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Editorial 

Elisabete J.C. Roldão 

Presidente da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais 

 

Uma Associação para si!  

Este é o último ano de mandato da dos Corpos Sociais em 
vigência na APTO. Falta pouco mais de um mês para con-
cluirmos alguns dos projetos a que nos propusemos. Ao 
longo destes quatro anos sentimos que a APTO cresceu, 
não só em número de associados, mas também em dimen-
são, reconhecimento e valorização. 
Sendo a APTO a representante oficial dos terapeutas ocu-
pacionais portugueses, estivemos, em sua representação, 
em eventos nacionais ou internacionais, de diversas índo-
les, de diferentes instituições ou organizações, com varia-
dos propósitos. Defendemos, junto destas bem como de 
organismos oficiais ou estatais, os direitos dos terapeutas 
ocupacionais, reforçamos a importância destes destacando 
a mais-valia das suas competências e atuação. Apoiamos 
eventos diretamente relacionados com a Terapia Ocupacio-
nal, fossem estes de formação, divulgação ou promoção, 
organizados por escolas, instituições ou sócios. Demos ini-
cio a reuniões de trabalho com as escolas que lecionam o 
curso de licenciatura em Terapia Ocupacional, colaborando 
de forma estreita, quer no desenvolvimento de projetos em 
conjunto, quer nos eventos por estas implementados ou na 
entrega do prémio “Melhor Estudante APTO” aos estudan-
tes que se destacaram durante a frequência do curso.  
A promoção da formação continua foi também uma preo-
cupação desta direção, facto pelo qual em cada ano de 
mandato foram implementadas mais do que uma forma-
ção, com diversos formatos, dirigidas a diferentes temáti-
cas e em vários locais do país. O 8º Congresso Nacional de 
Terapia Ocupacional e o I Congresso Ibérico de Terapia 
Ocupacional proporcionaram aos terapeutas ocupa-
cionais um espaço de divulgação de investigação, projetos, 
intervenções e informações. Foram sem dúvida os aconte-
cimentos mais relevantes ao nível da Terapia Ocupacional 
em Portugal.  Lembramos ainda que este ano realizamos 
em parceria com outra instituição, o II Encontro de Reabili-
tação Pediátrica, abordando a temática das malfor-
mações musculoesqueléticas e mantendo o seu elevado 
nível e adesão por parte de diversos profissionais de saú-
de. Além destes, foram também organizadas formações de 
carácter mais pequeno, nomeadamente o Curso de    
Adaptação ao Meio Aquático na Prática da Terapia 
Ocupacional.  
A importância de chegar a todos é reconhecida pela Dire-
ção da APTO e, numa tentativa de colmatar esta lacuna, 
existente anteriormente, celebramos diversos protocolos 
com instituições e empresas que implementam formações 
em diversos pontos do país. Celebramos acordos com es-
colas ou institutos no sentido de oferecerem descontos aos 

nossos associados nas suas Pós-graduações ou Mestrados. 
Desta forma proporcionamos aos terapeutas ocupacionais 
oportunidade de realizar formações relacionadas com Tera-
pia Ocupacional ou outra ciência, usufruindo de descontos, 
por serem sócios da APTO. 
Outro projeto que a APTO levou a cabo foi a criação de um 
Regulamento de Grupos de Interesse, fomentando assim a 
sua criação. Atualmente a APTO tem quatro grupos de in-
teresse em funcionamento o que permite aos seus associa-
dos participar de forma ativa e sem custos adicionais, na 
partilha de experiências, aprendizagem, criação de docu-
mentação informativa e até mesmo a realização de ações 
de divulgação ou formação. 
A comunicação também não foi esquecida pois esta é de 
extrema importância, hoje em dia, para as instituições. 
Assim a APTO renovou o seu site tornando-o mais moder-
no, apelativo, acessível e dinâmico. Criámos ainda um re-
gulamento de comunicação que nos permite ter uma abor-
dagem concertada e idêntica para com as instituições, enti-
dades, escolas, empresas, sócios, terapeutas ocupacionais 
e estudantes que nos contactam. 
Uma vez mais apoiamos os estudantes na realização do 
Encontro Nacional de Estudantes de Terapia Ocupacional – 
ENETO, reconhecendo a sua importância, divulgando a 
APTO e estreitando relações com os que virão a ser o nos-
so futuro.  
Muitas outras foram as ações desenvolvidas pela APTO no 
decorrer deste mandato. Esperamos que tenham sido do 
seu agrado, que reconheça o seu valor e a dimensão da 
sua importância, que tenha participado e se tenha envolvi-
do nesta dinâmica.  
Fizemos tudo? Não! Muito mais há para fazer.  
Cada vez mais as instituições estatais solicitam o nosso 
parecer. Cada vez mais nos procuram para dar respostas a 
diversas questões. Cada vez mais nos convidam para re-
presentar a nossa classe profissional em diversos eventos e 
organizações. Sentimos que fizemos o nosso melhor, senti-
mos também que muitos de vós nos apoiaram e reconhe-
ceram o trabalho da APTO. Porém não chega. Temos de 
fazer mais, temos de chegar mais longe, temos de ser ain-
da mais ativos e presentes. COMO? Com o apoio de todos, 
com a união entre nós. Lembramos que todo este trabalho 
só pode ser implementado com o seu apoio seja este dire-
to ou indireto através do seu associativismo. 
Ser sócio da APTO é colaborar para o bem comum: a 
promoção, divulgação, crescimento e defesa da   
Terapia Ocupacional! 
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Grupo de Interesse em Questões Internacionais  

A APTO propôs aos seus sócios a participação em mais um 

Grupo de Interesse, desta vez em Questões Internacionais 

(GIQI). 

Ao desafio lançado em Junho de 2015 responderam 

inicialmente cinco colegas que se reuniram pela primeira 

vez no dia 20 de Setembro, desse mesmo ano, na sede da 

APTO. Desde então têm vindo a reunir com regularidade 

estando na sua sexta reunião. 

Aproveitando a presença de dois elementos do grupo 

no Congresso Europeu - COTEC-ENOTHE Congress - em 

Galway, na Irlanda, o GIQI irá apresentar uma comunica-

ção sobre este projeto, no domingo dia 19, pelas 9 horas. 

As propostas de trabalho para este grupo passam ainda 

por promover e desenvolver a investigação na área da 

Terapia Ocupacional ao nível internacional, promover a 

análise e discussão de problemas relativos ao exercício 

profissional a nível Europeu e no Mundo e traduzir 

documentos oficiais da WFOT e do COTEC. Para tal, a 

equipa do GIQI encontra-se a traduzir documentos da 

WFOT, a traduzir e recolher informação acerca do que é 

necessário para trabalhar no estrangeiro e irá implementar 

em Portugal formações com oradores internacionais. A fim 

de apurar o interesse dos terapeutas ocupacionais 

portugueses nestas formações, surgiu a necessidade da 

elaboração de um questionário, que brevemente receberá 

no seu e-mail, para o qual solicitamos desde já a sua 
colaboração! 
O GIQI está em desenvolvimento e evolução com a criação 

de novas propostas e trabalhos. Faça já a sua inscrição ou 

dê-nos a sua sugestão através do e-
mail giqi.apto@gmail.com. 

1 

2 
Perfil do Terapeuta Ocupacional  

A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais ela-

borou, em sede de Direção e sob a aprovação da Assem-

bleia Geral, o Perfil Profissional do Terapeuta Ocupacional, 

que descreve resumidamente os seus princípios de aborda-

gem.   

Esta atualização contou com uma revisão de conteúdo e da 

imagem gráfica. Agradecemos a todos os colegas que cola-

boraram neste projeto, através do preenchimento do ques-

tionário que enviámos ou como membros do grupo de tra-

balho criado para o efeito. 

Lembramos que este é um documento oficial que pode ser 

usado como referência em trabalho de investigação, nas 

escolas, junto de entidades empregadoras, clientes, de 

entre outros. 

Pode encontrar o Perfil do Terapeuta Ocupacional, no nos-

so site www.ap-to.pt , ou clicando no imagem ao lado. 

 

 

mailto:giqi.apto@gmail.com
http://www.ap-to.pt/images/documentos/Perfil do Terapeuta Ocupacional.pdf
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Comemorações dos 40 Anos do Sindicato Nacional dos 

Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico 

e Terapêutica 

O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das 

Áreas de Diagnóstico e Terapêutica celebrou os seus 40 

anos com a realização de um congresso, na cidade do Por-

to, onde em 1976 foi constituído este sindicato. O congres-

so deu início aos trabalhos com uma mesa que contou com 

a participação do Exmo. Sr. Ministro da Saúde, Adalberto 

Campos Fernandes, o Presidente da Comissão Parlamentar 

de Saúde, Dr. José Matos Rosa, a Presidente da ACSS, Dra. 

Marta Temido, o Presidente da ARS Norte, Dr. Pimenta 

Marinho, o Coordenador do Fórum das Tecnologias da Saú-

de, Dr. João José Joaquim e o Presidente do STSS, Dr. Al-

merindo Rego. Durante o congresso foram abordadas te-

máticas como o “Ensino Superior ao Serviço da Saúde e da 

Investigação”, “Gestão nos Serviços de Saúde Novos Para-

digmas da Organização”, “Carreiras e Recursos Humanos 

em Saúde” e a “Regulação e Titulação Profissional em Saú-

de”.  

A APTO aceitou o convite para estar representada e teve 

oportunidade de trocar impressões com associações profis-

sionais congéneres, nomeadamente a Associação Portu-

guesa de Fisioterapeutas representada pelo seu atual Pre-

sidente, Terapeuta Emanuel Vital e a Associação Portugue-

sa de Terapeutas da Fala, representada pela sua Presiden-

te Terapeuta Ana Tavares. Além disso a APTO teve oportu-

nidade de cumprimentar outros representantes de entida-

des presentes neste evento. 

Felicitamos o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores 

de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica pelo in-

teressante e dinâmico Congresso e desejamos publicamen-

te um Feliz Aniversário! 
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APTO toma posição perante as declaração do psicólogo 
Quintino Aires, na TVI 

5 
A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais mos-

trou a sua indignação pelas palavras proferidas pelo psicó-

logo Quintino Aires, no programa da TVI  “Você na TV” no 

dia 5 de Julho de 2016, quer publicamente através das 

redes sociais, quer através de comunicado oficial à TVI e à 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social e Ordem 

dos Psicólogos. 

No documento enviado à TVI solicitávamos o Direito de 

Resposta para esclarecer aos telespectadores do programa 

a intervenção do terapeuta ocupacional. 

Da TVI obtivemos como resposta: 

“Após a análise da edição de 5 de julho de 2015 do progra-

ma “Você na TV” não nós foi possível identificar nessa 

emissão quaisquer comentários do Dr. Quintino Aires sus-

cetíveis de provocar em V. Exas. o desagrado que nos dão 

conta. Salientamos em todo o caso que o Dr. Quintino Ai-

res é titular de liberdade de expressão e de opinião, liber-

dades essas que devemos respeitar—por muito que não se 

concorde com as posições expressas. Os limites à liberda-

des de expressão são, na nossa ordem jurídica, muitos 

contados e não é percetível nem  na missiva que nos envi-

aram, nem na emissão desse dia qualquer indício mínimo 

de que esses limites possam ter sido ultrapassados. 

A TVI informa que no passado já teve oportunidade de 

documentar e retratar no “Você na TV” a importância de-

sempenhada pela terapia ocupacional em determinados 

contextos, tendo inclusivamente feito reportagens sobre o 

assunto. Sem prejuízo de o tema poder voltar a ser abor-

dado quando tal se justifique—eventualmente em colabo-

ração com V. Exas.— não consideramos que exista neste 

momento especifico necessidade de prestar quaisquer es-

clarecimentos sobre essa matéria, muito menos imposta 

pelas declarações do Dr. Quintino Aires a que V. Exas. Fa-

zem referência.” 

No passado dia 20 e 21 de fevereiro realizou se o 1º Con-

gresso Nacional de Integração Sensorial, no Hotel Vila Galé 

no Porto, para o qual a APTO foi convidada pela organiza-

ção a Associação 7Senses . 

O 1º Congresso Nacional de Integração Sensorial intitulado 

“Da neurociência ao brincar”  foi organizado pela associa-

ção 7senses (entidade que tem o objetivo de promover e 

divulgar a teoria e prática da Integração Sensorial de Jean 

Ayres) e contou com a presença de oradores internacionais 

como Annie Baltazar Mori, Isabelle Beaudry, Roseann 

Schaaf e Zoe Mailloux e de oradores nacionais como Miguel 

Castelo Branco e Pedro Caldeira Silva.  

Foi um momento importante para a partilha de informação 

sobre a teoria e prática da Integração Sensorial a nível na-

cional e mundial, contando com a presença de vários    

terapeutas ocupacionais e outros profissionais de saúde. 

Entre as várias palestras desenvolvidas destacamos a     

informação trazida pelas oradoras internacionais, Roseann 

Schaaf e Zoe Mailloux, que fizeram uma introdução ao livro 

escrito por ambas, que consiste num guia da Integração 

Sensorial de Jean Ayres para crianças com Autismo. Zoe 

Mailloux falou também sobre o futuro da Integração Sen-

sorial na palestra “ A visão e avaliação da Integração Sen-

1º Congresso Nacional de Integração Sensorial 
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XIX ENETO – Encontro Nacional de Estudantes de      

Terapia Ocupacional 

Este ano o XIX ENETO decorreu no Porto de 17 a 20 de 

março. Na sua realização estiveram envolvidos 32 alunos 

da Escola Superior de Saúde e Tecnologias do Porto.  

Com o slogan “(E)ntra (n)o (E)spírito: (T)erapia (O)

cupacional”, contou com a participação de 201 alunos das 

diversas escolas onde é lecionado o curso de Licenciatura 

em Terapia Ocupacional. Da  Escola Superior de Tecnologia 

e Saúde do Porto estiveram presentes 73 alunos dos diver-

sos anos. Da  Escola Superior de Saúde de Leiria 59 alu-

nos, da Escola Superior de Saúde do Alcoitão 48 e da Esco-

la Superior de Saúde de Beja 21. O evento contou com a 

participação de diversos terapeutas ocupacionais portugue-

ses que partilharam com os estudantes a sua experiência e 

conhecimentos. Ao nível internacional a presença da Tera-

peuta Ocupacional L. Diane Parham, com a palestra “Play 

in Occupational Therapy for Children”, foi um dos momen-

tos mais apreciados. Decorreram em paralelo Workshops, 

com diversas temáticas, de forma a permitir uma significa-

tiva abrangência de áreas ou técnicas de intervenção. 

A APTO, como é habitual, apoiou os estudantes na divulga-

ção deste evento e apresentou uma palestra, sobre diver-

sos assuntos, relacionados com a transição da vida acadé-

mica para a profissional.  

Como em todos os eventos estudantis não faltaram os mo-

mentos de animação e convívio com o jantar do evento e 

discotecas. 

No próximo ano o XX ENETO será realizado em Lisboa, 

pelos alunos da Escola Superior de Saúde do Alcoitão.  

A APTO agradece o convite da Comissão Organizadora e 

Cientifica do XIX ENETO e felicita-os pelo sucesso do mes-

mo. Aproveitamos desde já para fazer votos de bom traba-

lho aos estudantes que irão organizar o XX ENETO mani-

festando a nossa disponibilidade para colaborar com estes. 
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Deduções à Coleta - Despesas de Saúde realizadas com  

terapeutas ocupacionais 

A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais - 

APTO, após tomar conhecimento da exclusão da 

comparticipação das despesas relacionadas com a Terapia 

Ocupacional para efeitos de IRS, apresentou uma 

exposição e reclamação junto da Ministra das Finanças 

Dra. Maria Luísa Albuquerque, do Sr. Secretário de Estado 

das Finanças, Dr. Manuel Rodrigues, da Diretora Geral das 

Finanças, Dra. Helena Borges  e da Autoridade Tributária e 

Aduaneira. 

Esta era uma situação inaceitável que excluia os serviços 

prestados pelos Terapeutas Ocupacionais, em regime de 

prestação de serviços, de serem considerados como 

despesas, no ambito da saúde , e considerados para este 

efeito, em sede do Imposto sobre o Rendimento de 

Pessoas Singulares. 

É pois com satisfação que vimos informar que a 

Subdiretora Geral da Direção de Serviços do Imposto Sobre 

o Rendimento das Pessoas Singulares, Dra. Teresa Gil, 

emitiu a circular nº 20188 de 12 de abril de 2016, 

reconhecendo a Terapia Ocupacional como integrante das 

profissões de saúde, sendo isenta de Imposto sobre o 

Valor Acrescentado nos termos previstos no Nº 1 do artº. 

9º do Código do IVa e referindo que pese embora “não 

esteja especificamente mencionada no Oficio Circulado n. 

020.179, de 2015.07.10, os encargos relacionados com 

estas prestações de serviços integram o conceito de 

despesas de saúde, por respeitarem as atividades 

paramédicas equivalentes às previstas na tabela a que se 

refere o artigo 151° do Código do IRS e por cumprirem os 

requisitos respeitantes à taxa de IVA“. Refere também que 

“os sujeitos passivos que no ano de 2015 sejam titulares 

de despesas relativas a prestações de serviços de terapia 

ocupacional, devem optar pela faculdade introduzida pelo 

Decreto-Lei n.º5/2016, de 8 de fevereiro, preenchendo o 

quadro 6C do Anexo H da declaração Modelo 3“. 

Deste modo os terapeutas ocupacionais que se depararem 

com esta situação podem informar os seus clientes que a 

mesma está sanada e qual o procedimento adequado a 

tomar. 

Mais informamos que esta circular pode ser encontrada no 

site oficial das finanças em http://

info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4CF2A419-7259

-4329-B122-CF501F516556/0/

Oficio_Circulado_20188_2016.pdf  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4CF2A419-7259-4329-B122-CF501F516556/0/Oficio_Circulado_20188_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4CF2A419-7259-4329-B122-CF501F516556/0/Oficio_Circulado_20188_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4CF2A419-7259-4329-B122-CF501F516556/0/Oficio_Circulado_20188_2016.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/4CF2A419-7259-4329-B122-CF501F516556/0/Oficio_Circulado_20188_2016.pdf
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Reunião do Conselho Europeu de Terapeutas Ocu-
pacionais 

Aproveitando a realização do Enothe Cotec Congress em 

Galway, na Irlanda, o Conselho Europeu de Terapeutas 

Ocupacionais, realizou a sua reunião anual de trabalho.  

Portugal esteve presente e, uma vez mais foi eleito para 

ser membro do Comité Eleitoral do COTEC. Esta é a ultima 

vez consecutiva que pudemos integrar este comité, tendo 

em conta as normas presentes nos estatutos do COTEC. 

Caso seja do interesse de Portugal pudemos propor-nos 

novamente a integrar o comité eleitoral, após um ano de 

interregno.  

Como é habitual foram apresentados os projetos nos quais 

o COTEC se envolveu, deste a anterior reunião, o relatório 

e contas, debatidos os assuntos propostos pelas associ-

ações dos diversos países membros e eleito um membro 

para o comité Executivo do Cotec que irá assumir o lugar 

de vice Presidente Financeiro, uma vez que o elemento que 

ocupava este posto solicitou para sair, por motivos       

familiares e pessoais.  

A próxima reunião do COTEC irá decorrer em Viena de 

Austria em outubro de 2017. 

Notícias  APTO 

Clínico – A integração da Terapia Ocupacional 

8 

9 

Apresentando uma série de vantagens, o SClínico permite 

obter informação normalizada e integrada, potenciando 

uma melhor prestação de serviços, centrados nas pessoas, 

nos seus trajetos de vida, nos caminhos que percorrem de 

uma organização para outra. O SClínico vem assim concre-

tizar a necessidade de garantir a interoperabilidade e inte-

gração de todas as aplicações informáticas já existentes, 

ou a serem implementadas, no âmbito do Serviço Nacional 

de Saúde e a efetiva possibilidade de partilha de processos 

clínicos entre níveis de cuidados. Entendemos que a utiliza-

ção do SClínico permite: 

Acesso intuitivo à informação; 

-Acesso à informação de forma integrada, minimizando o 

esforço e tempo dos profissionais no acesso à informação 

multiprofissional; 

-Melhorar a capacidade de comunicação entre unidades 

funcionais e entre os diferentes níveis de cuidados de saú-

de; 

-Monitorização inteligente de toda a atividade clínica: rela-

tórios tipificados, registos de atos, dados estatísticos, entre 

outros; 

-Segurança/Confidencialidade: identificação inequívoca de 

todos os utilizadores e proteção contra falhas. 

A integração dos terapeutas ocupacionais, em exercício no 

SNS, no SClínico (Hospitalar e Cuidados de Saúde Primá-

rios) é um objetivo que a APTO acredita ser um passo im-

portante para a visibilidade da prática profissional na área 

da saúde. Motivo pelo qual reuniu, apoia e promove a re-

flexão entre um grupo de 8 terapeutas ocupacionais, que 

intervêm nos Cuidados de Saúde Primários e em meio hos-

pitalar, interessados nesta matéria, de onde já resultou 

uma exposição da APTO, junto da Administração Central 

do Sistema de Saúde, disponibilizando a colaboração deste 

grupo de trabalho para a construção do Módulo de Terapia 

Ocupacional, em SClínico. 

Prevê-se um percurso longo pela frente. Com exceção de 

médicos e enfermeiros, os nutricionistas, psicólogos e as-

sistentes sociais são os únicos grupos profissionais com 

perfil de acesso ao SClínico e os nutricionistas, os únicos 

com Módulo Clínico já criado.  

Não obstante, existem outras experiências a decorrer, no-

meadamente experiências piloto com o grupo de fisiotera-

pia, em Cuidados de Saúde Primários, e para a Terapia 

Ocupacional – área de Saúde Mental, no Centro Hospitalar 

do Baixo Vouga, no Hospital de Aveiro. Apesar destas inici-

ativas indiciarem a vontade em generalizar o acesso e inte-

gração dos diferentes profissionais de saúde num sistema 

informático que visa a interoperabilidade e maiores níveis 

de eficiência, tendo o utente como foco central, os cons-

trangimentos financeiros e económicos não favorecem o 

avanço dos trabalhos, ao ritmo que desejaríamos. No en-

tanto, é de louvar os esforços que estão a ser envidados, e 

a APTO mantém o grupo de trabalho, para que os conteú-

dos de um módulo clínico específico da Terapia Ocupacio-

nal possam ser projetados e terem o nosso contributo.    
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De 15 a 19 de Junho de 2016 realizou-se o primeiro con-

gresso COTEC-ENOTHE, em Galway, na Irlanda, contando 

com representantes e alunos de 18 países distintos, da Eu-

ropa e não só. Tudo começou quando desafiaram os alu-

nos de Terapia Ocupacional a fazer voluntariado por um 

dia em troca do bilhete para o congresso. Desde logo que 

nos sentimos entusiasmadas e concorremos para sermos 

voluntárias, ainda que quando fomos selecionadas, nos 

sentíssemos um pouco apreensivas: como será um con-

gresso   COTEC-ENOTHE? Era a primeira vez que íamos 

participar em algo deste âmbito.     

   

Quando chegámos, já estavam muitas pessoas, não tínha-

mos a noção de que iriam ser tantas... Serão todos Tera-

peutas Ocupacionais? A verdade é que ali estávamos nós, 

as estudantes de Portugal, rodeadas de pessoas desconhe-

cidas e até mesmo de quem já tínhamos ouvido falar. 

Quantas vezes não vimos caras surpreendidas por conhe-

cerem alunas portuguesas, o que para muitos era a      

primeira vez que estava a acontecer. Sentimo-nos conten-

tes por um lado mas por outro, ficamos a pensar que te-

mos de mudar e temos, sim também nós alunos, ser mais 

proactivos e buscar estas oportunidades.    

Com o dia de voluntariado e sem darmos conta, estávamos 

a conhecer outros estudantes, a ajudar oradores e a co-

nhecer tantas pessoas diferentes com as quais tínhamos 

algo em comum, a TERAPIA OCUPACIONAL. Foram dias 

intensos, com muitas comunicações e workshops, com 

muita informação para absorver. Todos os momentos vale-

ram a pena e encheram a nossa mochila de futuras tera-

peutas ocupacionais com muitas experiências e novos co-

nhecimentos. A energia que por lá se vive, é contagiante, 

traz-nos vontade de fazer mais e melhor, de lutar cada vez 

mais pela nossa futura profissão e de unirmos esforços 

dentro do nosso país e também com outros países, pois 

percebemos que temos tanto a aprender com os outros. 

Mas uma coisa é certa, sentimos que Portugal e que a 

“nossa” Terapia Ocupacional também está num bom cami-

nho e não fica atrás de muitos, o que nos deixou muito 

felizes e com mais vontade de continuar neste progresso. 

Esperamos poder voltar a estes encontros e congressos e 

desejamos levar connosco mais colegas, mais professores, 

mais terapeutas para que cada vez mais Portugal seja re-

presentado e conhecido pelas boas práticas, neste mundo 

fora! 

Ana Duarte  

e  

Helena Gross 

Alunas portuguesas voluntárias no COTEC-

ENOTHE 
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Prémio “Melhor Estudante APTO” entregue  

na Escola Superior de Saúde do Alcoitão 

 12 
Na Escola Superior de Saúde do Alcoitão foi entregue o 

Prémio “Melhor estudante APTO”, pelo Vice Presidente da 

APTO, Gonçalo Carreteiro, a Marisa Miguel Antão. Esta foi 

uma cerimónia que contou com a presença do Diretor da 

ESSA, Professor Doutor  João Manuel da Silva Abrantes,  

da Coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional. Pro-

fessora Élia Pinto, dos professores do Curso de Licencia-

tura de Terapia Ocupacional e dos diversos Educadores 

Clínicos que colaboram com a escola. Parabéns Marisa 

Antão! 

APTO entrega prémio a “Melhor Estudante APTO” da 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto 

No passado dia 2 de abril, a APTO foi convidada a estar 

presente na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do 

Porto (ESTSP) para a Cerimónia de Entrega das Cartas de 

Curso dos estudantes diplomados em 2014/2015. Durante 

esta cerimónia a APTO entregou o Prémio “Melhor Estu-

dante APTO” à colega Susana Santos. Com a participação 

em eventos desta natureza, que marcam a saída para 

a prática profissional dos recém formados colegas terapeu-

tas ocupacionais, a APTO pretende manter uma política de 

proximidade, mostrando a importância do associativismo e 

da união em prol de um bem comum, a Terapia Ocupacio-

nal. Este evento contou igualmente com a atuação da Tuna 

Feminina da ESTSP, a TeSuna que nos brindou com um 

momento musical simpático e agradável.  

A APTO agradece publicamente à ESTSP o facto de nos ter 

recebido nas suas instalações para este evento, facilitando 

a oportunidade de estarmos presentes neste momento de 

transição da vida académica para a profissio-

nal,  e congratula a colega Susana Santos, uma vez mais, 

pelo esforço, dedicação e empenho ao longo do curso. 

 

Notícias  APTO 
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APTO entregou o Prémio “Melhor Estudante  

APTO” na Escola Superior de Saúde de Leiria 

 13 
A Direção da Escola Superior de Saúde do Instituto Politéc-

nico de Leiria (ESSLei) convidou a Presidente da APTO 

para a Sessão Solene de Encerramento dos Cursos de Li-

cenciatura em Dietética, Enfermagem, Fisioterapia, Tera-

pia da Fala e Terapia Ocupacional, que se realizou no dia 

29 de julho, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. Nes-

ta cerimónia a Presidente da APTO, Elisabete Roldão, en-

tregou o Prémio “Melhor Estudante APTO” à melhor aluna 

do curso de Licenciatura de Terapia Ocupacional. A aluna 

em causa foi a Eva Sousa Ferreira Mira à qual a APTO ofe-

receu uma inscrição na associação, bem como uma inscri-

ção no 1º Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional. Fa-

zemos votos de muito sucesso, não só para a Eva Mira 

mas também para todos os alunos que vão dar os primei-

ros passos no mundo da prática da Terapia Ocupacional. 

Notícias  APTO 
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Portaria nº 252/2016 de 19 de Setembro 

 14 
Foi criada a Portaria 178-A/2016 de 1 de julho, referente à 

aplicação do Sistema de Classificação para Doentes de  

Medicina Física e Reabilitação em Ambulatório (MFRA), 

para efeitos de requisição, no âmbito dos Cuidados de Saú-

de Primários. Seguidamente esta foi suspensa pela Portaria 

nº 252/2016 de 19 de setembro. Ao abrigo desta última 

portaria, no seu Art.º 3º alínea é constituído um grupo de 

trabalho composto por diversos representantes de organis-

mos, ordens e associações profissionais. Nesse mesmo  

artigo, na alínea h), prevê a nomeação de um representan-

te para a associação Portuguesa de Terapeutas           

Ocupacionais. Como tal a APTO nomeou um representante 

para o Grupo de Trabalho de Análise da MFRA, bem como 

um elemento suplente. Este Grupo é coordenado pelo    

Dr. Ricardo Mestre e vai para a sua segunda reunião de 

trabalho nas instalações da ACSS, IP em Lisboa.  

A APTO solicitou, para a primeira reunião de trabalho, que 

os colegas nos enviassem sugestões sobre a temática em 

causa. Estas deveriam ir ao encontro da melhor           

operacionalização do sistema, prioridades de intervenção, 

fluxos de informação, articulação entre serviços 

e recomendações. Recebemos algumas opiniões de duas 

colegas, Maria de Lurdes Neves e Paula Serrano, a quem 

desde já agradecemos.  

Para esta segunda reunião foi elaborado um questionário 

para recolha de dados. Este está a circular e agradecemos 

a sua colaboração no preenchimento do mesmo. Queremos 

deixar um agradecimento publico a todos os terapeutas 

ocupacionais que colaboraram gentilmente com a APTO na 

sua realização bem como na compilação de dados e evi-

dência cientifica. 
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APTO organizou curso “Adaptação ao Meio 

Aquático na Prática da Terapia Ocupacional” 

 

Foi a 19 e 20 de março de 2016 que se realizou a forma-

ção Adaptação ao Meio Aquático na Prática da Terapia 

Ocupacional. A formação, organizada pela Associação Por-

tuguesa de Terapeutas Ocupacionais, decorreu na        

CerciPovoa  - espaço Musafit.  

O clima de partilha e aprendizagem foi uma constante e 

permitiu o desenvolvimento de competências de interven-

ção no domínio da Terapia Aquática. Os resultados do 

questionário de satisfação, preenchido pelos formandos 

desta ação, destacaram a qualidade da organização e da 

atuação dos formadores 

No final da formação foi também realizado o lançamento 

do grupo de interesse em Terapia Aquática da Associação 

Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais.  

Brevemente haverá novidades sobre este grupo aberto a 

todos os sócios da APTO com interesse nesta área de inter-

venção!  

 
 

Formação 
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1º Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional 

Alexandra Marques e Joana Almeida vencem Concurso de Foto-
grafia  

A imagem "O Mundo da Terapia Ocupacional" foi a mais 

votada pelos utilizadores do Facebook da Associação Portu-

guesa de Terapeutas Ocupacionais, vencendo destacada-

mente, o concurso de fotografia, Pré-congresso Ibérico de 

Terapia Ocupacional, “Terapia Ocupacional além Frontei-

ras”.  

As estudantes de Terapia Ocupacional, Alexandra Marques 

e Joana Almeida que tem como prémio a inscrição gratuita 

no I Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional.  

A fotografia é uma montagem de três fotografias e o sím-

bolo da Terapia Ocupacional. A este concurso candidata-

ram-se quatro estudantes da Escola Superior de Saúde de 

Leiria e uma terapeuta ocupacional. Foram apresentadas 

três fotografias ao concurso. 

A comissão organizadora do I Congresso Ibérico de      

Terapia Ocupacional, com este concurso pretendeu       

divulgar a profissão e o I Congresso Ibérico de Terapia 

Ocupacional, dando a possibilidade a três colegas, numero 

máximo de autores por fotografias, de participarem gratui-

tamente no congresso, ao serem os vencedores. Por outro 

lado, a APTO necessita de imagens elucidativas da Terapia 

Ocupacional para assim puder divulgar e promover a pro-

fissão. 

 

Agradecemos às participantes a iniciativa e criatividade. A 

todos os colegas, utentes e familiares que votaram,    

agradecemos a  colaboração. 

Às vencedoras os nossos parabéns! 
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APTO E APETO uniram-se na criação do 1º Congresso Ibérico de 
Terapia Ocupacional 

É com enorme prazer que orgulho que a Associação Portu-

guesa de Terapeutas Ocupacionais (APTO) e a Asociación 

Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales 

(APETO) irealizaram o I Congresso Ibérico de Terapia  

Ocupacional, nos dias 14 e 15 de outubro de 2016, nas 

instalações do Instituto Politécnico de Beja e da Escola  

Superior de Saúde de Beja.  

“Terapia Ocupacional além fronteiras” foi o tema escolhido 

e é isso mesmo que se pretendeu atingir: uma profissão 

que ultrapasse os desafios atuais, com abordagens cada 

vez mais inovadoras, suportadas pela Ciência Ocupacional 

e fundadas num conhecimento científico válido e de quali-

dade.  

Foi objetivo do Congresso combinar temas de extremo  

interesse clínico, entre comunicações livres, workshops, 

simpósios e posters científicos, onde se enalteceu a      

vanguarda das técnicas terapêuticas e de novos materiais 

utilizados na abordagem da Terapia Ocupacional. Conta-

mos com a participação de diversas instituições bem como 

com a presença de diversos expositores de empresas de 

renome na área da reabilitação, que foram uma mais valia 

no enriquecimento deste evento de proporções ibéricas. 

 

A Comissão Organizadora fez tudo para fosse um        

Congresso dinâmico e amplamente participado, seja por 

colegas profissionais ou ainda estudantes, de forma a   

engrandecer um evento que foi realizado a pensar em si.  

Apesar dos tempos difíceis que atualmente vivemos, temos 

a firme convicção que o caminho a seguir se centra na 

aposta numa formação credível e de qualidade, pois é esta 

que nos promove e potencia enquanto profissionais de  

excelência.  

A Comissão Organizadora do I Congresso Ibérico de     

Terapia Ocupacional: 

Ana Abad, Ana Marçal, Cátia Jesus, Gonçalo Carreteiro, 

Joana Pinto, Marco Rodrigues, Nilzo Fialho, Rafael Santos, 

Rita Carraca Santos, Tamara Lopez, Tânia Santos. 

 

14 e 15 de Outubro 2016 



18 - Magazine APTO  nº 8  -  Dezembro de 2016 

 
1º Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional 
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1º Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional 

 

No cabe duda de que organizar un evento por primera vez 

en su categoría requiere de mucho esfuerzo por parte de 

todos los organizadores y mucho interés si además se trata 

de llevarlo a cabo por dos países diferentes que no com-

parten el mismo idioma, con las dificultades que esto con-

lleva, no puede faltar una gran dosis de motivación y eso 

es lo que nos ha sobrado a nosotros, que junto con los 

objetivos comunes que conlleva el tener la misma profe-

sión y la misma sensibilidad para con las personas a las 

que día a día tratamos nos ha asegurado un resultado exi-

toso, como lo demuestra el gran número de asistentes, 

más de trescientos y la importancia en calidad y cantidad 

de los ponentes de ambos países que han querido compar-

tir sus experiencias y logros con todos los asistentes. 

Pero el acudir a un congreso, ya sea como asistente o co-

mo ponente, no solo supone conocer lo que tus compañe-

ros de profesión están haciendo y/o investigando, sino que 

también enriquece nuestra parte emocional y humana al 

conocer a nuevas personas que identificas como afines con 

sólo una mirada. 

Ha sido una experiencia muy gratificante tanto a nivel per-

sonal como profesional y no me cabe duda de que todos 

los que hemos tenido la suerte de participar en este impor-

tante evento estemos deseando que llegue octubre de 

2018 para celebrar el próximo, que será en Cáceres, una 

ciudad bellísima, patrimonio de la humanidad, en el cora-

zón de Extremadura y que une a los dos países que confo-

man la península ibérica, España y Portugal. 

¡ENHORABUENA! A todos y todas los que habéis hecho 

posible que vivamos esta inolvidable experiencia. 

 

Ana Vicente Cintero 

Presidenta de la Asociación Profesional  

Española de Terapeutas Ocupacionales 

 

I CONGRESO IBÉRICO DE TERAPIA OCUPACIONAL , MIS IMPRE-

SIONES. 
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Nos dias 14 e 15 de Outubro de 2016, realizou-se em Beja, 

Portugal o I Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional. 

Foram dois dias de intensa partilha de conhecimentos, for-

mas de pensar e de sentir, que sem dúvida ultrapassaram 

fronteiras.  

O trabalho da comissão científica começou no início de 

2016, quando logo após o primeiro encontro entre os ele-

mentos portugueses e espanhóis, surgiu entre todos, uma 

primeira ideia para que o programa científico fosse de en-

contro às expetativas dos terapeutas ocupacionais ibéricos. 

Um questionário online, que permitisse o levantamento das 

reais necessidades de conhecimento e cujos resultados 

pudessem servir de pano de fundo para todo o trabalho 

que estaria para vir. E assim foi. 

Sobre esses resultados, o programa começou a ser       

desenhado com os elementos da comissão científica dos 

dois países a trabalhar para o mesmo fim: oferecer inova-

ção, dinamismo e participação baseadas em investigação e   

práticas profissionais de reconhecida qualidade baseadas 

na evidência. 

E chegamos ao aqui e agora. Em nome da comissão     

científica, partilho algumas conclusões do que foi a compo-

nente científica deste congresso: 

1- Estivemos perante uma componente científica robusta, 

diversificada e que refletiu as várias áreas da nossa prática 

profissional; 

2- Verificou-se uma transmissão de conhecimentos     

transversal desenhando-se um continuum desde a investi-

gação, à avaliação e à prática; 

3- Contámos com oradores de elevada qualidade e de vá-

rias nacionalidades, que nos ofereceram não só o seu sa-

ber e prática, mas também sentido de humor e afeto ao 

longo de 8 mesas de oradores convidados, 1 conferência, 5 

workshops, 1 simpósio e 4 mesas de comunicações livres; 

4- Realizaram-se 4 Workshops com grandes níveis de   

adesão e com forte componente prática, o que permitiu 

que neste congresso todos os órgãos dos sentidos fossem 

postos à prova. Os temas destes workshops foram o     

paradigma das talas na reeducação do membro superior, 

técnicas inovadoras de intervenção em gerontologia:    

terapia Ocupacional e musicoterapia, a ocupação e os   

produtos de apoio e a funcionalidade na saúde mental; 

5- As boas práticas foram divulgadas, tendo ficado regista-

das e visíveis nos 21 posters a concurso (16 na língua por-

tuguesa e 5 na língua espanhola); 

6- Verificou-se um intercâmbio cultural interessante o que 

potenciou a descoberta de novos contextos, cenários e 

idiomas; 

7- Foi também transversal um forte enfoque no terapeuta 

ocupacional enquanto investigador, professor, profissional, 

aluno, colega e pessoa. 

Agora novos desafios se apresentam para a comissão   

científica do II Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional, 

desta vez em Cáceres – Espanha. Por cá, em Beja, na   

sessão de encerramento do congresso, onde se reuniu a 

comissão científica pela última vez, ficou registada a     

sensação de dever cumprido e dos objetivos alcançados. 

 

Sara de Sousa 

Presidente da Comissão Científica  

 

 

 

Reflexões da Comissão Científica do I Congresso Ibérico de       

Terapia Ocupacional 
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1º Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional 

 

Acreditamos que os passados dias 14 e 15 de outubro fo-

ram um marco histórico para o desenvolvimento da Tera-

pia Ocupacional. O Congresso Ibérico de Terapia Ocupaci-

onal, que envolveu a participação de aproximadamente 

400 pessoas, foi uma oportunidade concretizada de apre-

sentação de novas metodologias e estratégias para a pro-

moção da participação ocupacional nas mais diferentes 

populações e contextos de intervenção. Ao longo destes 

dias de trabalho os participantes demonstraram interesses, 

conhecimentos, capacidade crítica e interventiva. Para 

além do produtivo debate existente nos períodos de dis-

cussão, foi promissor assistir à troca de ideias e contactos 

durante os períodos sociais e de visita aos expositores. 

Inspirados pelo colega Salvador Simó, que de modo singu-

lar partilhou as suas experiencias internacionais ao nível 

do empreendedorismo social, muitos foram os palestrantes 

que apresentaram as formas criativas como implementam 

a Terapia Ocupacional num “mundo líquido e em mudan-

ça”! Um mundo que exige uma intervenção terapêutica 

cada vez mais fundamentada e produtiva, com metodolo-

gias promotoras da participação ocupacional, tal como se 

destacou ao longo das preleções existentes no programa 

científico e nas comunicações livres. 

Ao nível a divulgação da intervenção da Terapia Ocupacio-

nal para o público em geral e também para as entidades 

com as quais trabalhamos diariamente, este foi também 

um evento importante, o que se tornou evidente pela di-

vulgação realizada em rádios e jornais bem como pela pre-

sença de vários responsáveis de entidades oficiais, como a 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, a Fenacerci, 

entre outras. 

Este I Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional foi tam-

bém uma excelente iniciativa no ponto de vista organizati-

vo o que se refletiu nas inúmeras atividades a decorrer em 

paralelo contando todas elas com a presença de uma equi-

pa organizativa coesa e empenhada. 

Efetivamente este evento só foi possível de ser implemen-

tado graças à colaboração de todos os membros das co-

missões do congresso, portugueses e espanhóis, que tra-

balharam no sentido de lhe oferecer o que de melhor e 

mais recente existe relacionado com a Terapia Ocupacio-

nal na Península Ibérica, do Instituto Politécnico de Beja, 

que gentilmente cedeu as suas instalações e das empresas 

de Produtos de Apoio que nos patrocinaram. Por fim, tam-

bém graças a todos os terapeutas ocupacionais que toma-

ram a iniciativa de se juntar a nós submetendo trabalhos, 

apresentando-os e participando nos concursos. A todos o 

nosso muito obrigada! 

Para dar continuidade ao trabalho agora desenvolvido foi 

selado o compromisso entre a Associação Portuguesa de 

Terapeutas Ocupacionais e a Associação Profissional Espa-

nhola de Terapeutas Ocupacionais para que o II Congres-

so Ibérico decorra em Cáceres em 2018! Contamos com a 

sua presença! 

 

Ana Isabel Ferreira 

Presidente do I Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional 

Opinião sobre o I Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional  
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O I Congresso Ibérico de Terapia Ocupacional, foi não só 

uma mais valia para todos os profissionais e alunos que 

nele participaram, mas também para a cidade de Beja. Por 

termos a certeza que iria ser uma experiência única e enri-

quecedora, assim que surgiu a proposta de haver alunos 

colaboradores no evento, decidimos de imediato que iria-

mos “vestir a camisola”. Como Ricardo Reis diz “Põe quan-

to és no mínimo que fazes”, não conseguimos selecionar 

melhores palavras que estas, pois esta curta frase acom-

panhou-nos em todas as tarefas que concretizamos, sem-

pre com o objetivo 

 de dar o melhor de nós. Foram suores, stress, gargalha-

das, responsabilidade e reconhecimento, foi um misto de 

emoções, sentimentos e aprendizagens durante todo o 

processo de colaboração. É com enorme orgulho que fize-

mos parte deste evento e que desafiamos os nossos cole-

gas de todas as licenciaturas em Terapia Ocupacional, a 

colaborarem nestas iniciativas, pois são experiências muito 

enriquecedoras, que nos dão uma “bagagem” para a nos-

sa construção enquanto futuros terapeutas ocupacionais. 

Agradecemos à comissão organizadora que nos ajudou em 

tudo o que lhes era possível, sendo sempre muito prestá-

veis e atenciosos às nossas necessidades. Foi um prazer 

trabalhar com a APTO.  

Até um próximo congresso !!  

Colaboradores do I congresso Ibérico de Terapia Ocupaci-

onal 2016  

A opinião dos alunos do IPBeja que colaboraram no  Congresso 
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Agradecemos a todos os patrocinadores que possibilitaram a     

realização do I congresso Ibérico de Terapia Ocupacional  
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II Encontro de Reabilitação em Pediatria 

A Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais em 

parceria com a equipa da Medicina Física e de Reabilitação 

do Hospital Dona Estefânia, CHLC, realizou no dia 25 e 26 

de novembro o II Encontro de Reabilitação em Pediatria. 

Esta parceria no segundo ano, consecutivo, pretende col-

matar  as necessidades sentidas pelos técnicos de saúde 

na área da reabilitação em pediatria, esta forma de traba-

lhar em parceria com outras instituições e outras profissões 

parece-nos ser uma ótima forma de promover a nossa pro-

fissão no seio de uma equipa multidisciplinar. 

Este evento, com o tema Malformações Musculo Esqueléti-

cas, contou com a participação de 150 participantes que 

assistiram a comunicações das diferentes áreas disciplina-

res no âmbito da reabilitação pediátrica. A pertinência, ri-

gor e atualidade das comunicações foram tónicas presen-

tes ao longo de todo o encontro, o que permitiu um produ-

tivo debate e construção de novas ideias terapêuticas.  

Os expositores apresentaram também os mais recentes 

produtos na área das tecnologias de apoio o que permite 

prestar um serviço mais amplo e com maior qualidade.  

No segundo dia os workshop’s temáticos foram            

experiências enriquecedoras que permitiam aos participan-

tes desenvolver as suas competências técnicas e encontrar 

melhores soluções para os desafios terapêuticos com que 

se deparam diariamente. 

De ressalvar que o Workshop de Terapia Ocupacional foi o 

primeiro a esgotar as inscrições, um sinal obvio do interes-

so dos colegas. 

No balanço final ficou o compromisso de uma terceira edi-

ção do Encontro de Reabilitação em Pediatria a realizar-se 

em 2018! 

 

APTO e Centro Hospitalar de Lisboa Centro, EPE novamente juntos! 
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Dia Mundial da Terapia Ocupacional 

Gentilmente cedida pela Direção da Casa de Saúde da Idanha  
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No dia 27 de outubro celebrou-se o Dia Mundial da Terapia 

Ocupacional em todo o mundo. 

Portugal não foi excepção e, em vários pontos do país, os 

terapeutas ocupacionais deram largas à criatividade e de-

senvolveram diversas iniciativas neste âmbito. Alguns dos 

colegas fizeram-nos chegar as imagens que recolheram 

dessas comemorações e que aqui partilhamos convosco. 

Em Belas na Casa de Saúde da Idanha, os terapeutas ocu-

pacionais optaram por efetuar uma exposição de Posters, 

de caracter ciêntifico, relacionados com a Terapia Ocupaci-

onal. Para o efeito a APTO colaborou com a cedência de 

alguns posters, que tem na sua posse e, por outro lado, 

solicitámos a colaboração de alguns terapeutas ocupacio-

nais, que expuseram os seus trabalhos no I Congresso Ibé-

rico de Terapia Ocupacional, a cedência dos mesmos. Des-

ta forma foram enviados nove posters para a exposição 

que, pelo feedback que recebemos, foi muito visitada e 

elogiada por utentes e profissionais de diversas áreas da 

saúde. 

Em Viseu, diversas terapeutas ocupacionais fizeram folhe-

tos de divulgação e painéis, recorrendo ao logotipo que a 

WFOT criou para este ano. Paralelamente convidaram 

utentes e profissionais para um “Lanche Ocupacional” onde 

a cor verde e o logotipo da Terapia Ocupacional foram a 

nota comum nos bolos, guardanapos, toalhas e afins. 

Em diversos Departamentos de Terapia Ocupacional por 

todo o país as iniciativas foram diversificadas. 

Todas as escolas, com a colaboração dos alunos, desenvol-

veram iniciativas neste âmbito.   

A Terapia Ocupacional foi noticia na Rádio Comercial, como 

já vem sendo hábito. 

A APTO uma vez mais apelou a todos os terapeutas ocupa-

cionais e estudantes de Terapia Ocupacional que utilizas-

sem a imagem de divulgação criada pela WFOT, na versão 

portuguesa, como capa do seu Facebook ou no Twitter. 

Também algumas instituições nos apoiaram nesta divulga-

ção referindo-a nas suas newsletters ou páginas de inter-

net. 

Lembramos que podem continuar durante todo o ano a 

divulgar esta data e a referi-la, promovendo desta forma a 

nossa profissão. Já sabe que pode enviar-nos imagens do 

que está a realizar neste âmbito para que as divulguemos a 

todos os que leem esta Magazine, que se encontra perma-

nentemente online, passível de ser consulta por todas as 

 Gentilmente cedida pelos 
alunos da Escola Superior 
de Saúde de Leiria 
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Gentilmente cedida pelo Departamento de Terapia Ocupacional da Escola    

Superior de Saúde  do Alcoitão 

 Fotos gentilmente cedidas pelas colegas do Centro Hospitalar Tondela Viseu 
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A tentativa de uniformizar a nomenclatura em talas surge 

com o aparecimento dos primeiros trabalhos no inicio dos 

anos 60 nos Estados Unidos da América, pela American 
Academy of Orthopaedic Surgeons, pelo Commitee on 
Prosthetics-Orthotics Education of the National Academy of 
Sciences, pela National Academy of Sciences e pela Ameri-
can Society for Hand Therapists (Gomes, 2011). 

 A American Society of Hand Therapists (ASHT), reconhece 

a necessidade de padronizar, organizar e simplificar o ter-

mo “splint” (tala) e em 1991 publica The Splint Classificati-
on System de forma a uniformizar a terminologia em talas 

do membro superior e inferior, de acordo com o propósito 

funcional e confecionadas por terapeutas ocupacionais. 

Assim, a ASHT classifica as talas quanto ao tipo, modelo e 

finalidade (Kelly et al, 2016; Coppard et al 2008; Cavalcanti 

et al, 2007; Pagnot et al, 2005; Pedretti et al, 2005; Jacobs 

et al, 2003).  

A tala de estabilização do punho é, regra geral, confeciona-

da por terapeutas ocupacionais, habilitados com saberes 

nas áreas da anatomia, biomecânica e fisiopatologia e com 

conhecimentos sobre as características, vantagens e des-

vantagens dos diferentes materiais termomoldáveis que 

utilizam na sua confeção (Cavalcanti et al, 2007). 

 Esta tala está indicada para uma variedade de patologias 

nas áreas da traumatologia, reumatologia e neurologia 

(Gillen et al, 2008; Jacobs et al, 2003; Wegener et al, 

1996), podendo ser de colocação palmar, dorsal, ulnar, 

radial, circunferencial, de suporte para a mão e base para 

talas dinâmicas ou estáticas progressivas (Coppard et al, 

2008; Wegener et al, 1996; Gable et al, 1994). O objetivo 

principal deste apontamento é, verificar, nos mecanismos 

lesionais do punho, qual o melhor posicionamento do pu-

nho na tala estática de estabilização palmar do punho com 

o polegar livre (Fig.1). Para verificar este objetivo, averi-

guou-se o que recomendam e sugerem os diversos autores 

quanto ao melhor posicionamento do punho na tala estáti-

ca de estabilização palmar do punho com o polegar livre, 

nos mecanismos lesionais do punho decorrente de patolo-

gias variadas.  

Para tal, consultou-se na literatura publicada, artigos e li-

vros científicos que fazem referência a mecanismos lesio-

nais do punho ocasionados por patologias variadas e averi-

guar qual o melhor posicionamento do punho, na tala está-

tica de estabilização palmar do punho com o polegar livre. 

Assim, no “Atlas pratique des orthèses de la main” Gable et 

al (1994), propõem a tala estática de estabilização palmar 

do punho com o polegar livre entre os 20º e os 30º de ex-

tensão e 0º de desvio ulnar. Nas lesões da articulação mé-

dio-cárpica, Gable et al (1994), propõem a mesma tala 

mas com a estabilização da metade proximal da face pal-

mar do 1º metacarpal. Já nas afeções reumatismais indi-

cam a mesma tala, mas em couro com o punho na posição 

neutra, 0º de desvio ulnar e com estabilização da articula-

ção trapézio-primometacarpal. Khalfaoui et al (2013), reco-

mendam também na artrite reumatoide o posicionamento 

do punho, entre os 20º e 30º de extensão, especialmente 

no período noturno  e caraterizam-na como uma tala an-

tiálgica de proteção do complexo osteoarticular do punho e 

descrevem a relevância da sua utilização durante o desem-

penho de Atividades de Vida Diária (AVDs). Já Coppard et 

O posicionamento do punho e a tala- Um apontamento 

Fig.1-Tala  estática de estabilização palmar do punho com o polegar 

livre: fonte do autor (2013). 

Fernanda Pinto Basto 

Terapeuta Ocupacional Especialista do Centro Hospitalar Lisboa Central- 

Hospital Curry Cabral 

Mestre em Terapia Ocupacional- Área de Reabilitação Física pela Escola Su-

perior de Tecnologia da Saúde  do Porto- Politécnico do Porto 

Professor Adjunto, equiparado na Escola Superior de Saúde de Alcoitão 

Grau de Especialista em 2015-2016 atribuído pela ESSA 
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al (2008), sugerem no caso da artrite reumatoide, a exten-

são do punho entre os  0º e os 30º com o objetivo de pri-

vilegiar o sinergismo entre o padrão de extensão do punho 

e o padrão de flexão dos dedos e reiteram também esta 

amplitude pela sua pertinência nas AVD’s. A mesma varia-

ção de posicionamento do punho, entre os 20º e os 30º, é 

também recomendada por Duarte et al, (2015), Trombly 

(2005) e Wegener et al (1996). Trombly (2005) não corre-

laciona o posicionamento da tala com a patologia, mas Du-

arte et al (2015) indicam-na para lesão baixa do nervo ra-

dial, na fratura de colles e na síndrome de canal cárpico. Já 

Wegener e os seus colaboradores (1996), recomendam o 

posicionamento do punho na síndrome de canal cárpico, na 

posição neutra admitindo no entanto, o máximo de 10º de 

extensão. Quanto a Coppard et al (2008), indicam a posi-

ção neutra como a única posição de referência na síndro-

me de canal cárpico. Por último, Malik (1985) e Branco et 

al (2008) sugerem também a posição neutra ou no máxi-

mo, 20º de extensão do punho. A amplitude entre os  0º e 

os 20º de extensão do punho é também recomendada por 

Malik (1985) nas fraturas do carpo, nos acidentes vascula-

res cerebrais e nas lesões do nervo radial. Contudo, nas 

lesões do nervo radial, Cannon (1985) e Coppard et al 

(2008) sugerem a amplitude de 30º de extensão do punho 

como a posição mais indicada, apesar de Coppard et al 

(2008) considerarem subjetivo determinar, nas lesões do 

nervo radial, a posição exata de extensão do punho e re-

metem esta decisão para o terapeuta e para o paciente 

tendo em consideração a maximização da função. Já nas 

tendinites do aparelho extensor, Coppard et al (2008), pro-

põem uma amplitude que pode variar entre os  20º e os 

30º de extensão e referem ser esta a posição normal de 

repouso e a necessária para providenciar o equilíbrio entre 

os músculos flexores e os músculos extensores do punho. 

Quanto às tenosinovites do músculo flexor radial do carpo, 

Idler (1997), citado por Coppard et al (2008) recomenda a 

posição neutra do punho na tala. Como se verifica, 

Coppard et al (2008) sugerem variações diferentes do posi-

cionamento do punho nos diversos mecanismos lesionais e 

admitem que a estabilização do punho na tala pode depen-

der do protocolo de diagnóstico, das orientações médicas e 

dos objetivos específicos de tratamento. No entanto, reco-

mendam que os terapeutas ocupacionais devem evitar po-

sições extremas de imobilização do punho, tanto de flexão 

como de extensão, pois segundo estes, as posturas extre-

mas podem condicionar a normal posição funcional da mão 

e contribuir, por exemplo, para o aparecimento de um ca-

nal cárpico. Não obstante, caso se justifique clinicamente, 

Coppard et al (2008) indicam as posturas extremas de es-

tabilização palmar do punho entre os 0º e os 45º, ou para 

limites superiores, quando o principal objetivo terapêutico 

é aumentar a amplitude passiva de movimento. O mesmo 

é corroborado por Gable et al (1994), Melvi (1989) e Caval-

canti et al (2007) no caso da fratura de colles, na algoneu-

rodistrofia e no estiramento ligamentar em fase aguda.  

Quanto aos estudos de LI et al, (2002), estes correlacio-

nam o posicionamento ideal do punho com a função e indi-

cam variações de 15º de extensão e 0º de desvio ulnar, 

20º de extensão e 5º de desvio ulnar e 35º de extensão e 

7º de desvio ulnar. Os estudos de Pedretti et al (2005), 

admitem uma variação da amplitude de extensão do punho 

na tala de acordo com a tarefa e a preferência do indiví-

duo. Os trabalhos de Gillen et al (2008), corroboram a am-

plitude da tala entre os  0º e os 30º de extensão e correla-

cionam o posicionamento, não com a patologia, mas sim 

com a funcionalidade e sugerem que a amplitude entre os 

10 ° e os 30 ° de extensão do punho é a mais indicada 

para maximizar a função nas AVDs. Contudo, os mesmos 

autores asseguram que há pouca evidência para sustentar 

esta recomendação, ou mesmo, orientar os terapeutas 

ocupacionais na escolha do ângulo de imobilização do pu-

nho para potenciar a função nas AVDs e apontam neste 

sentido para a necessidade de novos estudos. 

A correlação do posicionamento ideal do punho na tala 

com a patologia e a funcionalidade, tem sido objeto de 

estudo, como se constatou, por parte de diversos autores, 

mas a questão da força de preensão global da mão no po-

sicionamento, não tem sido menos esquecida e tem consti-

tuído propósito de investigação ao longo do tempo. Isto é 

constatado no estudo de Melvi (1989) que já nessa altura, 

valoriza a variação de amplitude do punho a fixar na tala 

entre os 0º e os 30º de extensão, correlacionando o posici-

onamento com a função e a força de preensão global da 

mão, nomeadamente, no desempenho de AVDs que exi-

gem componentes de força de preensão da mão.  

 Os trabalhos de Van Petten et al (2014),  relacionam ape-

nas o posicionamento do punho na tala com a força de 

preensão global da mão, encontrando-se na literatura a 

indicação de diferentes ângulos de posicionamento para se 

obter um percentual maior de força de preensão global da 

mão. De forma a se perceber em que medida o posiciona-

mento do punho na tala estática de estabilização palmar 

do punho com o polegar livre afeta a função e a força de 

preensão global da mão, observam-se, de acordo com Van 

Petten et al (2014), divergências nesta matéria e alegam 

que muito se tem questionado sobre a influência do posici-

onamento e do ângulo ideal  do punho na tala quer na fun-

cionalidade quer na força de preensão global da mão. Van 

Petten et al (2014) procuram nas suas pesquisas perceber 

se o uso da tala numa determinada angulação  afeta a fun-

cionalidade e a força de preensão global da mão e caso 

afete, se há diferenças significativas no desempenho de 

atividades. Para tal, realizaram um estudo com o punho 

posicionado num ângulo de 15º de extensão com talas 

confecionadas com materiais diferentes (termoplástico de 

baixa temperatura e elastómero). A opção do ângulo de 

15º no estudo de Van Petten et al (2014), tem por base 

segundo estes autores, as investigações de Callinan 

(1999), Stern (1996), Bulthaup et al (1999), os quais de-

fendem a utilização do referido ângulo e avaliam a eficácia, 
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a longo prazo, da tala estática de estabilização palmar do 

punho nas lesões do sistema fáscio neuro músculo-

esquelético. Também Jansen et al (1997), apesar de não 

levarem em consideração a força de preensão global da 

mão, mencionam o ângulo de 15º de extensão do punho 

como sendo o ângulo indicado para as epicondilites laterais 

no sentido de prevenir tensões extremas do músculo ex-

tensor radial curto do carpo durante o desempenho de 

AVDs. Quanto a Chiarello et al (2005), fazem alusão à tala 

estática de estabilização palmar do punho com o polegar 

livre como uma tala de posicionamento funcional do punho 

indicada para sinovites e dor no  punho durante as ativida-

des e o repouso, especialmente na artrite reumatoide, ar-

trite reumatoide juvenil, mão reumática pós cirúrgica e na 

síndrome de canal cárpico mas, desvalorizam o posiciona-

mento do punho a determinar na tala. Finalmente, Branco 

et al (2008) sugerem a imobilização do punho na tala entre 

os 35º e os 40º de extensão com desvio ulnar entre os 10º 

e os 15º e não fazem referência a qualquer fator que justi-

fique esta escolha, com exceção para o túnel cárpico que 

apontam para um posicionamento entre os 0º e os 20º de 

extensão do punho. 

 Face ao exposto, constatou-se que os diversos autores, 

relativamente a esta temática, pouco divergem quanto ao 

melhor posicionamento do punho na tala decorrente de 

mecanismos lesionais variados. Assim, a maioria dos auto-

res consultados, excluídas as posturas extremas, apontam, 

numa fase de normalização das estruturas fáscio músculo 

esqueléticas do punho, para uma variação de amplitude de 

extensão, entre os 0º e os 30º. Constatou-se também, que 

a opção por esta variação de amplitude tem sido assumida 

por diversos investigadores ao longo do tempo, como se 

observou nas pesquisas realizadas entre 1985 e 2015. A 

questão da posição funcional do punho em situação de 

disfunção parece-nos ser uma questão fundamental para a 

evolução e para o sucesso do tratamento. Contudo, esta 

questão da posição funcional do punho durante o período 

de normalização das estruturas fáscio neuro músculo es-

queléticas, sugere-nos ser relativa e subjetiva, pois parece 

não existir um parâmetro referencial de normalidade no 

contexto da disfunção, mas sim, parâmetros ou fatores que 

podem ser indicadores para uma tomada de decisão por 

parte dos terapeutas, no que concerne ao melhor posicio-

namento do punho na tala. A patologia, a funcionalidade e 

a força de preensão global da mão parecem ser os fatores 

determinantes para as opções tomadas quanto à posição 

de função do punho mais indicada na tala, nos diversos 

mecanismos lesionais do mesmo. A pertinência destes fato-

res para a tomada de decisão quanto à melhor posição 

funcional do punho em disfunção na tala, durante o perío-

do de intervenção, continua a ser objeto de estudo e de 

investigação ao longo dos anos. Sabe-se que a posição 

funcional do punho nos indivíduos sem mecanismos lesio-

nais resultantes de qualquer desordem, é definida por 

Kapandji (2007), da seguinte forma: extensão do punho a 

40-45º e 15º de inclinação lateral do punho, posição que 

corresponde ao máximo de eficiência dos músculos moto-

res dos dedos e mais particularmente dos flexores, sendo 

esta a posição que a mão se encontra melhor adaptada em 

função da preensão.Isto sugere que a posição funcional, 

ou seja, a posição de Kapandji (2007) a alcançar, será o 

objetivo final de qualquer intervenção após a normalização 

das estruturas fascio neuro músculo esqueléticas, com vis-

ta a capacitar a eficácia dos músculos motores dos dedos, 

mais particularmente dos flexores para melhor adaptar a 

mão em função da preensão e melhorar o desempenho 

dos indivíduos nas AVDs. 

O posicionamento do punho e a tala estática de estabiliza-

ção palmar do punho com o polegar livre é apenas um 

apontamento, um propósito, uma intenção, ou talvez uma 

reflexão para precisar as escolhas na prática clínica dos 

terapeutas ocupacionais. 
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http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeanne+Lynn+Melvin&search-alias=books&text=Jeanne+Lynn+Melvin&sort=relevancerank
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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. 

presa. De entre estas destacamos os batismos e os diver-

sos 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 

mais uma experiência enriquecedora e divertida. 

Para mais informação deverá dirigir-se ao Casco Antiguo 

na Av. Lusiada, nº14E, 1500-359 São Domingos de Benfi-

ca- Lisboa, Tel: 217 272 067, e-mail: lis-

boa@cascoantiguo.com ou consultar o site http://

www.cascoantiguo.pt 

APTO celebrou um Protocolo de colaboração com a empre-

sa 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, 

beneficiarão, de um preço reduzido nas ofertas desta em-

APTO estabeleceu um Protocolo de colaboração com a em-

presa PROFT cedendo a utilização do logótipo da Terapia 

Ocupacional em peças de vestuário da farda destes profis-

sionais. 

Desta forma tentamos uniformizar a imagem dos Terapeu-

tas Ocupacionais e divulgar a profissão através do seu sím-

bolo. 

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/  

Foi celebrado um protocolo de parceria entre a APTO e a 

Anditec – Tecnologias de Reabilitação. Com esta parceria a 

APTO pretende alargar a oferta formativa aos Terapeutas 

Ocupacionais e ainda proporcionar um desconto de 10% na 

aquisição de qualquer produto da Anditec aos sócios com 

quotas em dia (mediante a apresentação do cartão de sócio 

com a vinheta de validade do ano corrente ou imediata-

mente anterior). Para mais informações poderá consultar o 

site: www.anditec.pt ou contactar através do e-mail: in-

fo@anditec.pt ou dos contactos telefónicos: 217 110 170 

ou 916 646 559.  

mailto:lisboa@cascoantiguo.com
mailto:lisboa@cascoantiguo.com
http://www.cascoantiguo.pt
http://www.cascoantiguo.pt
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A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da 

formação com a AC-CAT. Mediante a apresentação do car-

tão 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 apresenta-

ção 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 

das Forças Armadas Lisboa, Edifício ISCTE, Gabinete 1N16 

1649-026 Lisboa ou consultar o sitehttp://www.ccl.pt/ A APTO celebrou um protocolo de cooperação na área da 

formação com o Centro de Cursos Livres - CCL, uma enti-

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. 

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/ 

ou consultar o sitehttp://www.ccl.pt/ 

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 

A APTO celebrou um protocolo de colaboração com a em-

presa Imagina - Software Educativo, que tem como princi-

pais 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 computa-

cional; conteúdos e metodologias de formação; tecnologias 

interativas e robótica educativa. 

 

 

Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinhe-

ta 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 vi-

gor na altura da encomenda). 

Para mais informações deverá contactar a Imagina na mo-

rada: Casa de S. Francisco, Estrada de Assafarge, nº 6, 

3040-718 Castelo Viegas - Coimbra ou consultar o site 

http://www.imagina.pt  

Benefícios para Sócios da APTO 

http://www.ac-cat.com/
http://www.ccl.pt/
mailto:info@oficinadidactica.pt
http://www.oficinadidactica.pt/
http://www.oficinadidactica.pt/
http://www.ccl.pt/
http://www.imagina.pt
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Benefícios para Sócios da APTO 

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 condi-
ções de sócio apresentando o cartão de sócio da AP-
TO   presencialmente ou digitalizado bem como cópia do 
BI/Cartão do Cidadão. 
 
Para mais informações deverá contatar o ISPA na Rua Jar-
dim 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 – Au-
tomóvel Clube de Portugal. Aos sócios da APTO, o ACP ofe-
rece 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 dis-
põe. Terá que apresentar o seu cartão de sócio da APTO 
com a vinheta das quotas do ano corrente ou do ano ante-
rior. 

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 brinque-
dos didáticos, produzidos em materiais diferentes que, por 
norma, não se encontram nas grandes superfícies. Grande 
parte deles são feitos em madeira, uma das melhores alter-
nativas para o grande número de brinquedos feitos de 
plástico e outros materiais sintéticos que se podem encon-
trar em todas as lojas de brinquedos. 

O protocolo estabelecido com a empresa B de Brincar, per-
mite aos sócios da APTO com quotas em dia, obter descon-
tos 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 en-
comendas pode consultar o site www.bdebrincar.com 

Com o protocolo celebrado entre a APTO e a MenteJovem 

os sócios da APTO, com quotas em dia, beneficiam de um 

desconto de 10% em toda a oferta formativa. Para tal de-

vem apresentar o cartão de sócio da APTO com etiqueta 

válida.  

Os interessados podem obter mais informações no si-

te: http://www.mentejovem.com ou através dos e-mails 

mentejovem@gmail.com ou  geral@mentejovem.com   

http://dfp.ispa.pt/
http://dfp.ispa.pt/
http://www.acp.pt/
http://www.bdebrincar.com/
http://www.mentejovem.com/


 

Magazine APTO  nº 8  - Dezembro de 2016 -  43 

A APTO estabeleceu um Protocolo com o Instituto Visão +, 

uma empresa de ótica com sede na Amadora que disponi-

bilizará aos sócios da APTO serviços no âmbito da Oftal-

mologia, Optometria, Contactologia e Audiometria. 

Os sócios da APTO e seus familiares diretos, beneficiam de 

20% de desconto nas armações de óculos,  lentes oftálmo-

lógicas e de contato bem como nos  produtos de manuten-

ção 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 adi-

cionais à APTO. 

Para mais informações contate Instituto Visão + , Praça 

Teófilo Braga Nº 5 C, Alfornelos 2650-074 AMADORA 

Tel: 214 754 303 Tlm:  935 039 752 ou em https://

facebook.com/institutovisaomais   

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, deven-

do os interessados adquirir os livros junto do comercial 

Paulo Morgado. Também o poderão fazer nos Stands da 

Saúdiforma referindo sempre este protocolo com o comer-

cial Paulo Morgado, quando o próprio não estiver presen-

te. 

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 

A APTO celebrou um protocolo de colaboração com a em-

presa 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. 

  

Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta 

Novos Protocolos para Sócios da APTO 

Mediante a apresentação do cartão de sócio, com a vinheta 

das quotas do ano corrente ou imediatamente anterior, os 

sócios beneficiarão de desconto de 20%, no valor do livro 

a adquirir, junto da Papa-Letras. 

Este desconto só se consegue na compra online, devendo 

os interessados adquirir os livros junto da empresa.  

 

Para mais informações deverá consultar o site http://papa-

letras.pt/ . 

Com este protocolo celebrado entre a APTO e o CRIAP os 

sócios da APTO beneficiam de um desconto de 30% sobre 

os valores praticados nas especialidades disponibilizadas na 

Unidade de Reabilitação do CRIAP. Têm ainda 10% de des-

conto em toda a oferta formativa do Criap. Para tal devem 

apresentar o cartão de sócio da APTO válido. Os interessa-

dos podem obter mais informações no site: http://

www.institutocriap.com deverá consultar o site http://papa

-letras.pt/ . 

https://facebook.com/institutovisaomais
https://facebook.com/institutovisaomais
http://saudiforma.com/index.php
http://saudiforma.com/index.php


44 - Magazine APTO  nº 8  -  Dezembro de 2016 

 
Benefícios para Sócios da APTO 

Foi celebrado um protocolo entre a APTO e a INCLU no 

qual esta se compromete a proceder a descontos de 10%, 

sobre o preço de venda ao público, nos produtos por si 

comercializados, através do seu site, aos sócios da APTO. 

O referido desconto não se aplica aos custos de envio. Para 

Mais informações poderá aceder ás paginas 

www.jogoinclu.com ou www.facebook.com/jogoinclu ou 

ainda através do endereço de e-mail info@jogoinclu.com  

A APTO e a Loja do Wood - Brinquedos Educacionais de 

Madeira, estabeleceram um protocolo que permite aos só-

cios da APTO com as quotas em dia, um desconto imediato 

de 10 % na aquisição de brinquedos. Para mais informa-

ções poderá consultar o site: www.lojadowood.pt ou con-

tactar através do e-mail: geral@lojadowood.pt ou do con-

tacto telefónico: 918 582 361.  

Foi celebrado um protocolo entre a APTO e a TOTUSALUS 

– Associação de Apoio Terapêutico e Social. Com este, os 

sócios da APTO com quotas em dia, poderão usufruir de 

descontos nas formações destinadas e/ou realizadas por 

Terapeutas Ocupacionais, organizadas pela TOTUSALUS. 

Para mais informações, dirija-se à Rua de Camões, nº527 

3.5, 400-147 Porto ou contacte pelo telemóvel: 938 439 

208, por e-mail: totusalus@hotmail.com ou no site: http://

totusalus.org/.  

A APTO e o Banco Santander Totta, SA celebraram um pro-

tocolo de cooperação que tem como finalidade proporcio-

nar vantagens para os associados da APTO, na constituição 

ou aquisição de produtos e serviços do Banco. Beneficiam 

das condições deste protocolo, os sócios que possuam as 

quotas em dia e cujos vencimentos sejam domiciliados no 

Banco. Para mais informações poderá contactar diretamen-

te o Banco Santander Totta, SA do site: 

www.santandertotta.pt 
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Novos Protocolos para Sócios da APTO 

Foi celebrado um protocolo entre a APTO e o Centro CERE-

BRO com o qual se pretende alargar a oferta formativa aos 

Terapeutas Ocupacionais havendo um desconto de 10% nas 

formações e ainda um desconto de 5% na aquisição de qual-

quer produto pelos sócios com quotas em dia. 

Para mais informações poderá consultar o site: http://

cerebro.org.pt/ ou contactar através do e-mail: in-

fo@cerebro.org.pt ou dos contactos telefónicos: 253 137 687 

ou 938682224. 

http://cerebro.org.pt/
http://cerebro.org.pt/
mailto:info@cerebro.org.pt
mailto:info@cerebro.org.pt
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Neste documento encontram-se as normas de funciona-
mento e de apresentação/submissão de artigos para a Ma-
gazine da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacio-
nais (Magazine APTO). 

ESTATUTOS EDITORIAIS 

1. A Magazine APTO é pertence da Associação Portuguesa 
de Terapeutas Ocupacionais - APTO. 

2. A Magazine APTO é uma revista quadrimestral de infor-
mação especializada que defende a liberdade de expres-
são e informação, repudia qualquer forma de censura ou 
pressão, seja ela legislativa, administrativa, politica, eco-
nómica ou cultural, e e ́independente de todos os poderes, 
manifestando esse espírito de independência também em 
relação aos seus próprios anunciantes, colaboradores e 
responsáveis. 

3. A Magazine APTO assume-se como uma publicação de 
natureza informativa.  

4. A Magazine APTO tem presente os limites impostos pela 
deontologia e ética profissional recusando o sensacionalis-
mo e a exploração mercantil da matéria informativa. 

5. A Magazine APTO estabelece as suas opções editoriais 
sem hierarquias prévias entre os diversos setores de ativi-
dade 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. 

6. A Magazine APTO dirige-se a terapeutas ocupacionais, 
estudantes de terapia ocupacional, colegas de outras 
áreas profissionais, instituições, cuidadores, empresas e 
outras entidades. 

7. A Magazine APTO respeita a privacidade dos seus par-
ceiros quer sejam mecenas, anunciantes, patrocinadores 
e/ou leitores. 

8. À APTO reserva-se o direito de alteração desta periodi-
cidade para intervalos inferiores a quatro meses, bem co-
mo a criar edições especiais, temáticas ou não, de forma 
esporádica. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. A Magazine APTO é constituída pelo Conselho Editorial 
(CE), pelo Conselho de Revisores e pelo Conselho de 
Apoio. 

2. Poderão remeter para apreciação da Magazine APTO, 
terapeutas ocupacionais, sócios e não sócios da APTO, alu-

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 altera-
ção ou sugestão, os autores serão informados. Os mesmos 
não devem ter sido previamente publicados nem enviados 
para outras publicações. As submissões devem ser por via 
eletrónica para o CE pelo seguinte endereço eletrónico 
magazine.apto@gmail.com. 

4. O incumprimento de entrega atempada de artigos pode 
implicar a sua não edição na publicação em causa ou a sua 
correção sob o ponto de vista da formatação ou forma do 
texto, sem alteração do conteúdo ou significado do mes-
mo, sem conhecimento prévio do autor. 

5. Qualquer norma ou regra omissa será analisada pelo CE 
da Magazine APTO que terá a decisão final em relação à 
mesma. 

6. Com o ato de submissão de artigos para publicação na 

Magazine APTO, os autores estão a ceder, a esta, todos os 

direitos de publicação e divulgação do mesmo. 

7. Com o acto de submissão de imagens, símbolos ou ou-

tras formas de representação figurativa para publicação 

na Magazine APTO, os autores expressam de forma ine-

quívoca, o consentimento a que, sem qualquer contrapar-

tida, a APTO possa publicar na Magazine APTO a ou as 

imagens enviadas. 

8. Os autores são inteiramente responsáveis, pelo conteú-

do dos artigos, imagens, gráficos e/ou opiniões expressa-

das. 

9. Em determinadas circunstâncias, o CE poderá propor 

alterações ao texto para posterior publicação. A este re-

serva-se ainda o direito de corrigir possíveis erros de léxi-

co, forma ou formatação do artigo original, sem alteração 

do sentido do mesmo, devendo informar o autor. 

10. Os artigos apresentados ficarão como propriedade 
permanente da revista, e não poderão ser reproduzidos 
total ou parcialmente, sem licença da APTO. 

 

 

Normas de Publicação na Magazine APTO 

mailto:magazine.apto@gmail.com
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ORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS 

A revista publica artigos da iniciativa dos autores e dos 

editores. Os artigos da iniciativa dos autores são: os arti-

gos de prática profissional, de formação, opinião e debate, 

breves, Clube Leitura e as Cartas aos Editores. Os editori-

ais, 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.  

Todos os artigos apresentados à Magazine APTO deverão 

ter um título, a descrição dos autores e um corpo de texto. 

Em determinadas tipologias de artigos poderão ser incluí-

das ilustrações no corpo de texto e bibliografia devendo 

esta última seguir o formato indicado nas normas interna-

cionais (estilo de Vancouver).  

Formatação dos ficheiros de texto submetidos 

Os artigos devem ser datilografados em qualquer proces-

sador 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 for-

ma a permitirem a moldagem durante a edição. 

Formatação dos ficheiros de imagem submetidos  

São permitidos três tipos de ilustrações: figuras, quadros e 

fotografias. As figuras devem ser numeradas com algaris-

mos árabes e os quadros com numeração romana, pela 

ordem da sua primeira citação no texto. As fotografias de-

vem 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. Graf́icos, diagramas, gravuras e 

fotografias deverão ser apresentados com qualidade que 

permita a sua reproducã̧o direta. Não devem ser utilizados 

graf́icos tridimensionais. As figuras em formato digital de-

vem ser enviadas como ficheiros separados e não dentro 

do documento de texto. São aceites os formatos JPEG, TIF 

e EPS, preferencialmente com uma resolucã̧o de 300 pon-

tos 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. 

TIPOLOGIA DE ARTIGOS 

Artigo de Prática 

- Conteúdos: Consistem em relatórios de avaliação de 

qualidade, trabalhos descritivos de experiências ou proje-

tos considerados relevantes para a melhoria da qualidade 

da abordagem do terapeuta ocupacional. O artigo deve 

incluir referências bibliograf́icas. 

- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 8000 caracteres 

com espaços incluídos, sendo admitido o número max́imo 

de quatro ilustracõ̧es (quadros ou figuras) por artigo.  

Artigo de Formação 

- Conteúdo: Consistem em relatos de projetos ou experi-

ências considerados importantes no campo da educação 

pré e pós-graduada. O artigo deve incluir referências bibli-

ograf́icas. 

- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 7000 caracteres 

com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo 

de seis ilustrações (quadros ou figuras) por artigo.  

Artigo de Opinião e Debate 

- Conteúdo: Consistem em textos de opinião livre susce-

tíveis de fomentar a reflexão e a discussão sobre temas de 

interesse para a terapia ocupacional. O artigo deve incluir 

referências bibliograf́icas. 

Dimensão: Não deverão ultrapassar os 5000 caracteres 

com espaços incluídos, sendo admitido o número max́imo 

de seis ilustracõ̧es (quadros ou figuras) por artigo. 

Artigo Breve 

- Conteúdo: Consistem em textos de pequena dimensão 

como, por exemplo, estudos originais curtos ou de divul-

gacã̧o de resultados preliminares, apontamentos sobre 

casos clińicos ou pequenos estudos de séries. O artigo de-

ve incluir referências bibliograf́icas. 

Dimensão: Não deverão ultrapassar os 4000 caracteres 

com espaços incluídos, sendo admitido o número máximo 

de quatro ilustracõ̧es (quadros ou figuras) por artigo. 
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TIPOLOGIA DE ARTIGOS (continuação) 

Carta ao Diretor 

- Conteúdo: Consistem em comentários a artigos publica-

dos previamente na revista ou notas breves sobre experi-

ências relevantes na prática diária. As cartas referentes a 

artigos só serão aceites até três meses após a publicação 

do artigo original. O artigo pode incluir até 3 referências 

bibliograf́icas. 

- Dimensão: Não deverão ultrapassar os 3000 caracteres 

com espaços incluídos, sendo admitida até uma ilustracã̧o 

(quadro ou figura).  

Documentos 

- Conteúdo: Consistem em declaracõ̧es, recomendacõ̧es 

ou outros documentos de âmbito nacional ou internacio-

nal que sejam relevantes para a terapia ocupacional. 

Dossier 

Conteúdo: O Dossier reúne artigos referentes a um tema 

comum. O objetivo do dossier é a divulgação de trabalhos 

de atualização científica e de temas de revisão elaborados 

por peritos. Os artigos do dossier serão solicitados pelos 

editores da Magazine APTO ou por um perito designado 

pelo CE como elemento coordenador. O artigo deve incluir 

referências bibliograf́icas. 

Dimensão: Os artigos do dossier não deverão ultrapassar 

as 6.000 palavras, sendo admitido o número máximo de 8 

ilustrações (quadros ou figuras) por artigo. 

Clube de Leitura 

Conteúdo: O objetivo da secção é proporcionar uma lei-

tura comentada de artigos, livros ou outros textos proce-

dentes de outras publicacõ̧es científicas. O artigo ou publi-

cação escolhida deve ser atual (editado nos últimos 4 me-

ses) e relevante para a prática da terapia ocupacional. As 

citações dos artigos que deram origem ao texto, o resumo 

do estudo (que deverá manter a estrutura do artigo origi-

nal), devem de constar. No comentário, o autor devera ́

expor a sua opinião sobre a importância do artigo e apre-

sentar alguns dados da sua experiência ou de outros estu-

dos que apoiem ou não as conclusões deste, comentado 

em estilo jornalístico. 

Dimensão: O texto não devera ́ultrapassar as 1.300 pala-

vras, não havendo lugar para ilustrações. 

Websaúde 

Conteúdo: Tem como objetivo a divulgação de sit́ios da 

Internet relevantes para a terapia ocupacional.  

Dimensão: O texto não devera ́ ultrapassar as 350 pala-

vras. Havera ́lugar a uma ilustracã̧o por cada sítio na inter-

net referido até a um máximo de 3 ilustrações por texto. 

Estrutura: Deve incluir referência ao sítio na internet. O 

corpo de texto deve incluir informacã̧o relativa aos recur-

sos disponiv́eis no sítio da internet, a entidade responsav́el 

pelos conteúdos e descricã̧o de como o autor os utiliza na 

sua prática profissional.  

 

PUBLICIDADE 

 

A revista Magazine APTO reserva-se o direito de rejeitar 

publicidade que não se enquadre na sua orientação edito-

rial ou gráfica. A colocação da publicidade será subordina-

da às conveniências de paginação e à localização dos 

anúncios fixada pela Magazine APTO de acordo com as 

suas possibilidades técnicas, exceto se estiver abrangida 

pela taxa de localização (capa). Qualquer erro ou omissão 

só sera ́ compensado com a repetição do respetivo anún-

cio, em boas condições. 

O conteúdo publicitário é da inteira responsabilidade do 

anunciante podendo o CE solicitar alguma correção do 

ponto de vista da forma do texto. 

Será enviado ao anunciante toda a informação necessária 

para que possa entregar os artigos de acordo com o esta-

belecido por estas normas. 

- Reserva de Publicidade 

A reserva de publicidade deve ser efetuada até 3 semanas 

antes da data de saída, através de uma Ordem de Publici-

dade enviada via e-mail ou outro meio escrito. A entrega 

dos materiais para inserção deve ser feita com a antece-

dência máxima de 4 dias sobre a data de saída da revista.  

- Anulação da Reserva 

A anulação só será aceite se for comunicada por escrito, 

via carta ou e-mail, com o mínimo de 4 semanas de ante-

cedência sobre a data da saída da revista. Caso esta situa-

ção não se verifique, o editor reserva-se o direito de fatu-

rar o espaço contratado. 

- Condições de Pagamento 

O pagamento deve ser efetuado 15 dias antes a contar da 

data de lançamento da revista estando isento de IVA se-

gundo o artigo 53. 
 

 

Normas de Publicação na Magazine APTO 



 

Magazine APTO  nº 8  - Dezembro de 2016 -  49 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO  

Eu, ____________________________________________________, com a categoria profissio-

nal____________________________, 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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Anexo 

 

As entidades e empresas interessadas poderão contra-

tualizar de forma pontual ou periódica espaços publici-

tários na Magazine APTO. O espaço em questão pode-

rá ter forma e tamanho variável sendo o seu conteúdo 

da inteira responsabilidade do anunciante. Para mais 

informações contate-nos para ap-

to.portugal@gmail.com. 

Tipos de formatação publicitária  

mailto:apto.portugal@gmail.com
mailto:apto.portugal@gmail.com
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