora da Terapia Ocupacional, Terapeuta Alda Batista que pia Ocupacional (na foto), que comemos lá no serviço na
conhecia o meu gosto pelos doces, falou-me de uma loja nossa reunião semanal. Desde então, as minhas colegas
que vendia de tudo para a decoração de bolos. A dica da são as “cobaias” das minhas experiências. Elas dizem-me o
Terapeuta Alda foi o grande propulsor deste meu pequeno que funciona e o que não funciona, o gostaram e o que
projeto…

gostaram menos.

APTO Magazine – E o aperfeiçoamento da técnica, Os meus amigos também fazem o mesmo. Até me vão
foi através do aprimorar autodidata, ou realizou dando ideias quanto à combinação de massas de bolos
alguma formação na área?
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com diferentes recheios. A mãe de um deles chegou a ofe-

Quando o Terapeuta Ocupacional despe a farda...
Tenho aprendido muito através de sites e vídeos do youtu-

be de decoração de bolos. Vou experimentando, algumas
coisas correm bem, outras correm mal. Mas é com estas
experiências que vou aprendendo e aperfeiçoando o meu
trabalho.
APTO Magazine – Quando surge o blog http://

lunaticakes.blogspot.pt e com que objetivos foi criado?
O blog surgiu com o principal objetivo de mostrar a evolução do meu trabalho, mas agora serve para os meus amigos e os amigos dos meus amigos ficarem a conhecer o
meu trabalho e, quem sabe, escolher um de que gostem
para um dia especial.
APTO Magazine – No blog podemos observar, muito
bolos com temáticas infantis, mas muitos também
com a temática profissional, para quando um bolo
que retrate o Terapeuta Ocupacional?
Por acaso, e como já referi anteriormente, a minha primeira
experiência oficial com a pasta de açúcar foi o símbolo da
Terapia Ocupacional. É um dos primeiros bolos que aparece
no blog. A minha primeira encomenda oficial foi para a
minha colega Catarina Ângelo, também Terapeuta Ocupacional. É um bolo simples com flores azuis e uma terapeuta,
a Catarina, sentada na borda do bolo. Como nós usamos
todos a farda do hospital, não dá para perceber que é uma
terapeuta ocupacional…
Mas quem sabe, com o Dia Mundial da Terapia Ocupacional
a chegar, se não irá surgir um bolo alusivo ao tema… seria
bastante interessante.
APTO Magazine – Se algum colega quiser encomendar esse, ou outro bolo, como poderá faze-lo?
Basta enviar um e-mail para o endereço indicado no blog.
Pode escolher um bolo que já tenha sido feito ou outro que
tenha gostado na internet, a partir de outros sites.
Tento sempre personalizar ou concretizar as ideias de quem
encomenda. Torna o trabalho muito mais interessante e
gratificante, principalmente depois de ver a cara de felicidarecer-me um lote de caixas para as futuras encomendas.
Entretanto, fui experimentando até ir fazer o Workshop de
Decoração de Bolos (nível I). Aperfeiçoei a modelagem de
bonecos e fiquei a conhecer a panóplia de materiais que
existem para trabalharmos com a pasta de açúcar.
A partir daí, os meus amigos começaram a encomendarme bolos para os seus aniversários e, graças às suas
encomendas, fui aperfeiçoando as técnicas.

de do aniversariante de quem os olhos dizem “Era mesmo
isto que eu tinha imaginado”. Não há palavras que descrevam a sensação que é ver o seu ar de satisfação!

Colabore com a Magazine APTO sugerindo
colegas que ache que deveriam estar em
destaque nesta rubrica por atividades ou
hobbies que desenvolvam.
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Benefícios para Sócios da APTO
A atual Direção está empenhada em continuar a estabelecer diversos acordos institucionais
com especial destaque para entidades formadoras. Estes protocolos têm sempre como
objetivo trazer-lhe a si, sócio da APTO, as melhores vantagens.
declaração da APTO, permitindo usufruir dos benefícios
concedidos

ao

abrigo

do

presente

protocolo.

Existem ainda o Cheque Ensino Pós-Graduação, o qual
poderá ser fracionadamente utilizado no pagamento das
propinas e o Cheque Ensino Maiores de 23 Anos que poderá ser usado no pagamento do Curso de Preparação para o
A APTO celebrou um Protocolo de colaboração com o ISLA
- Instituto Superior de Línguas e Comunicação, através do
qual os associados da APTO, bem como os seus cônjuges,
filhos e pais, beneficiarão, anualmente, de um Cheque
Ensino Licenciatura.
Terão direito a este cheque os associados da APTO, que,
até 15 de Outubro de cada ano, apresentem na secretaria
do ISLA-Lisboa cartão de associado devidamente atualizado com a vinheta do ano respetivo colada no cartão ou

Exame de Avaliação de Capacidades para o Ensino Superior
(antigo Exame Ad Hoc).
Os associados da APTO, bem como os seus cônjuges, filhos
e pais, beneficiarão de um desconto de 15% nas propinas
dos Cursos de Mestrado e de 10% nas propinas dos cursos
de formação não financiados e nos cursos de Formação de
Formadores.
Para mais informação deverá dirigir-se ao ISLA sito na
Quinta do Bom Nome, Estrada da Correia, 53 Lisboa, Tel:
210309900 ou consultar o site http:// www.isla.pt
beneficiarão, de um preço reduzido nas ofertas desta
empresa. De entre estas destacamos os batismos e os
diversos cursos de mergulho. Para poder beneficiar destes descontos basta, ao inscrever-se, apresentar o seu
cartão de sócio com a vinheta de quotas atualizada.
Esperamos que adiram a esta oportunidade usufruindo de

APTO celebrou um Protocolo de colaboração com a empresa Casco Antíguo que se dedica a atividades náuticas mais
especificamente mergulho.
Através deste protocolo os associados da APTO, com as
quotas em dia, bem como os seus familiares ou amigos,

mais uma experiência enriquecedora e divertida.
Para mais informação deverá dirigir-se ao Casco Antiguo
na Av. Lusiada, nº14E, 1500-359 São Domingos de Benfica-

Lisboa,

Tel:

boa@cascoantiguo.com

217
ou

272

067,

consultar

e-mail:
o

site

lis-

http://

www.cascoantiguo.pt
APTO estabeleceu um Protocolo de colaboração com a
empresa PROFT cedendo a utilização do logótipo da Terapia
Ocupacional em peças de vestuário da farda destes profissionais.
Desta forma tentamos uniformizar a imagem dos Terapeutas Ocupacionais e divulgar a profissão através do seu símbolo.
Estas peças de vestuário podem ser adquiridas através da
PROFT com desconto, para os sócios com quotas em dia.
Consulte o site http://www.proftfardas.com/
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Benefícios para Sócios da APTO
A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da
formação com a AC-CAT. Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta das quotas do ano corrente ou
imediatamente anterior, os sócios da APTO beneficiam de
descontos de 15% nas ações de formação implementadas
pela AC-CAT e 10 % na aquisição de material.
Para mais informações deverá contatar a AC-CAT, Av. Eng.
Arantes e Oliveira, 44, 5º Esquerdo 1900-223 Lisboa Tlm:
915 202 552 ou consultar o sitehttp://www.ac-cat.com/

Pedagógica Inicial de Formadores. Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta das quotas do ano
corrente ou imediatamente anterior, os sócios da APTO
beneficiam de descontos de 15 euros na taxa de inscrição
e 10 % na propina de qualquer curso.
Para mais informações deverá contatar o CCL, no Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Avenida
A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da das Forças Armadas Lisboa, Edifício ISCTE, Gabinete 1N16
formação com o Centro de Cursos Livres - CCL, uma enti- 1649-026 Lisboa ou consultar o sitehttp://www.ccl.pt/
dade com vários cursos de línguas, workshops e Formação

cartão de sócio, com a vinheta das quotas do ano corrente
ou imediatamente anterior, beneficiem de descontos de
10% face ao preço das ações de formação implementadas
pela Oficina Didáctica, de 5 % em compras até 70 € e de
10% em valores superiores.
Estes descontos não incidem sobre os Testes e Programas
de Intervenção.
A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da
formação com a Oficina Didáctica. Este vem beneficiar os
sócios da APTO permitindo que, sob a apresentação do

Para mais informações dirija-se a Oficina Didáctica, Rua D.
João V, 6-B 1250-090 Lisboa, Tel: 21 387 24 58. e-mail:
info@oficinadidactica.pt

ou

consultar

o

site

http://

www.oficinadidactica.pt/
Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta das quotas do ano corrente ou imediatamente anterior,
os sócios irão beneficiar de desconto de 10% no valor da
inscrição, nas iniciativas, cursos ou oficinas de formação;
desconto de 10% em todo o software educativo IMAGINA
(não acumulável com campanhas e/ou promoções em
vigor
na
altura
da
encomenda).

A APTO celebrou um protocolo de colaboração com a
empresa Imagina - Software Educativo, que tem como
principais focos de atuação o desenvolvimento de interfaces e aplicações multimédia interativas 2D e 3 D para contextos de aprendizagem formais e não formais; conceção
de agentes virtuais interativos; narrativa e interação computacional; conteúdos e metodologias de formação; tecnologias
interativas
e
robótica
educativa.

Para mais informações deverá contactar a Imagina na
morada: Casa de S. Francisco, Estrada de Assafarge, nº 6,
3040-718 Castelo Viegas - Coimbra ou consultar o site
http://www.imagina.pt
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A APTO celebrou uma parceria com o Instituto Universitário
de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida– ISPA, segundo
a qual os sócios da APTO com quotas em dia beneficiaram
de desconto de 10% nas ações de formação. Para tal basta
que ao fazerem a sua inscrição comprovem a sua condições de sócio apresentando o cartão de sócio da
APTO presencialmente ou digitalizado bem como cópia do
BI/Cartão do Cidadão.
Para mais informações deverá contatar o ISPA na Rua Jardim do Tabaco, nº 34, 1140-041 Lisboa, pelo telefone 218
811 785, por e-mail: dfp@ispa.pt ou no sitehttp://
dfp.ispa.pt/

Foi estabelecido um protocolo entre a APTO e o ACP –
Automóvel Clube de Portugal. Aos sócios da APTO, o ACP
oferece a joia de inscrição no valor de 36€ e um desconto
de 10% na quota da primeira anuidade e poderá usufruir
de todos os benefícios em serviços e produtos que a ACP
dispõe. Terá que apresentar o seu cartão de sócio da APTO
com a vinheta das quotas do ano corrente ou do ano anterior.
Para mais informações deverá contactar o ACP, na Rua
Rosa Araújo, 24 1250 – 195 em Lisboa, telefone
213180100 ou no sitehttp://www.acp.pt/

A B de Brincar é uma empresa especializada em brinquedos didáticos, produzidos em materiais diferentes que, por
norma, não se encontram nas grandes superfícies. Grande
parte deles são feitos em madeira, uma das melhores alternativas para o grande número de brinquedos feitos de
plástico e outros materiais sintéticos que se podem encontrar em todas as lojas de brinquedos.
O protocolo estabelecido com a empresa B de Brincar, permite aos sócios da APTO com quotas em dia, obter descontos na ordem dos 5% e 10% (em compras superiores a 30
euros) mediante a apresentação de um código.
Para consultar todos os produtos disponíveis e realizar
encomendas pode consultar o site www.bdebrincar.com
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20% de desconto nas armações de óculos, lentes oftálmológicas e de contato bem como nos produtos de manutenção das mesmas. Têm ainda 15% de desconto nos óculos
de sol, prioridade na marcação de consultas, rastreio visual
e auditivo gratuito. Para poderem beneficiar deste Protocolo
devem apresentar o cartão de Sócio da APTO com a vinheta
do ano corrente ou imediatamente anterior. Em caso de
dúvida o Instituto Visão + poderá solicitar informações adiA APTO estabeleceu um Protocolo com o Instituto Visão +, cionais à APTO.
uma empresa de ótica com sede na Amadora que disponi- Para mais informações contate Instituto Visão + , Praça
bilizará aos sócios da APTO serviços no âmbito da Oftal- Teófilo Braga Nº 5 C, Alfornelos 2650-074 AMADORA
mologia, Optometria, Contactologia e Audiometria.

Tel: 214 754 303 Tlm:

935 039 752 ou em https://

Os sócios da APTO e seus familiares diretos, beneficiam de facebook.com/institutovisaomais

Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta das quotas do ano corrente ou imediatamente anterior,
os sócios irão beneficiar de desconto de 10% no valor do
livro a adquirir.
Este desconto não se consegue na compra on-line, devendo os interessados adquirir os livros junto do comercial
A APTO celebrou um protocolo de colaboração com a
empresa Saúdiforma. Esta empresa dedica-se à divulgação
e comercialização de livros técnicos, procurando satisfazer
as necessidades dos profissionais e estudantes da área da
saúde. A Saúdiforma tem disponível um vasto número de
livros específicos para Terapeutas Ocupacionais e noutras
matérias

do

interesse

da

Terapia

Ocupacional.

Paulo Morgado. Também o poderão fazer nos Stands da
Saúdiforma referindo sempre este protocolo com o comercial Paulo Morgado, quando o próprio não estiver presente.
Para mais informações deverá contatar Paulo Morgado,
Tlm. 966327215, Rua Dr. Jaime Cortesão Nº 22 r/c-Esq.
2620-146 Póvoa de Sto. Adrião ou consultar o site http://
saudiforma.com/index.php

Tipos de formatação publicitária

As entidades e empresas interessadas poderão contratualizar de forma pontual ou periódica espaços publicitários na Magazine APTO. O espaço em questão poderá ter forma e tamanho variável sendo o seu conteúdo
da inteira responsabilidade do anunciante. Para mais
informações contate-nos para
magazine.apto@gmail.com
ou apto.portugal@gmail.com.
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Normas de Publicação na Magazine APTO
Neste documento encontram-se as normas de funcionamento e de apresentação/submissão de artigos para a
Magazine da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais (Magazine APTO).

nos de terapia ocupacional, sócios e não sócios bem como
outros profissionais.

3. Os artigos submetidos por elementos externos ao corpo
editorial da Magazine APTO serão sempre revistos pelo
Conselho de Revisores e, caso haja necessidade de alteraESTATUTOS EDITORIAIS
ção ou sugestão, os autores serão informados. Os mesmos
1. A Magazine APTO é pertence da Associação Portuguesa não devem ter sido previamente publicados nem enviados
para outras publicações. As submissões devem ser por via
de Terapeutas Ocupacionais - APTO.
eletrónica para o CE pelo seguinte endereço eletrónico
2. A Magazine APTO é uma revista quadrimestral de infor- magazine.apto@gmail.com.
mação especializada que defende a liberdade de expressão e informação, repudia qualquer forma de censura ou 4. O incumprimento de entrega atempada de artigos pode
pressão, seja ela legislativa, administrativa, politica, econó- implicar a sua não edição na publicação em causa ou a sua
mica ou cultural, e é independente de todos os poderes, correção sob o ponto de vista da formatação ou forma do
manifestando esse espírito de independência também em texto, sem alteração do conteúdo ou significado do mesrelação aos seus próprios anunciantes, colaboradores e mo, sem conhecimento prévio do autor.
responsáveis.
5. Qualquer norma ou regra omissa será analisada pelo CE
3. A Magazine APTO assume-se como uma publicação de da Magazine APTO que terá a decisão final em relação à
mesma.
natureza informativa.
4. A Magazine APTO tem presente os limites impostos pela 6. Com o acto de submissão de artigos para publicação na
deontologia e ética profissional recusando o sensacionalis- Magazine APTO, os autores estão a ceder, a esta, todos os
mo e a exploração mercantil da matéria informativa.
direitos de publicação e divulgação do mesmo.
5. A Magazine APTO estabelece as suas opções editoriais
sem hierarquias prévias entre os diversos setores de atividade e reserva-se no direito de decidir quais os critérios e
as prioridades de publicação de reportagens, testemunhos
e notícias, de acordo com o estabelecido.

7. Com o acto de submissão de imagens, símbolos ou
outras formas de representação figurativa para publicação
na Magazine APTO, os autores expressam de forma inequívoca, o consentimento a que, sem qualquer contrapartida, a APTO possa publicar na Magazine APTO a ou as
6. A Magazine APTO dirige-se a terapeutas ocupacionais, imagens enviadas.
estudantes de terapia ocupacional, colegas de outras
áreas profissionais, instituições, cuidadores, empresas e 8. Os autores são inteiramente responsáveis, pelo conteúoutras entidades.
do dos artigos, imagens, gráficos e/ou opiniões expressa7. A Magazine APTO respeita a privacidade dos seus par- das.
ceiros quer sejam mecenas, anunciantes, patrocinadores
9. Em determinadas circunstâncias, o CE poderá propor
e/ou leitores.
alterações ao texto para posterior publicação. A este
8. À APTO reserva-se o direito de alteração desta periodi- reserva-se ainda o direito de corrigir possíveis erros de
cidade para intervalos inferiores a quatro meses, bem léxico, forma ou formatação do artigo original, sem alteracomo a criar edições especiais, temáticas ou não, de forma
ção do sentido do mesmo, devendo informar o autor.
esporádica.
10. Os artigos apresentados ficarão como propriedade
permanente da revista, e não poderão ser reproduzidos
1. A Magazine APTO é constituída pelo Conselho Editorial total ou parcialmente, sem licença da APTO.
(CE), pelo Conselho de Revisores e pelo Conselho de
Apoio.
CONSIDERAÇÕES GERAIS

2. Poderão remeter para apreciação da Magazine APTO,
terapeutas ocupacionais, sócios e não sócios da APTO, alu-
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Normas de Publicação na Magazine APTO
ORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS

TIPOLOGIA DE ARTIGOS

A revista publica artigos da iniciativa dos autores e dos
editores. Os artigos da iniciativa dos autores são: os artigos de prática profissional, de formação, opinião e debate,
breves, Clube Leitura e as Cartas aos Editores. Os editoriais, os documentos, os artigos informativos, o dossier e o
Websaúde são da iniciativa dos editores, embora possam
ser aceites submissões da iniciativa de autores, desde que
contatem previamente os editores da Magazine APTO.

Artigo de Prática

Os artigos devem ser datilografados em qualquer processador de texto e gravados num dos seguintes formatos:
Microsoft Word, RTF, PAGES ou Open Office. Deverá ser
usada letra Tahoma 10 no corpo de texto e Tahoma 12 a
negrito nos títulos. As páginas devem ser numeradas. Os
ficheiros devem ser entregues em formato aberto de forma a permitirem a moldagem durante a edição.

- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 7000 caracteres
com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo
de seis ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.

- Conteúdos: Consistem em relatórios de avaliação de qualidade, trabalhos descritivos de experiências ou projetos
considerados relevantes para a melhoria da qualidade da
abordagem do terapeuta ocupacional. O artigo deve incluir
referências bibliográficas.

- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 8000 caracteres
Todos os artigos apresentados à Magazine APTO deverão com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo
ter um título, a descrição dos autores e um corpo de texto. de quatro ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
Em determinadas tipologias de artigos poderão ser incluí- Artigo de Formação
das ilustrações no corpo de texto e bibliografia devendo
esta última seguir o formato indicado nas normas interna- - Conteúdo: Consistem em relatos de projetos ou experiências considerados importantes no campo da educação
cionais (estilo de Vancouver).
pré e pós-graduada. O artigo deve incluir referências
Formatação dos ficheiros de texto submetidos
bibliográficas.

Formatação dos ficheiros de imagem submetidos
São permitidos três tipos de ilustrações: figuras, quadros e
fotografias. As figuras devem ser numeradas com algarismos árabes e os quadros com numeração romana, pela
ordem da sua primeira citação no texto. As fotografias
devem ser identificadas com recurso ao abecedário. Caso
ilustrem de modo explícito pessoas, o autor do artigo fica
automaticamente responsável pela cedência de utilização
das mesmas através do preenchimento da Declaração de
Autorização em anexo. Gráficos, diagramas, gravuras e
fotografias deverão ser apresentados com qualidade que
permita a sua reprodução direta. Não devem ser utilizados
gráficos tridimensionais. As figuras em formato digital
devem ser enviadas como ficheiros separados e não dentro do documento de texto. São aceites os formatos JPEG,
TIF e EPS, preferencialmente com uma resolução de 300
pontos por polegada (dpi) ou superior. O não cumprimento destes formatos ou características podem conduzir á
não edição da imagem por falta de qualidade da mesma.

Artigo de Opinião e Debate
- Conteúdo: Consistem em textos de opinião livre suscetíveis de fomentar a reflexão e a discussão sobre temas de
interesse para a terapia ocupacional. O artigo deve incluir
referências bibliográficas.
Dimensão: Não deverão ultrapassar os 5000 caracteres
com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo
de seis ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
Artigo Breve
- Conteúdo: Consistem em textos de pequena dimensão
como, por exemplo, estudos originais curtos ou de divulgação de resultados preliminares, apontamentos sobre casos
clínicos ou pequenos estudos de séries. O artigo deve
incluir referências bibliográficas.
Dimensão: Não deverão ultrapassar os 4000 caracteres
com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo
de quatro ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
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TIPOLOGIA DE ARTIGOS (continuação)

Estrutura: Deve incluir referência ao sítio na internet. O
corpo de texto deve incluir informação relativa aos recurCarta ao Diretor
sos disponíveis no sítio da internet, a entidade responsável
- Conteúdo: Consistem em comentários a artigos publica- pelos conteúdos e descrição de como o autor os utiliza na
dos previamente na revista ou notas breves sobre expe- sua prática profissional.
riências relevantes na prática diária. As cartas referentes a
artigos só serão aceites até três meses após a publicação PUBLICIDADE
do artigo original. O artigo pode incluir até 3 referências
bibliográficas.
A revista Magazine APTO reserva-se o direito de rejeitar
- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 3000 caracteres publicidade que não se enquadre na sua orientação editocom espaços incluídos, sendo admitida até uma ilustração rial ou gráfica. A colocação da publicidade será subordina(quadro ou figura).
da às conveniências de paginação e à localização dos
Documentos
anúncios fixada pela Magazine APTO de acordo com as
- Conteúdo: Consistem em declarações, recomendações suas possibilidades técnicas, exceto se estiver abrangida
ou outros documentos de âmbito nacional ou internacio- pela taxa de localização (capa). Qualquer erro ou omissão
nal que sejam relevantes para a terapia ocupacional.
só será compensado com a repetição do respetivo anúnDossier
cio, em boas condições.
Conteúdo: O Dossier reúne artigos referentes a um tema O conteúdo publicitário é da inteira responsabilidade do
comum. O objetivo do dossier é a divulgação de trabalhos anunciante podendo o CE solicitar alguma correção do
de atualização científica e de temas de revisão elaborados ponto de vista da forma do texto.
por peritos. Os artigos do dossier serão solicitados pelos Será enviado ao anunciante toda a informação necessária
editores da Magazine APTO ou por um perito designado para que possa entregar os artigos de acordo com o estapelo CE como elemento coordenador. O artigo deve incluir belecido por estas normas.
referências bibliográficas.
- Reserva de Publicidade
Dimensão: Os artigos do dossier não deverão ultrapassar A reserva de publicidade deve ser efetuada até 3 semanas
as 6.000 palavras, sendo admitido o número máximo de 8 antes da data de saída, através de uma Ordem de Publiciilustrações (quadros ou figuras) por artigo.
dade enviada via e-mail ou outro meio escrito. A entrega
Clube de Leitura
dos materiais para inserção deve ser feita com a anteceConteúdo: O objetivo da secção é proporcionar uma leitu- dência máxima de 4 dias sobre a data de saída da revista.
ra comentada de artigos, livros ou outros textos proceden- - Anulação da Reserva
tes de outras publicações científicas. O artigo ou publica- A anulação só será aceite se for comunicada por escrito,
ção escolhida deve ser atual (editado nos últimos 4 meses) via carta ou e-mail, com o mínimo de 4 semanas de antee relevante para a prática da terapia ocupacional. As cita- cedência sobre a data da saída da revista. Caso esta situações dos artigos que deram origem ao texto, o resumo do ção não se verifique, o editor reserva-se o direito de fatuestudo (que deverá manter a estrutura do artigo original), rar o espaço contratado.
devem de constar. No comentário, o autor deverá expor a - Condições de Pagamento
sua opinião sobre a importância do artigo e apresentar O pagamento deve ser efetuado 15 dias antes a contar da
alguns dados da sua experiência ou de outros estudos que data de lançamento da revista estando isento de IVA
apoiem ou não as conclusões deste, comentado em estilo segundo o artigo 53.
jornalístico.
Dimensão: O texto não deverá ultrapassar as 1.300 palavras, não havendo lugar para ilustrações.
Websaúde
Conteúdo: Tem como objetivo a divulgação de sítios da
Internet relevantes para a terapia ocupacional.
Dimensão: O texto não deverá ultrapassar as 350 palavras.
Haverá lugar a uma ilustração por cada sítio na internet
referido até a um máximo de 3 ilustrações por texto.
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Anexo

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Eu, ____________________________________________________, com a categoria profissional____________________________, com a cédula profissional Nº ______________, assumo toda
e qualquer responsabilidade do conteúdo e imagens constantes no artigo que autorizo, sem qual-

quer contrapartida, a Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais a publicar na Magazine
APTO ___________________________________________________ de minha autoria, concedendo
a esta os direitos de publicação e divulgação do mesmo.

Lisboa, ____ de ______________ de _________

___________________________________________________
(Assinatura conforme BI/CC)
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