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INTRODUÇÃO 

A Paralisia Cerebral (PC) é a causa mais comum de incapacidade motora na infância e pode originar 

um espetro diversificado de manifestações clínicas. A PC resulta de uma lesão permanente e não 

progressiva no cérebro em desenvolvimento, podendo ocorrer durante a gravidez, parto ou após o 

parto. Embora não haja “cura” para a PC, os seus efeitos e consequências podem ser minimizados. 

Os hábitos alimentares saudáveis são um dos fatores mais importantes que contribuem para o 

bem-estar da população em geral. É igualmente relevante o facto de cada indivíduo ter diferentes 

necessidades nutricionais, daí a importância de uma nutrição adequada e o apoio de um 

nutricionista. 

Pessoas com PC, assim como qualquer outra, devem ter uma dieta saudável e equilibrada. No 

entanto, em alguns casos, pode haver necessidade de fazer certos ajustes nos seus hábitos 

alimentares, mas sempre baseados nos princípios de uma dieta completa, variada e equilibrada. 

Os principais problemas alimentares associados à PC são: peso reduzido/má nutrição; excesso de 

peso/obesidade; prisão de ventre; refluxo gastro esofágico; desidratação; disfagia; dificuldades de 

mastigação e de deglutição; dieta “monótona”; fornecimento (absorção) insuficiente de macro e 

micronutrientes. 

A falta de atividade física, em paralelo com dietas pouco saudáveis, são alguns dos fatores de risco 

para doenças não transmissíveis que deram origem (OMS, 2008) ao “Plano de Ação para a 

Estratégia Global para a Prevenção e Controlo de Doenças Não Transmissíveis 2008-2013”. 

Por essa razão e impulsionada pelo alto índice mundial de inatividade física, bem como pela 

obesidade, a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2010) adotou as “Recomendações Globais para 

a Atividade Física e Saúde”, exemplo seguido pela OMS Europa e por muitos estados europeus. 

A OMS (2006) reconhece que as pessoas com deficiência são fisicamente menos ativas em relação a 

pessoas que não têm qualquer deficiência. 

A atividade física e a dieta estão intimamente associadas e contribuem para o “bem-estar”. Um dos 

objetivos do Programa Mundial de Ação relativo às Pessoas com Deficiência (1982) foi desenvolver 

melhor condições de vida e uma maior inclusão social.  

Devido às necessidades identificadas na população com PC, foi elaborado o “CP WellBeing: 

Desenvolvimento de um Programa de Formação para Melhorar o Bem-Estar de Pessoas com 

Paralisia Cerebral através da Alimentação e Atividade Física Inclusivas” com o principal objetivo de 

aumentar as competências (atitudes, competências, conhecimento) daqueles que lidam com a PC 

(pessoas com PC, famílias e profissionais), sobre como implementar uma alimentação e a atividade 

física inclusivas com uma abordagem global de Bem-estar e Qualidade de Vida, através de um 

programa de capacitação inovador. 
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Este projeto foi elaborado no âmbito do ERASMUS + PROGRAMA 2016 e os participantes na 

execução do projeto são: AVAPACE, Fundação Lluís Alcany Universidade de Valência da 

Comunidade Valenciana (CUNAFF), Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral 

(FAPPC), IL CERCHIO Società Cooperative Sociale Consórcio, Hrvatska Udruga Radnih Terapeuta 

(HURT), Westfalische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinhausen (IAT). 

Este Manuel de Apoio será o documento para profissionais que irão coordenar as sessões de 

ensino/aprendizagem, bem como a forma como os conceitos serão explicados às pessoas com PC 

envolvidas no Projeto para aumentar seu Bem-estar e Qualidade de Vida através da implementação 

de uma alimentação e atividade física inclusivas. 
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CAPÍTULO 1 

QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR 
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1. OBJETIVO GERAL 

É inquestionável a importância e relevância de um estilo de vida saudável. Assim, é necessário 

promover hábitos que levem a uma melhor qualidade de vida e bem-estar. Neste capítulo 

abordaremos todos esses assuntos, desde as dimensões e um modelo de Qualidade de Vida, até a 

fórmula de bem-estar e a filosofia de inclusão. 

 

2. RESULTADO DA APRENDIZAGEM 

 Dimensões e “tipos” de Qualidade de Vida  

 Conceito de Bem-Estar Físico e Emocional 

 A fórmula do Bem-Estar: Alimentação, Atividade Física e Descanso 

 

3. CONTEÚDOS TEÓRICOS 

3.1. QUALIDADE DE VIDA 

Existem quatro princípios que orientam a aplicação do modelo conceptual de Qualidade de Vida 

nos serviços e apoios prestados às pessoas com deficiência. A Qualidade de Vida: 

 a) É multidimensional e tem as mesmas características para todas as pessoas;  

 b) É influenciada por fatores pessoais e de contexto;  

 c) Melhora com a autodeterminação, os recursos e o propósito da vida e um sentimento de 

pertença; 

 d) A sua aplicação deve basear-se em evidências (R. L. Schalock et al., 2011, P. 22). 
 

Schalock e Verdugo (2010) estabelecem oito dimensões a ter em conta para avaliar e, portanto, 

influenciar a qualidade de vida multidimensional: 

1. Bem-estar emocional: estabilidade psicológica; satisfação, noção da individualidade; 

ausência de stress/sentimentos negativos. 

2. Relações interpessoais: relações sociais; relações familiares; ter amigos estáveis e 

claramente identificados; ter contactos sociais válidos e gratificantes. 

3. Bem-estar material: condições de habitação; condições no local de trabalho; condições nos 

serviços; emprego; rendimentos/salário; bens materiais. 

4. Formação pessoal: educação; oportunidades de aprendizagem; competências de trabalho; 

competências funcionais (competência pessoal, comportamento adaptativo, etc.); 

atividades do dia-a-dia. 

5. Bem-estar físico: cuidados de saúde; dormir; consequências para a saúde (sofrimento, 

medicação, etc.); saúde; mobilidade; apoio técnico. 
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6. Autodeterminação: autonomia; objetivos e preferências pessoais; decisões; escolhas. 

7. Inclusão social: participação; integração; apoios. 

8. Direitos: conhecimento dos direitos; defesa dos direitos; exercício de direitos; privacidade; 

respeito (R. L. Schalock et al., 2011, P. 19). 

 

Estas oito áreas principais são medidas com base em indicadores pessoais e culturalmente 

relevantes e são influenciadas por fatores pessoais e de contexto que atuam potencialmente como 

moderadores ou mediadores (Schalock e Verdugo, 2010): 

- Indicadores. Os indicadores de Qualidade de Vida (QdV) são perceções, comportamentos e 

condições, que definem operacionalmente cada área de QdV. A sua medição proporciona 

resultados pessoais. Os critérios para selecionar indicadores específicos são baseados nos itens 

selecionados: refletem o que as pessoas querem nas suas vidas, são culturalmente sensíveis, estão 

relacionados. Uma vez que existe uma baixa correlação entre as avaliações subjetivas e objetivas 

dos indicadores de QdV (Cummins, 1997; Schalock e Felce, 2004), a maioria dos instrumentos atuais 

de avaliação de QdV usam uma combinação de indicadores/medidas de autoavaliação (subjetivos) 

e diretamente observáveis (objetivos). Ambas as abordagens quantificam as respostas do 

entrevistado, geralmente usando uma escala de Likert de 3 a 5 pontos. 

- Uma variável de moderador é uma variável qualitativa (por exemplo, género ou raça) ou 

quantitativa (por exemplo, Quociente de Inteligência ou Estatuto Sócio económico) que altera a 

direção ou a força da relação entre um preditor e um resultado (Baron e Kenny, 1986). Um efeito 

de moderador é uma interação em que o efeito de uma variável depende do nível da outra (Frazier, 

Tix, e Barron, 2004, Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham, 2006). Quanto à pesquisa de resultados 

de QdV referenciados individualmente, o funcionamento intelectual, o nível de comportamento 

adaptativo e o nível de autodeterminação são frequentemente considerados variáveis de 

moderador. 

Uma variável mediadora influencia a relação entre uma variável independente e um resultado e 

exibe causalidade, conexão ou relação indireta (Baron e Kenny, 1986). Um efeito de mediação é 

criado quando um terceiro fator intervém entre a variável independente e de resultado (Frazier et 

al., 2004; Hair et al., 2006). No campo das Limitações Intelectuais, as políticas, práticas, serviços e 

apoio podem ser considerados como variáveis mediadoras. Na literatura de pesquisa de resultados 

de QdV referenciados individualmente, o cenário habitacional, estatuto de emprego, modelo de 

serviço, cultura e operação da organização e interações da comunidade são variáveis mediadoras 

que afetam o nível de resultados pessoais avaliados (Bonham et al., 2004; Gardner e Carran, 2005; 

Perry e Felce, 2005; Tossebro, 1995; Walsh et al., 2006). Uma bibliografia em evolução (por 
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exemplo, Cummins, 2005) sugere que pelo menos uma característica pessoal – homeostase de 

bem-estar subjetivo – possa servir como mediador (R. L. Schalock et al., 2011, P. 22-24). 

 

Por outro lado, as pessoas vivem em vários sistemas que influenciam o desenvolvimento dos seus 

valores, crenças, comportamentos e atitudes. Consideramos três níveis do sistema social que 

afetam a Qualidade de Vida: 

- O microssistema, ou contextos sociais imediatos, como a família, casa, grupo de colegas e o local 

de trabalho, afetando diretamente a vida da pessoa. 

- O mesosistema, a vizinhança, a comunidade, organizações e serviços, que afetam diretamente o 

funcionamento do microsistema. 

- O macrosistema, ou padrões mais abrangentes de cultura, tendências sociopolíticas, sistemas 

económicos e fatores sociais que afetam diretamente os valores e crenças, bem como o significado 

de palavras e conceitos (R. L. Schalock et al., 2011, P. 279). 

A partir de tais conceitos, o modelo heurístico possibilita um pluralismo metodológico baseado em 

quatro premissas: 

1. A Qualidade de Vida é uma construção multidimensional que reflete valores culturalmente 

acordados e características compartilhadas. 

2. A Qualidade de vida tem componentes objetivas e subjetivas. 

3. As pessoas utilizam os dados de Qualidade de Vida para diferentes fins: auto relatório, 

descrição, evidência, avaliação e comparação. 

4. Os dados da Qualidade de Vida podem ser focados e aplicados no micro, meso e/ou 

macrosistema (F. Morisse et al., 2013, P. 1-2). 

 

3.2. BEM-ESTAR  

A saúde foi definida de forma mais ampla, mas, como bem-estar físico, mental e social (OMS). Os 

fatores que afetam a saúde e o bem-estar incluem as vertentes socioeconómicas, ambiente físico, 

ambiente social e comunitário, estilos de vida individuais ou familiares e consequências fixas/de 

forma. O conceito de deficiência é, em parte, uma forma de restrição social encontrada por pessoas 

com deficiência; a remoção de barreiras sociais (por exemplo, através de políticas públicas) pode 

melhorar a saúde e o bem-estar (Liptak GS., 2008). 

Sentir-se são física e mentalmente são os primeiros passos para atingir metas pessoais e 

profissionais. Pode ser difícil, no entanto, manter uma sensação de bem-estar diante de tantos 

desafios. Felizmente, tal não é impossível. 
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Mais do que “apenas” sentir-se bem, o termo "bem-estar" traduz a capacidade de uma pessoa 

tomar parte na sua própria vida. Parecerá banal dizer que o bem-estar é equivalente a ser feliz; 

esse é apenas o objetivo final daquela que é uma jornada multifacetada e que dura para a vida. 

Trata-se de “funcionar” num mundo que às vezes se sente que fosse criado para outras pessoas. 

Trata-se de ultrapassar situações com elegância e confiança. 

Embora existam vários aspetos da vida em que uma sensação saudável de bem-estar seria benéfica, 

existem seis grandes áreas nas quais uma sensação de bem-estar pode permitir que as pessoas 

façam mudanças positivas. E que são: 

3.2.1. Bem-estar físico 

Sentir-se bem é uma preocupação fundamental para todas as pessoas com Paralisia Cerebral e, 

muitas das vezes, é o mais desafiante de conquistar. Trata-se de mais do que a saúde em geral; o 

conforto físico alarga-se até ao modo como a casa se ajusta à capacidade de atuar dentro dela, ou 

como o espaço de trabalho maximiza a capacidade de um funcionário. Há também um aspeto 

mente-corpo para o bem-estar físico. Quando alguém usa o corpo para exercício, tal apresenta uma 

série de benefícios, incluindo, mas não se restringindo a, uma melhor capacidade para se 

concentrar nas tarefas que há para fazer. 

Alguns dos fatores do bem-estar físico incluem: manter um regime de exercícios regulares, 

consumir alimentos nutritivos, prevenir doenças e dormir o suficiente. 

Alguns dos sintomas físicos que as pessoas podem sentir quando estão descontentes incluem: 

privação de sono, imunidade reduzida, problemas cardíacos, pressão alta, ganho ou perda de peso 

e fadiga. 

3.2.2. Bem-estar mental 

O bem-estar mental significa que uma pessoa está preparada psicologicamente para lidar com os 

altos e baixos da vida. Normalmente, o bem-estar mental permite às pessoas progredir na vida; 

explorando relações com família e amigos, participando em atividades e trabalho, bem como 

criando ligações positivas com a comunidade. 

Sentir-se bem psicologicamente, de certa forma, pode ser mais impactante na vida de uma pessoa 

do que a sua saúde física. Se alguém se sente bem, tal permite que ele/ela atribua um alto valor aos 

seus progressos e competências. Tal é a chave para se ter confiança e sentir que “vale a pena”. É o 

ponto de partida para pode construir uma vida bem sucedida e com sentido. 

Alguns dos fatores do bem-estar mental incluem: aprender e crescer, pensar criticamente e tomar 

decisões, criar relacionamentos, comunicar, desenvolver competências sociais, trabalhar em 

equipa, cooperar com os outros, relacionar-se com outros, reconhecer e aceitar diferenças, gerir o 
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tempo, planificação e organização, definição e cumprimento de metas e, ainda, resiliência após 

frustrações. 

3.2.3. Bem-estar emocional 

O bem-estar emocional de uma pessoa é um dos aspetos mais gratificante e desafiador da vida. 

Quando as emoções são positivas e partilhadas, tal é um dos melhores sentimentos que uma 

pessoa pode ter. Mas se uma pessoa tem dúvidas e confusões, as emoções podem ser a origem de 

muitos problemas. 

Como as pessoas se sentem em relação a si próprias, a sua capacidade de funcionar no mundo e 

avançar sob stress, está intimamente ligado às emoções. Se alguém tem emoções que não 

traduzem efetivamente o que está a acontecer nas suas vidas, como pequenos contratempos que 

podem parecer tragédias, assim será difícil sentir-se capacitado. E se uma pessoa está dominada 

pelas emoções, é difícil concentrar-se em tarefas caseiras, no trabalho ou nos relacionamentos. 

Alguns dos fatores do bem-estar emocional incluem: promover a auto estima, assumir a 

responsabilidade por si próprio, ter caráter, mostrar compaixão por si mesmo e pelos outros, 

controlar os sentimentos de forma adequada, criar empatia com os outros, fomentar 

relacionamentos, mostrar capacidade de liderança ou de cidadania, aprender sobre si e outros, 

envolver-se na auto descoberta e auto suficiência. 

3.2.4. Bem-estar intelectual 

A capacidade de usar a inteligência para resolver pensamentos e sentimentos é reduzida (sobre a 

inteligência propriamente dita) quando comparada com o senso comum e o raciocínio. Usar a 

inteligência de alguém é uma forma segura de evitar reações emocionais a situações que podem 

causar stress; se uma pessoa pode argumentar através de acontecimentos que possam ter uma 

conotação negativa, ele ou ela podem então reagir adequadamente. A inteligência faz parte da 

nossa capacidade de descobrir como um acontecimento ou uma situação nos podem influenciar e, 

mais importante, permite-nos aplicar soluções e aprender com as experiências. 

Alguns dos fatores do bem-estar intelectual incluem: resolução de problemas e conflitos, análise de 

problemas para uma conclusão lógica, desenvolvimento de competências sociais, ter a capacidade 

de trabalhar com os outros, ter a capacidade de fazer o que está certo, aprender com a 

adversidade, ter a capacidade de usar o que se aprende para evitar problemas futuros. 

3.2.5. Bem-estar social 

Os amigos e familiares são muito importantes para todos nós; eles estão entre nossos confidentes 

mais chegados e aliados de confiança. Construir relacionamentos que são recompensadores e fonte 

de orgulho e conforto pressupõe um certo nível de satisfação pessoal. Todos passam por algum 

desconforto social em certos momentos, mas muitas vezes as pessoas com deficiência duvidam se 
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serão aceites em grupos na escola, no trabalho ou noutros contextos. O bem-estar social começa 

com a auto estima e a confiança para ser capaz de interagir com os outros enquanto se criam e 

fortalecem relacionamentos. 

Alguns dos fatores do bem-estar social incluem: envolver-se em atividades com outros, participar 

em atividades familiares e sociais, capacidade para trabalhar, manter o emprego, formar um círculo 

de apoio de amigos que participem nos relacionamentos pessoais, bem como a capacidade de criar 

novos relacionamentos. 

3.2.6. Por que é importante o bem-estar? 

Se não nos sentimos bem em relação a nós mesmos, em relação ao sentido que estamos a ter na 

vida, ou em relação às nossas capacidades, é extraordinariamente difícil reverter as dinâmicas 

negativas e procurar caminhos positivos. 

Com todos os problemas do dia-a-dia (e em particular aqueles enfrentados por todos e os 

exclusivamente enfrentados por pessoas com necessidades especiais), podemo-nos sentir abatidos. 

Às vezes parece que se gasta muito tempo na realização de “tarefas menores”, ou em querer 

atingir “metas simples”, que os sonhos maiores podem parecer inalcançáveis. O bem-estar é uma 

ferramenta fundamental no processo que nos pode ajudar a sair da escuridão para a luz. 

Cada um de nós pode sentir-se com limitações ou confinado por circunstâncias da vida. Quando 

isso acontece, é “fácil” sentir-se subjugado. Conseguir tudo o que parece não estar ao nosso 

alcance – sejam problemas físicos ou mentais – exige toda a nossa energia. Portanto, o bem-estar 

desempenha um papel importante não só em lidar com os inevitáveis desafios diários, mas também 

na esperança de encontrar paz de espírito. 

3.2.7. Como podem as pessoas sentir-se bem consigo mesmas? 

Se alguém não tem um adequado sentimento de bem-estar, poderá ser difícil descobrir maneiras 

de aligeirar os problemas pessoais. Felizmente, existem várias formas para uma pessoa encontrar o 

“caminho” para sair da escuridão para a luz. No entanto, tal exige esforço. 

Evidentemente, existem fatores que não podem ser controlados. Se a saúde de uma pessoa é 

precária, se o seu trabalho lhe causa stress injustificado, ou se alguém da família causa problemas, 

estes fatores externos podem originar uma angústia significativa. Como as pessoas abordam esses 

problemas, no entanto, pode fazer a diferença (na forma de resolver tais assuntos). 

Criar uma sensação de bem-estar, muitas das vezes, não significa fazer grandes mudanças. Porém, 

às vezes, é exatamente isso o que é necessário. Conseguir-se o bem-estar é, frequentemente, 

implementar um conjunto de pequenas mudanças que podem fazer uma grande diferença na 

forma como a pessoa se sente. As mudanças positivas podem ser em resposta a um mero 

problema, ou ao “estado” geral da vida. Escolher o otimismo em vez do pessimismo pode ser difícil, 
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mas com as estratégias certas as pessoas podem seguir em frente e sentir-se bem novamente. 

Lembre-se, o objetivo é encontrar a paz de espírito. 

3.2.8. Como podem os outros incentivar o Bem-Estar daqueles que amam? 

Quando não se consegue apoiar aqueles que amamos, pode ser doloroso observar tal luta. Existem 

várias formas de ajudar alguém que se ama a lidar com seus problemas e encontrar um novo 

caminho para o bem estar. 

A decisão mais importante será fazer entender os entes queridos que nos preocupamos com eles; o 

que poderá ajudar a fazê-los compreender que têm apoio se sentirem deprimidos ou tristes. 

Permitir que alguém tenha noção que é amado é, muitas vezes, melhor do que dar conselhos 

diretos. A não ser, claro, que a pessoa pretenda respostas específicas. Na maioria das vezes, as 

pessoas precisam de espaço para poder pensar sobre seus problemas e desenvolver suas próprias 

soluções – é melhor ouvir, criar empatia e gerar confiança. 

Encorajar alguém a envolver-se em atividades de saúde, desde o exercício até ocupar tempo com 

familiares e amigos, também pode proporcionar um sentimento de igualdade a quem está a lutar 

emocional ou psicologicamente. Para criar um sentimento de ligação, pode até ser útil juntar-se a 

ele(s) nessas atividades. 

Também pode ser útil encorajar uma pessoa a procurar ajuda profissional – se parecer que a 

origem do descontentamento é algo que pode ser abordado. Tal significa encorajar o ente querido 

a procurar o conselho de um médico, um psicólogo ou conselheiro. 

Alcançar uma sensação de bem-estar pode representar uma longa caminhada, e não uma corrida 

curta. Quando se tem as ferramentas e apoios adequados, esse objetivo pode ser algo que valha a 

pena tentar atingir (http://www.cerebralpalsy.org/information/wellness). 

 

3.3. A FÓRMULA PARA O BEM-ESTAR: ALIMENTAÇÃO, ATIVIDADE FÍSICA E DESCANSO 

Melhorar o Bem-Estar com a nutrição e a atividade física 

A atividade física, o descanso e a nutrição seriam a “fórmula” para o bem-estar (devido ao seu 

impacto no bem-estar físico e emocional). 

As pessoas com PC têm uma probabilidade consideravelmente mais de elevada de terem 

problemas músculo-esqueléticos secundários (por exemplo, artrite e dor nas articulações) no 

envelhecimento e também maior prevalência de diabetes, doenças pulmonares e cardiovasculares. 

Na prática clínica e pesquisa para esta população, a promoção da atividade física tem sido o foco 

principal para otimizar a saúde. Vários fatores, incluindo a postura errada, alimentação inadequada, 

fraca absorção e problemas endocrinológicos e gastrointestinais podem contribuir para uma má 

nutrição em indivíduos com PC. As crianças com PC são normalmente confrontadas com desafios 
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relacionados com a nutrição e o crescimento, desafios que têm um impacto negativo na saúde e no 

desenvolvimento neurológico. Está já documentado que crianças com PC têm entre 7 a 12 vezes 

mais problemas e transtornos do sono, principalmente, distúrbios de início e manutenção do sono, 

quando comparados com seus pares (Verschuren O. et al., 2016). 

A promoção de atividade física planificada, uma nutrição adequada e tempo para descansar e 

recuperar energias em grupo formam a fórmula para a saúde e o bem-estar em indivíduos com PC. 

Os médicos e outros profissionais de saúde devem considerar e ajudar as pessoas com PC a gerir a 

sua saúde pela avaliação da atividade física, nutrição e sono. Acreditamos que a gestão desses três 

fatores, de preferência de forma abrangente, proporcionará uma oportunidade fundamental para 

promover a saúde (ao longo da vida) das pessoas com PC. A obrigatoriedade de avaliações de rotina 

e a promoção da saúde podem ser ainda mais importantes para pessoas com PC em situação de 

risco devido a problemas de saúde, em particular aqueles de cariz não-ambulatório (Verschuren O. 

et al., 2016, pp. 289-290). 

 

3.4. FILOSOFIA DE INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO 

Inclusão significa:  

• Direito a/de participar. O acesso é um fator crucial para capacitar pessoas com deficiência. 

• Dever da sociedade em ajudar na integração. Não se trata, apenas, de participação para pessoas 

com deficiência. É também o “fazer parte”, ser-se aceite, sentir-se realizado e ter noção que são 

uma parte vital do “grupo”. 

- O dever da sociedade em aceitar. Refere-se à inclusão em todos os níveis e todos os lugares, 

desde casa/família, do jardim de infância até à faculdade, no local de trabalho e, genericamente, na 

vida. Refere-se a ajustes nas situações em que os indivíduos precisam de medidas adequadas para 

participar numa atividade. Mas, com mais frequência e regularidade, trata-se do reconhecimento e 

da aceitação de toda a comunidade considerada “apta” 

(http://www.cerebralpalsy.org/information/inclusion). 

A nutrição e a deficiência raramente têm ligações. Enquanto que a nutrição de qualidade para 

prevenir a deficiência pré-natal ou a deficiência na infância recebe atenção, as necessidades 

nutricionais de crianças e adultos com deficiência raramente são abordadas. Os motivos dessa 

atenção desigual justificam-se pelo facto de que crianças e adultos com deficiência raramente têm 

o mesmo nível de acesso a serviços de saúde e sociais; os profissionais de saúde muitas vezes são 

desconhecedores, não planificam e não conseguem comunicar eficientemente com pessoas com 

deficiência; e as campanhas gerais de saúde muitas das vezes não consideram as necessidades 

especiais das pessoas com deficiência. A “exclusão” de crianças e adultos com deficiência nos 

http://www.cerebralpalsy.org/information/inclusion
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esforços de divulgação nutricional tem por base a crença incorreta de que a preservação da vida de 

uma criança ou adulto com deficiência é de inferior prioridade do que preservar a vida de alguém 

sem problemas (NE Groce.,2010). 

 

4. ATIVIDADES 

O programa de formação será realizado através de diferentes atividades, das quais fazem parte 

apresentações PowerPoint com informações, imagens e vídeos sobre os diferentes temas, 

distribuição de escalas, questionários e entrevistas, bem como atividades de escrita orientadas e 

experimentais, dentro ou fora dos espaços onde se realizam as atividades de formação. No 

decorrer de cada uma das atividades as experiências pessoais e desejos dos participantes bem 

como a informação geral (científica) sobre os temas são levados em consideração. Todos os 

temas/assuntos abordados estão relacionados com paralisia cerebral, qualidade de vida e bem-

estar. Além das atividades que têm lugar durante as atividades de formação em grupo, são 

propostas também atividades individuais através de um espaço de trabalho numa plataforma 

virtual (new.cpwell.eu), assim como trabalhos de casa entre as diferentes atividades. 

 

4.1. WORKSHOP 1: MODELO DA QUALIDADE DE VIDA 

A atividade de formação 1 (ou workshop 1) começa com a explicação das diferentes fases do 

programa de formação. De seguida prossegue-se com a discussão dos diferentes aspetos da 

qualidade de vida e bem estar, tanto ao nível das experiências pessoais como do discurso científico. 

O modelo de Qualidade de Vida (QoL) de Schalock and Verdugo (2010) é demonstrado. E é feita a 

conexão entre QoL e o propósito do projeto: alimentação inclusiva, atividade física e desporto.  

Para a implementação da atividade de formação 1 ver a apresentação PowerPoint ‘Atividade de 

Formação 1: Modelo de Qualidade (Schalock and Verdugo, 2010)’ e o ‘Guia de Execução’ que lhe 

está associado. 

 

5. CURIOSIDADES 

Sabiam que...? 

 Quando pessoas com PC começam a implementar hábitos alimentares saudáveis, melhoram a 

qualidade de vida, como a população em geral? 

 Estar adequadamente hidratado é fundamental para o bem-estar de pessoas com PC? 

 Pode melhorar a qualidade de vida de pessoas com limitações orais adaptando-a a uma dieta 

saudável? 
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 “Não desista do exercício intenso, não procure descansar em excesso; mantenha um equilíbrio 

adequado. Faça exercícios com os seus membros para os ajudá-los a afastar os maus humores, 

caminhando e lutando até conseguir ficar ofegante...” Avicenna (980 – 1037) 

 “Viver não é o que deve ser mais importante, mas antes viver bem” (Socrates, 469- a.C. – 399 a. 

C.)  

 “A sobrevivência é uma condição necessária, mas não suficiente" (Karl Popper, 1902-1994) 

 A atividade física não dá mais anos de vida mas, em vez disso, através de uma prática regular dá 

mais vida aos anos. 

 

6. IDEIAS A IMPLEMENTAR 

 Existem muitas maneiras de adaptar uma dieta normal a pessoas com problemas na 

mastigação/deglutição para promover sua inclusão. 

 É essencial aumentar o consumo de água para promover o bem-estar. 

 A atividade física não deve ser um fim em si, mas um meio para melhorar as condições de vida 

daqueles com deficiências e incapacidades e a sua realização como pessoa. 

 A prática da atividade física não deve ser padronizada, mas sim ajustada e adaptada a 

diferentes perfis de participação para se tornar inclusiva. 

 A prática da atividade física não deve ser considerada como um castigo, mas deve ser um 

momento de prazer e de convívio. 

O que aprendemos? 

 Existem oito dimensões que compõem a nossa Qualidade de Vida. Essas dimensões são 

medidas em indicadores pessoais e culturais e são influenciadas por moderadores e 

mediadores pessoais e ambientais. 

 O primeiro passo para se atingirem metas pessoais será a capacidade de participar da nossa 

própria vida. 

 Fazer exercícios regulares, consumir alimentos nutritivos, prevenir doenças e dormir o 

suficiente são alguns dos componentes do bem-estar físico. 

 Aprender, pensar de forma crítica e tomar decisões, comunicar e desenvolver competências 

sociais, trabalhar em equipa, reconhecer e aceitar diferenças e resiliência depois de desilusões 

são alguns dos componentes do bem-estar mental. 

 Desenvolver a autoestima, assumir a responsabilidade por si próprio, gerir sentimentos 

adequadamente, promover relacionamentos, envolver-se na autodescoberta e na 

autossuficiência são alguns dos componentes do bem-estar emocional. 
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 Resolver conflitos, desenvolver competências sociais, aprender com a adversidade são alguns 

dos componentes do bem-estar intelectual. 

 Participar de atividades com os outros, envolver-se em atividades familiares e sociais, formar 

um círculo de amigos de apoio e ter relacionamentos íntimos são alguns dos componentes do 

bem-estar social. 

 Escolher o otimismo em vez da adversidade pode ser difícil, mas com o conjunto certo de 

estratégias as pessoas podem ultrapassar os problemas e sentir-se melhor novamente. 

 A atividade física, o descanso e a nutrição seriam a “fórmula” para o bem-estar (devido ao seu 

impacto no bem-estar físico e emocional). 

 

7. COMPROMISSO SAUDÁVEL 

Vamos  entregar um Diário a cada formando; Vamos explicar as questões do slides 23 e 24 da 

apresentação do PowerPoint que serão enviadas através da plataforma virtual. Os participantes 

devem escrever respostas diretamente na página dos trabalhos de casa (as suas respostas estão 

apenas visíveis para o formador) ou no seu diário, antes do workshop 2. Essas questões têm dois 

objetivos: por um lado, cada aluno deveria escrever sobre o que aprendeu e, por outro, é uma 

introdução para o Workshop 2. Isto demorará cinco minutos a ser explicado. 

Vamos introduzir o Workshop 2.  

Eu cuido do meu Bem-Estar e da minha Qualidade de Vida. O meu compromisso é: 
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CAPÍTULO 2 
 

PRINCÍPIOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 
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1. OBJETIVO GERAL 

Este capítulo irá explicar os conceitos básicos de nutrição e as bases de hábitos alimentares para 

pessoas com Paralisia Cerebral, aumentando a importância de se ter um estilo de vida saudável. 

Este capítulo tem como objetivo proporcionar às pessoas com PC o conhecimento e as estratégias 

necessárias para poder fazer boas escolhas em nutrição. Além disso, destacará a importância de 

hábitos alimentares saudáveis para o bem-estar emocional e físico, bem como o seu impacto na 

qualidade de vida. 

 

2. RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

 Grupos alimentares e funções da comida 

 Comida saudável e não-saudável. Ler rótulos 

 Água e hidratação 

 Nutrição e saúde 

 

3. CONTEÚDOS TEÓRICOS 

INTRODUÇÃO 

Este capítulo irá analisar as bases da nutrição, bem como os princípios para hábitos alimentares 

saudáveis. Atualmente recebemos, de forma constante, informações sobre alimentos, nutrientes e 

hábitos alimentares, mas este acesso fácil nem sempre significa que estamos a receber 

informações corretas e verdadeiras. Portanto, parece necessário esclarecer alguns conceitos 

básicos de hábitos de nutrição saudável para se entender que a maneira como comemos tem 

impacto na nossa saúde (em geral). 

O Capítulo 1 destacou como o bem-estar físico é um dos domínios da qualidade de vida. Comer 

saudável não só nos protege de certas doenças (cardiovasculares, diabetes tipo 2, ...), como 

também nos ajuda a concretizar as rotinas diárias sentindo-se fisicamente melhor. Ingerir a comida 

certa pode fazer-nos sentir cheios de energia e mais fortes em relação às “doenças” (quando 

estamos constipados, por exemplo). Para se entender o papel da nutrição no bem-estar físico, 

iremos aprender os hábitos alimentares que devemos ter se quisermos manter, ou melhorar, a 

nossa saúde e qualidade de vida. 

Em primeiro lugar vamos interiorizar quais os grupos alimentares e suas funções. Cada grupo de 

alimentos tem um impacto diferente no nosso corpo, portanto, aprender as suas funções dará 

algumas ideias sobre o que comer de acordo com as nossas necessidades. 
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3.1. GRUPOS E FUNÇÕES DOS ALIMENTOS 

3.1.1. Grupos dos Alimentos 

A Roda dos Alimentos é usada para representar visualmente como os alimentos são classificados 

em diferentes grupos, de acordo com o impacto que eles têm no nosso corpo. Verifique que a cor 

da Roda de Alimentos indica a sua função: 

 

1. Vegetais e Frutos. 

2. Produtos lácteos, leite e proteínas (carne, ovo, peixe e leguminosas). 

3. Gorduras e hidratos de carbono (alimentos ricos em fibras). 

 

 

Figura 1 – A Roda dos Alimentos 

3.1.2. Funções dos Alimentos 

Funções:  

1. “Síntese de massa muscular”: proteínas. São a matéria-prima necessária para construir as 

estruturas corporais. Por exemplo, os músculos são compostos por proteínas. 
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Proteínas: peixe, carne, ovos, leite, produtos lácteos como iogurte, queijo etc. Dependendo do tipo 

de carne, peixe e queijo que escolhemos, também pode conter uma quantidade significativa de 

gordura. 

2. “Produtores” de energia: hidratos de carbono e gorduras. Dão-nos energia quando os comemos. 

Quando não usamos toda a energia que fornecem, armazenamos como gordura. 

Hidratos de carbono: são, principalmente, alimentos ricos em fibras como o pão, arroz, batatas, 

massa e outros como os “cereais do pequeno-almoço”. As leguminosas e os feijões possuem 

hidratos de carbono na sua composição, mas também proteínas. Assim sendo têm as duas funções. 

Gorduras: azeite (azeite, óleo de girassol, óleo de coco...), manteiga, etc. Noutros alimentos, como 

nozes e abacates, a gordura é o nutriente predominante que é encontrado. As nozes também 

possuem proteína, assim sendo têm as duas funções (“construtoras” do organismo e “produtoras” 

de energia). 

3. “Reguladores” corporais: legumes e frutas. Dão-nos vitaminas e fibras que ajudam a regular o 

corpo, ou seja, asseguram que o organismo funciona adequadamente. 

Legumes e frutas: couve-flor, cenoura, uvas, laranja, maçã, banana, cogumelos, beringela, kiwi, 

morango, tomate, espinafre, melancia, etc. Os frutos também possuem hidratos de carbono, que 

nos dão energia, portanto eles têm ambas funções, mas são principalmente reguladores. Os 

hidratos de carbono das frutas são diferentes dos que encontramos nos alimentos ricos em fibras – 

é por isso designamos de “açúcar” a medida dos hidratos de carbono. 

 

O que são os minerais e as vitaminas?  

São outros reguladores do organismo presentes nos alimentos. O cálcio, o ferro, o magnésio etc. 

são minerais. Vitaminas e minerais ajudam o nosso sistema imunitário, apoiam o crescimento 

normal e ajudam as células e os órgãos a fazerem o seu trabalho. Por exemplo, provavelmente já 

ouviram dizer que as cenouras são boas para olhos. E é verdade! As cenouras estão repletas de 

substâncias designadas betacarotenos que o corpo transforma em Vitamina A, o que ajuda a 

prevenir problemas da vista. Outra forma de representar os grupos de alimentos, bem como a 

frequência com que os devemos comer, é a Pirâmide Alimentar: 
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Figura 2 – Pirâmide Alimentar 

Começando pela base e seguindo até o topo, existem frutas e vegetais, com reduzido conteúdo 

calórico e fornecendo água, vitaminas, minerais e fibras ao organismo. Continuando a “subir”, 

encontramos cereais e seus derivados, como o pão, as massas, batatas e os “cereais do pequeno-

almoço”. Todos os cereais e batatas têm um alto teor de fibras, baixo teor de proteínas e ainda 

menor teor de gordura. O teor de açúcar dos “cereais do pequeno-almoço” geralmente é elevado. 

É por isso que devemos procurar tais cereais sem adição de açúcar (cereais integrais, flocos de 

milho, flocos de aveia...). Subindo ainda mais, encontramos o leite e o iogurte. O leite é uma boa 

fonte de cálcio. Além disso, alguns vegetais, como os brócolos e couve-flor são muito ricos em 

cálcio, bem como sementes de sésamo (raladas). O iogurte pode ser mais fácil de digerir para 

indivíduos que são intolerantes à lactose, mas também devemos prestar atenção ao seu teor de 

açúcar. Pudins e sobremesas, ricos em gordura e açúcares, devem ser comidos ocasionalmente.  

No próximo nível da pirâmide encontra-se um grande grupo de produtos distintos, como queijo, 

carnes magras, peixe, ovos e legumes (feijão): 

 As leguminosas são alimentos com maior teor de proteína e fibra; além de fornecerem 

proteínas de alta qualidade, são uma boa fonte de vitamina B, minerais (como ferro, cálcio e 

zinco) e são uma alternativa ao consumo de carne. 
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 O queijo tem proteínas e gorduras. Devemos tentar escolher queijos “macios” e não comer 

queijo curado (Cheddar, Camembert, de cabra...) muitas vezes. 

 O peixe contém proteínas e gorduras saudáveis, o óleo Ómega-3 em particular. Os ovos 

também têm um alto teor de proteínas. 

 A carne fornece-nos proteínas de alta qualidade. O seu conteúdo de gordura é variável. 

Dependendo do tipo de carne, pode variar de quase zero até 30%. É preferível consumir carne 

branca e moderar o consumo de carne vermelha. 

No nível seguinte da pirâmide, encontramos o azeite extra virgem, um dos tipos de azeite mais 

saudáveis e o mais recomendado para temperar saladas e “enchermos” as refeições com calorias 

(no caso de precisarmos de ganhar peso). Manteiga, margarina e maionese devem ser usados em 

quantidades muito reduzidas. 

No topo da pirâmide, com uma ligeira separação, encontramos os produtos que (em termos de 

pressupostos) não deveriam existir na nossa alimentação, mas mesmo assim são amplamente 

consumidos. O nosso objetivo principal deverá ser de evitar comê-los. Se ainda o fazemos, por 

qualquer razão, tal deverá acontecer apenas ocasionalmente. Os alimentos que devemos evitar 

comer são: “snacks” com gordura, açúcar e sal (chocolates, donuts, bolos, batatas fritas, salgados e 

doces), bebidas açucaradas (refrigerantes, sumos de garrafa) e alguns tipos de biscoitos ou “cereais 

de pequeno-almoço” com altos teores de gordura e açúcar. 

 

3.2. ALIMENTOS SAUDÁVEIS E NÃO-SAUDÁVEIS – LER RÓTULOS 

Agora que ficamos a conhecer os grupos alimentares, as suas funções e algumas das características 

dos diferentes tipos de alimentos, vamos aprender a distinguir alimentos saudáveis (ou alimentos 

podem “fazer bem”) dos alimentos não-saudáveis (e que podem causar problemas). 

 

Qual a diferença entre fresco e processado/fabricado? 

Alimento fresco é o produto que vem diretamente da natureza, que não foi modificado. Por 

exemplo: carne fresca, frutas, vegetais, ovos, peixe, legumes, batatas, arroz ou leite. O alimento 

processado/fabricado é o produto que foi modificado antes de ser ingerido: biscoitos, chocolates, 

batatas fritas, salsichas, maionese, sumos, batidos... 
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O que torna um produto não-saudável? 

Principalmente, açúcares adicionados e gorduras saturadas (óleo, banha, …) fazem com que um 

produto seja considerado não-saudável. Alimentos com açúcar e gorduras saturadas podem “fazer 

mal” (batatas fritas, doces, donuts...). 

 

Como podemos saber se algo é saudável ou não-saudável? 

Lendo os rótulos. Os alimentos frescos são mais propensos a ser saudáveis do que os alimentos 

processados. Mas nem todos os alimentos processados são “maus”, é por isso que precisamos de 

aprender a ler as informações nutricionais escritas nos rótulos dos produtos que compramos. 

Exemplos de alimentos processados saudáveis são: iogurte natural, queijo fresco, pão, “cereais de 

pequeno-almoço” sem adição de açúcar, etc. 

i. Ler rótulos: informação nutricional e ingredientes. 

Ingredientes: São os componentes dos produtos 

alimentares listados por ordem de quantidade (de 

maior a menor). Portanto, o primeiro ingrediente na 

lista é aquele que está presente em maior 

quantidade. Existem alguns ingredientes que podem 

“fazer mal” ao nosso organismo: tente evitar produtos 

com óleos, gorduras hidrogenadas e gordura de 

porco. 

CONSELHO!  Se o açúcar é o primeiro ingrediente 

da lista, significa que é um produto no qual o seu 

ingrediente principal é o açúcar! Portanto, é provável 

que seja não-saudável e apenas o deva consumir em 

reduzidas quantidades (ou evitar a compra). 

Etiqueta dos Dados Nutricionais: além dos ingredientes, os produtos alimentares apresentam 

informação nutricional nos rótulos, os Dados Nutricionais, que são exigidos na maioria dos 

alimentos processados. 

Comece com o tamanho da porção: 
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1. Comece com o tamanho da porção. Verifique aqui o tamanho da porção (a quantidade que as 

pessoas normalmente comem de cada vez) e a informação nutricional por 100 gramas. 

2. Verifique o Total de Calorias. Tendo preocupações com o peso, deverá “cortar” nas calorias. 

3. Use as percentagens dos Valores Diários (VD) para o ajudar a avaliar o produto. Os Valores 

Diários são os níveis médios de nutrientes para uma pessoa que ingira 2.000 calorias por dia. A 

percentagem de VD é para todo o dia, não apenas para um lanche ou refeição: 

 Baixo é 5 porcento ou menos. Tenha metas baixas em gorduras saturadas, gorduras trans, 

colesterol e sódio. 

 Alto é 20 porcento ou mais. Tenha metas elevadas em vitaminas, minerais e fibras. 

4. Limite o consumo de Gorduras Saturadas, Açúcares Adicionados e Sódio (Sal). Controlar a 

quantidade de gorduras saturadas, açúcares adicionados e sódio (sal) pode ajudar a reduzir o risco 

de doenças (diabetes, doenças cardíacas...). Comer muito açúcar adicionado torna difícil atingir as 

necessidades de nutrientes caloricamente necessárias. Além disso, os níveis elevados de sódio (sal) 
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podem provocar pressão arterial elevada, também chamada de hipertensão, que é perigosa para a 

saúde. Manter a ingestão de sal a menos de 5 gramas por dia ajuda a prevenir a hipertensão… 

Tenha metas baixas quanto à percentagem de VD desses nutrientes. 

5. Consuma Vitaminas, Minerais e Fibras suficientes. Coma fibras suficientes, potássio, vitamina D, 

cálcio e ferro para manter uma boa saúde e ajudar a reduzir o risco de certos problemas de saúde 

(como osteoporose e anemia). As pessoas com PC são mais propensas a sofrer de osteoporose, daí 

que a ingestão de cálcio se deva ter em conta. Coma mais frutas e vegetais para obter ainda mais 

desses nutrientes. Tenha metas elevadas quanto à percentagem VD desses nutrientes. 

 

Nutrientes adicionais 

 Proteínas. Como mencionado anteriormente, coma: carne magra, aves, peixe, ovos, leite com baixo 

teor de gordura, iogurte sem adição de açúcar e queijo, além de feijão e ervilha, manteiga de 

amendoim, sementes e produtos de soja. 

 Hidratos de carbono. Existem três tipos de hidratos de carbono: açúcares, fécula de batata e fibras. 

Além de frutas e legumes, coma pão integral, cereais, arroz e massas. 

 Açúcares. Os hidratos de carno simples, ou os açúcares, surgem naturalmente em alimentos, como 

sumo de frutas (frutose) e leite (lactose) ou provêm de fontes refinadas, como açúcar de mesa 

(sacarose). A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu um limite recomendado de 25 

gramas (cerca de seis colheres de chá) de açúcar por dia para um adulto de peso normal. 

 

Cartão de Compra de Alimentos 

Ajudará a decidir quais alimentos são mais saudáveis (quando comparados com outros). Basta 

comparar as informações relacionadas com gordura, gorduras saturadas, açúcar e sal presentes nos 

Rótulos de Nutrição, e estabelecer paralelo com este Cartão de Compra de Alimentos. 

IMPORTANTE: pode haver uma situação em que precisamos de um produto ou suplemento rico 

em gordura ou açúcar. Portanto, nem sempre será aplicável… 

 Se o valor está nos números indicados a verde, quer dizer que pode ser consumido todos os 

dias. 

 Se o valor está nos números indicados a amarelo, quer dizer que se deveria tentar não 

consumir todos os dias. 

 Se o valor está nos números indicados a encarnado, quer dizer que se deveria evitar o 

consumo. Mas, se o fizer, que o seja em pequenas quantidades e/ou ocasionalmente. 

Cartão de Compra de Alimentos: 
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Cartão de Compra de Bebidas: 

 

 

3.3. HIDRATAÇÃO 

A água também é importante para o nosso corpo. Cerca de 75% do nosso peso corporal é água. A 

maneira como permitimos que a água “entre” no nosso corpo é bebendo (advindo da sensação de 

sede). A sensação de sede, por vezes, não surge até que já estejamos desidratados – e é por isso 

que nos devemos manter hidratados. A sialorreia (secreção excessiva ou muito abundante de 

saliva) pode aumentar o risco de desidratação. 

 

Conselhos para nos mantermos hidratados: 

 Leve sempre uma garrafa de água consigo. Tal pode ajudar a criar o hábito de beber 

regularmente. 

 Adicione sabor à água (com umas gotas de limão ou laranja). 

 Faça sumos naturais de fruta e junte-lhes água. 

 Beba chás (exceto os que contenham cafeína – chá verde e preto) ou infusões de ervas. 

 Use espessantes para água em situações de disfagia. 
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3.4. NUTRIÇÃO E SAÚDE 

A nutrição é um dos elementos mais importantes para a saúde humana: podemos melhorar a 

saúde pela nutrição e podemos prejudicar a saúde com uma dieta inadequada. Hábitos alimentares 

saudáveis geralmente contribuem para a manutenção do peso, pressão arterial e colesterol, além 

de prevenirem várias doenças como diabetes, doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais e 

alguns tipos de cancro. Em pessoas com Paralisia Cerebral, uma boa nutrição é especialmente 

importante para o desenvolvimento e manutenção física e mental. Assim sendo, uma dieta 

saudável permitiria que as pessoas com PC atingissem o máximo de capacidades e melhorassem o 

bem-estar físico e mental, resultando em melhor Qualidade de Vida. 

 

Os principais problemas nutricionais relacionados com a Paralisia Cerebral são o peso abaixo do 

normal, excesso de peso, obstipação, refluxo gastroesofágico e desidratação. A postura corporal, a 

própria ingestão (função muscular reduzida), problemas endócrinos e outros problemas 

gastrointestinais (má absorção) podem contribuir para uma nutrição inadequada em pessoas com 

PC. 

A subnutrição poderá implicar situações adversas, incluindo diminuição das funções cerebrais, 

defesas imunitárias prejudicadas, força muscular reduzida e alterações endocrinológicas (alterações 

hormonais) ou insuficiência de crescimento durante a infância. Por outro lado, o excesso de peso 

pode aumentar o risco de sofrer de diabetes, doenças cardíacas e mobilidade reduzida. 

 

Esses problemas comuns ligados à PC serão explicados, de forma detalhada, no Capítulo 3, mas 

aqui podem já encontrar alguns conselhos (hábitos nutricionais) que podem ajudar: 

 Se a subnutrição é um problema, experimente o seguinte: Ingira mais hidratos de carbono 

e gorduras saudáveis (nozes, azeite, abacate...). 

 Se o excesso de peso é um problema, experimente o seguinte: reduza os hidratos de 

carbono e as gorduras (mas nunca as retire completamente da dieta). Aumente o 

consumo de vegetais. Tente evitar comer lanches ricos em gordura, açúcar e sal: 

chocolates, bolo, batatas fritas e doces. 

 Se a sialorreia for um problema, tente o seguinte: aumentar a hidratação (verifique a 

secção Hidratação para encontrar alguns conselhos). 

 Se a obstipação for um problema, experimente o seguinte: coma mais frutas e vegetais e 

aumente a hidratação. 

 

Existem alguns profissionais de saúde que podem ser uma ajuda especial, como: dentista, 

nutricionista, médico de Clínica Geral, fisioterapeuta, outros terapeutas. 
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Falando sobre os meus sintomas: é muito importante que as pessoas com PC transmitam a sua dor 

ou situação anormal relacionada ao seu corpo. Também é importante, para cuidadores e familiares, 

identificarem quando as pessoas com PC lutam para comunicar tais situações de desconforto. 

 

Bem-Estar emocional pela alimentação 

O ato de comer não está apenas relacionado à função nutricional. Aprendemos que comemos 

para obter energia, construir estruturas corporais, etc., mas também comemos para sentir o prazer 

de comer algo que gostamos e passar uns minutos agradáveis com amigos e família, socializando 

enquanto se come. O que significa que a comida também está relacionada ao “sentir-se bem”. 

Portanto, a comida e o ato de comer, nesse sentido, estão relacionados com o bem-estar 

emocional. 

Aprendemos que o bem-estar emocional é um dos fatores necessários para obter uma boa 

Qualidade de Vida. Portanto, a QdV relacionada à alimentação não depende apenas de “comer 

saudável” e melhorar o nosso bem-estar físico, mas também resulta no bem-estar emocional ao 

comer o que lhe nos satisfaz (ou comer acompanhado). 

Mas, alguns dos alimentos que nos satisfazem quando os comemos, são não-saudáveis, como: 

chocolates, doces, donuts, salgados (como batatas fritas), pastéis ou alimentos ricos em gorduras 

como hambúrgueres, salsichas, queijos gordurosos. Além disso, comer em companhia às vezes 

implica comer uma refeição não-saudável ou ir a um restaurante de “comida rápida”. É por tal que 

precisamos encontrar equilíbrio entre comer saudável e comer alimentos não-saudáveis, mas que 

nos agradam. Encontrar equilíbrio significa não cortar completamente todos os alimentos não-

saudáveis de forma drástica ou deixar de sair com os amigos, porque costumam ir a restaurantes de 

“comida rápida”. Usar a abordagem do “tudo ou nada” para eliminar o consumo de certos 

alimentos geralmente leva ao falhanço. Portanto, encontrar um equilíbrio significa comer 

alimentos não-saudáveis que nos satisfazem apenas ocasionalmente, fazendo mudanças ao 

substituir lentamente o “mau” alimento por um “bom”. 

Será simples se optar por mantê-lo simples. Comece devagar e faça mudanças ao longo do tempo! 

Também pode tentar diferentes peixes, frutas, vegetais e, até, receitas, através da experimentação. 

E pode ter prazer/satisfação em comer alimentos saudáveis que nunca teria imaginado comer. 

Se falhar ao fazer isso, bastará voltar a tentar. Toda mudança que faz é importante para melhorar o 

seu bem-estar emocional. Não fique desiludido se falhar; considere tal um mero passo falso e 

concentre-se apenas em, no futuro, fazer escolhas mais saudáveis. 
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4. ATIVIDADES 

4.1. WORKSHOP 2: PRINCÍPIOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

O workshop 2 discute os princípios de hábitos alimentares saudáveis. O conceito básico de 

nutrição, os diferentes grupos alimentares e as suas funções, os princípios de hábitos alimentares 

saudáveis especificamente para pessoas com PC, como fazer escolhas saudáveis alimentares e qual 

o impacto nutricional que tem no nosso bem estar físico e emocional e na nossa Qualidade de Vida. 

Para a implementação do workshop 2 ver a apresentação PowerPoint ‘Workshop 2: Princípios de 

hábitos alimentares saudáveis’ e o ‘Guia de Execução’ que lhe está associado. 

 

5. CURIOSIDADES 

Sabiam que...? 

 Grupos de alimentos diferentes têm ações específicas distintas no seu corpo? 

 Os rótulos podem ajudar na escolha dos melhores produtos (de acordo com os seus valores 

nutricionais)? 

 A ingestão de fruta e vegetais, além de uma boa hidratação, é a solução para evitar a 

obstipação? 

 A alimentação também está relacionada com o nosso bem-estar? 

 

6. IDEIAS A IMPLEMENTAR 

 Tente incluir todos os grupos de alimentos nas suas refeições diárias. 

 Preste atenção aos rótulos para saber que nutrientes os produtos têm. 

 Tente manter hábitos alimentares saudáveis, equilibrados e completos, para melhorar a sua 

Qualidade de Vida. 

O que aprendemos? 

 Cada grupo de alimentos tem benefícios específicos para o nosso corpo. 

 A subnutrição pode provocar outros problemas de saúde, por isso é muito importante manter 

um bom nível nutricional. 

 Uma dieta equilibrada e diversificada é a chave para evitar vários problemas de saúde (como a 

obstipação, hipertensão arterial e mobilidade reduzida). 
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7. COMPROMISSO SAUDÁVEL 

Eu cuido do meu Bem-Estar e da minha Qualidade de Vida. O meu compromisso é: 
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CAPÍTULO 3 
 

APOIO NO PROCESSO ALIMENTAR 
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1. OBJETIVO GERAL 

Neste capítulo serão especificadas as soluções para integrar pessoas com PC na comunidade, como 

ferramentas inclusivas, receitas, técnicas de culinária e outros recursos. Todos esses meios 

contribuirão para uma melhor inclusão de pessoas com deficiência motora ou oral na sociedade, 

influenciando de forma positiva o seu bem-estar. 

 

2. COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR  

 Apoio aos distúrbios nas capacidades motoras e na deglutição 

 Alimentação pelo protocolo GEP (Gastrostomia Endoscópica Percutânea) 

 Receitas e técnicas de culinária 

 Ferramentas inclusivas e outros recursos 

 

3. CONCEITOS TEÓRICOS 

3.1. APOIO AOS TRASTORNOS NAS CAPACIDADES MOTORAS E NAS DIFICULDADES DE INGESTÃO  

Vários fatores, incluindo a postura, ingestão, absorção e problemas endócrinos e gastrointestinais 

podem contribuir para uma má nutrição em pessoas com PC. 

3.1.1. Disfagia/Disfunção motora oral 

A disfagia é o termo médico para o sintoma de dificuldade na deglutição. Tal significa que é preciso 

mais tempo e esforço para “levar” a comida ou o líquido da boca para o estômago – sendo que às 

vezes nem é possível. A disfagia também pode estar associada à dor. 

A ingestão é um processo complexo que envolve vários músculos e nervos diferentes, e uma série 

de condições podem interferir com este processo, causando a disfagia. Músculos e nervos da boca 

e garganta que não funcionem bem podem resultar em alimentos ou bebidas que “seguem o 

caminho errado”. O que significa que a comida ou as bebidas irão para os pulmões, em vez do 

estômago. Situação que pode causar infeções no peito e pneumonia. 

A disfagia e a disfunção motora oral são geridas pelo Terapeuta de Fala e Nutricionista. Médicos e 

enfermeiros também estão envolvidos. 

Sinais que a ingestão pode não estar a decorrer na normalidade: 

 Tossir e engasgar-se quando está a ingerir alimentos ou bebidas. 

 Infeções respiratórias ou febres frequentes (de origem desconhecida).  

 Alimentos ou bebidas a “seguirem o caminho errado”. 

 Deglutição fracionada (passo a passo) ou comer mais devagar do que o normal. 

 “Ataques” de tosse durante ou após as refeições. 
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 A voz pode parecer “molhada” ou nasalada depois de comer/beber. 

 Ficar com comida na boca depois das refeições (pode dificultar a respiração). 

 Perder peso, subnutrição e desidratação. 

 Baba ou expulsão de fluidos da boca. 

3.1.2. Orientações para uma deglutição segura 

Pontos principais: 

1. Sente-se direito com os braços e os ombros para a frente, não pousando os braços / cotovelos 

na mesa. 

2. Fique na posição acima referida pelo menos 30 minutos após cada refeição/bebida. 

3. Evite comer ou beber na posição deitada, pois é muito difícil e/ou inseguro engolir desta 

maneira. 

4. Tente não falar enquanto estiver a comer ou beber. 

5. Ingira pequenas quantidades de cada vez, especialmente líquidos – uma colher de chá é o ideal. 

6. Engula em duas vezes cada “boca cheia”. Se a voz parecer nasalada ou “rouca” depois de 

engolir, tussa e engula de novo. 

7. Evite alimentos com consistência mista (vegetais com a casca, comida consistente, sopa com 

pedaços). 

8. Evite alimentos pegajosos, como o caramelo. 

9. Tenta não inclinar a cabeça para trás enquanto ingere bebidas. 

10. Nunca use uma palhinha para tomar bebidas. Existem meios específicos para facilitar a ingestão 

de bebidas. 

 

Observação para familiares/cuidadores: Não ofereçam comida ou fluidos a uma pessoa com 

problemas de deglutição, a menos que ela esteja totalmente alerta. 

3.1.3. Alimentos de Risco Elevado 

Alguns alimentos podem ser especialmente difíceis de engolir com segurança. Alguns precisarão de 

cuidados extra, outros devem ser evitados em absoluto. O Terapeuta de Fala ou Nutricionista darão 

conselhos. Segue uma lista de tipos de alimentos que podem ser difíceis de comer: 

 De textura fibrosa, por exemplo, abacaxi, aipo, alface. 

 Vegetais e frutas com “pele”, por exemplo, feijão, soja, ervilhas, uvas. 

 Comida de consistência mista, por exemplo sopa com grumos, fruta cozida, cereais que não 

se misturam com leite (muesli). 

 Comida “crocante”, por exemplo, torradas, alguma pastelaria, batatas fritas. 

 Comida “granulosa”, por exemplo, crostas de tarte, biscoitos secos. 
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 Alimentos duros, por exemplo, doces, nozes e sementes. 

 Alimentos com casca/côdea 

 

NOTA: Não utilizar sorvetes, gelados ou geleia a menos que tenha sido indicado por uma Terapeuta 

da Fala em termos individuais. 

3.1.4. Encontrar as necessidades nutricionais 

Pode ser difícil dar resposta às necessidades de alimentos e fluidos do seu corpo quando se tem um 

problema de deglutição. Pode demorar mais tempo a terminar uma refeição, e às vezes as 

refeições macias são menos nutritivas do que as refeições normais. 

Se esteve doente, é particularmente importante ter certeza de que come e bebe o suficiente todos 

os dias. Isso ajudará a evitar perda de peso e ajudará a recuperar o peso que já perdeu. 

 

Alguns conselhos para tornar tal um pouco mais fácil: 

 Coma pouco, mas muitas vezes. Tente fazer dois lanches nutritivos entre as refeições. 

 Tente adicionar calorias extra e proteínas ao seu alimento para o tornar mais nutritivo. O 

Nutricionista ou Médico podem recomendar suplementos nutricionais especiais. Estes 

podem vir na forma de um líquido pronto a beber ou em pó que é transformado em 

bebida. 

a) Fluidos: 

É importante que ingira “fluidos espessados” suficientes todos os dias. Se tem dificuldades em 

tomar cerca de quatro chávenas por dia, o Terapeuta de Fala ou Nutricionista podem sugerir 

bebidas pré-espessadas. 

b) Aumentar as calorias em casos de disfagia: 

Pessoas que têm disfagia e que necessitam de uma dieta às vezes têm dificuldade em ingerir todo o 

alimento que precisam. Aqui ficam algumas dicas, saborosas, para ajudar a evitar que se perca 

peso. Verifique com o Terapeuta de Fala ou Nutricionista quais destes alimentos são adequados 

para a sua dieta: 

 Vegetais esmagados com leite, creme ou creme de queijo. Tente adicionar um pouco de 

queijo ralado e ovo. 

 Papas de aveia são um pequeno-almoço muito nutritivo – faça com leite em vez de água e 

adicione mel ou açúcar. 

 Faça sopas instantâneas ou molhos com leite em vez de água. 

 Junte queijo e natas a uma omelete. 



MANUAL DE APOIO CPWELLBEING 
 

 

 39 

 

 Mergulhe vegetais macios cozidos em creme de queijo, hummus ou natas ácidas 

(coalhada). 

 Faça batidos com iogurte e frutas frescas. Certifique-se de que não há pedaços/grumos 

conforme a textura de dieta recomendada. 

 Mergulhe os seus biscoitos ou bolachas favoritos em chá e café. 

Assegure-se de usa leite gordo em vez de magro ou meio gordo (exceto se tiver excesso de peso). 

Pode “melhorar” o leite adicionando algumas colheres de sopa de leite em pó. Use-o para beber e 

cozinhar. 

OBSERVAÇÃO: se verificar que está a perder peso, deve contactar o Nutricionista ou Médico para 

recomendações sobre como evitar tal questão. 

3.1.5. Conselhos para (man)ter uma boca seca 

 Beba sempre fluidos ou bebidas não alcoólicas com as refeições (engrossados à 

consistência adequada). 

 Evite tudo que possa piorar a secura, como beber álcool e bebidas com cafeína, fumar e 

respirar pela boca. 

 Vá “bebericando” sumos e outros fluidos (bebidas de suplementos) ao longo do dia. 

Mantenha algo para beber ao lado da sua cama. 

 Substitua a saliva por substitutos salivares. 

 Estimule a produção de saliva mastigando pastilha elástica sem açúcar, esfregando um 

cotonete mergulhado em sumo de limão sob a língua ou chupando doces/rebuçados sem 

açúcar aromatizados com citrinos (questione o Terapeuta de Fala antes de tentar). 

 Evite alimentos crocantes picantes, secos ou duros, como os biscoitos. 

 Minimize a ingestão de alimentos salgados, pois podem causar dor na boca seca. 

 Coma alimentos cremosos e suaves. 

 Humedeça alimentos com molhos, azeite, margarina, manteiga, molhos de salada, 

maionese ou iogurte. 

 Mastigue ananás/abacaxi, pois tem enzimas que ajudam a limpar a boca. Verifique com seu 

Terapeuta de Fala se essa textura é apropriada. 

 Proteja contra cáries dentárias, escovando os dentes e as gengivas regularmente. 

 Evite alimentos pegajosos, como o caramelo. 

 Mantenha a boca muito limpa (escovando os dentes duas vezes por dia). 

 Use pasta dentífrica com flúor. 

 Use um elixir bucal com flúor e sem álcool. 

 Vá regularmente ao dentista. 
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 Se o ar em sua casa estiver “seco”, tente usar um humidificador ou coloque um recipiente 

com água perto de uma fonte de calor (para ajudar a humedecer o ar). Humidificador e 

recipiente de água devem ser limpos regularmente. 

3.1.6. Conselhos para controlar diferenças de sabor 

 Use regularmente um elixir bucal sem álcool. 

 Beba muitos líquidos. Aconselham-se espessantes. 

 Bebidas e sumos de fruta saborosos podem ajudar a eliminar o sabor desagradável. 

 O uso de molhos com sabor forte pode ajudar. Lembre-se que os sabores fortes ou os 

alimentos picantes não são recomendados se tiver a boca seca. 

 “Melhore” o sabor dos alimentos usando mais temperos e ervas, por exemplo, orégãos, 

manjericão, tomilho, estragão, alho ou molho Worcester. 

3.1.7. Exercícios miofuncionais orofaciais 

Para as pessoas com disfunções motoras-orais/disfagia é importante que os cuidadores aprendam 

como realizar exercícios orofaciais que melhorem a funcionalidade da musculatura orofacial 

envolvida nas diferentes fases de deglutição, aprendendo técnicas manuais que melhore a elevação 

da faringe e da laringe durante a deglutição e técnicas para estimular reflexos. Isto deverá ser feito 

com a supervisão de um Terapeuta da Fala.  

 

3.2. RECEITAS E TÉCNICAS DE CULINÁRIA 

Uma maneira de gerir as dificuldades de deglutição é engrossar (ou espessar) os alimentos e 

bebidas para uma consistência considerada segura e adequada por um Terapeuta da Fala. Os 

alimentos e bebidas espessos são mais fáceis de controlar na boca e podem ser engolidos de forma 

mais segura. 

a) Bebidas: 

 Pode precisar das bebidas espessadas para ter uma consistência segura para engolir. 

 As bebidas mais espessas movem-se lentamente na boca e na garganta. Tal proporciona 

mais possibilidade de as controlar na boca e mais tempo para as engolir com segurança e 

facilidade. 

b) Comida: 

 Pode precisar de alimentos macios ou puré, mais fáceis de mastigar e engolir. 

 Certos alimentos são difíceis de engolir. Pode ter que evitar alimentos como pão integral, 

nozes, biscoitos que se “esfarelam”, etc. (ver página 44 e alimentos de alto risco a evitar). 
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c) Exercitar: 

 Pode necessitar de fazer exercícios para fortalecer os músculos que usa para morder, 

mastigar e engolir alimentos. O Terapeuta da Fala dará conselhos sobre os exercícios 

mais relevantes. 

d) Pós para espessar:  

 São adicionados a alimentos e líquidos para os tornar mais espessos. 

3.2.1. Descritores de Textura de Alimentos para casos de Disfagia 

O que são estes descritores? 

Os descritores identificam os tipos e texturas dos alimentos que os indivíduos que sofrem de 

disfagia (dificuldades de deglutição) e que correm o risco de sufocar ou aspirar alimentos ou 

líquidos que entram nas vias aéreas, podem comer. As texturas dos alimentos são: 

 B = Dieta de Disfagia de Puré Fino 

 C = Dieta de Disfagia de Puré Espesso 

 D = Dieta de disfagia húmida e triturada/pré-triturada 

 E = Dieta de disfagia com garfo 

O Terapeuta da Fala dir-lhe-á qual dieta (e textura) a seguir. 

3.2.2. Espessar líquidos 

Como enfrentam dificuldades de deglutição, o Terapeuta da Fala recomendou líquidos espessados 

para garantir que o processo de engolir seja o mais seguro possível. Um líquido engrossado é 

aquele ao qual um espessante comercial foi adicionado. 

Ao engrossar os líquidos, o consumo de bebidas será mais fácil e seguro. Se estiver no hospital, 

serão fornecidos espessantes. Em casa, eles serão prescritos pelo Médico de Família. Os 

espessantes podem ser usados em bebidas quentes e frias. 

As diferentes etapas do espessamento: 

 ETAPA 1:  

Tal tipo de consistência pode ser bebida com uma palha ou de um copo (se recomendado ou 

preferido). Deixa uma fina camada na parte de trás de uma colher (“Nectar” na Figura 3). 

 ETAPA 2:  

Este tipo de consistência é muito grossa para beber com uma palha, mas pode ser bebida 

usando uma chávena. Deixa uma camada grossa na parte de trás de uma colher (“Mel” na 

Figura 3). 

 ETAPA 3:  

Esta consistência não pode ser bebida com uma palha ou chávena. Precisa ser ingerida com uma 

colher (“Pudim” na Figura 3). 
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Figura 3 – Diferentes fases de consistência alimentar 

 

3.2.3. Fazer a alimentação da sua escolha macia e suave 

Alguns dos alimentos preferidos podem ser amaciados usando uma solução de imersão. 

 Solução de imersão 

- 200 ml de líquido (por exemplo, leite, sumo de fruta ou calda). 

- 1 colher de pó espessante. 

Método: 

1. Coloque o líquido numa tigela, adicione o pó espessante (ou um espessante alternativo) e mexa 

bem. 

2. Use imediatamente e não deixe que a solução de imersão engrosse antes de adicionar 

alimentos. 

3. Molhe os alimentos na solução de imersão para engrossar por um minuto e coloque num prato. 

4. Cubra e refrigere durante 30 minutos antes de servir. 

Sugestões de apresentação 

- Biscoitos simples podem ser mais suaves e agradáveis usando uma solução de imersão de sumo 

de frutas. 

- O pão-de-ló pode ser suave e suave, usando como solução imersão em xerez. 

- O pão pode ser tornado mais suave, usando um caldo de vegetais para fazer a solução de imersão. 

3.2.4. Conselhos para preparação de alimentos 

 Os alimentos diários podem-se amaciar, cortando, esmagando ou picando finamente. 

 Alimentos macios podem ser preparados sem serem liquefeitos, mas devem ser 

suficientemente fofos para serem esmagados com um garfo. 

 Uma picadora (“passe-vite”) pode ser usada para remover pedaços/grumos (de batatas, frutas 

ou vegetais). 

Água Nectar (I) Mel (II) Pudim (III) 
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 Pode-se usar um garfo para esmagar alimentos macios (por exemplo, bananas). 

 Pode ser usada uma batedeira para picar carne e frango em pedaços de tamanho menor, mais 

adequados a uma dieta “suave”.  

 Varie os sabores adicionando molho de soja, molho Worcester, ketchup, caril em pó, ervas e 

especiarias (para pratos salgados) ou compota (para pratos doces). 

3.2.5. Conselhos para servir e apresentar alimentos 

 Apresente cada tipo de alimentos separadamente. 

 Evite misturar tudo junto. 

 Se forem necessários molhos ou caldos, misture-os bem nos alimentos. 

 Evite utilizar líquidos com baixas calorias ou com baixo teor de gordura para “amaciar” os 

alimentos. Por exemplo, use leite ou natas em vez de água. 

 Escorra todo o excesso de líquido antes de servir. 

 Sirva os alimentos a temperaturas quentes ou frias (em vez de à temperatura ambiente). 

 

3.3. FERRAMENTAS INCLUSIVAS E OUTROS RECURSOS 

Equipamento útil: 

Os seguintes aparelhos podem ajudar a preparar alimentos com a consistência recomendada e 

reduzir o tempo necessário para preparar as refeições. Muitos deles já existirão na sua cozinha... 

 Um coador/filtro é muito útil para remover pedaços consistentes de molhos, caldos, sopas ou 

alimentos em puré. 

 Os raladores são úteis para triturar vegetais antes de os cozinhar. 

 Batedeiras ou liquidificadores são úteis para misturar ingredientes secos em molhos e caldos. 

Também são úteis para adicionar espessantes a bebidas, sopas ou cremes e transformar em 

puré pequenas quantidades de alimentos. 

 Batedeiras ou liquidificadores não são úteis para fazer puré de alimentos duros, como a carne 

cozida, pois tendem a deixar pedaços. 

 Os processadores de alimentos que cortam, ralam, picam, trituram, fatiam e mexem são 

dispositivos de economia de tempo ideais para a preparação de alimentos. Os alimentos 

podem, então, ser cozinhados e/ou misturados até terem uma textura suave e espessa. 

 Os misturadores de balcão são uma necessidade ao preparar refeições mais suaves e espessas. 

Também são úteis na preparação de bebidas mais espessas e saborosas. 

 Moldes (formas) para alimentos podem ser usados para melhorar a apresentação das refeições 

modificadas. 

 As batedeiras/liquidificadores de “smoothies” misturam frutas em bebidas saudáveis. 



MANUAL DE APOIO CPWELLBEING 
 

 

 44 

 

 Os copos de plástico (com tampas) são muito úteis para espessar líquidos. E estão disponíveis 

em qualquer loja que venda utensílios de cozinha. 

 

3.4. ALIMENTAÇÃO PELO PROTOCOLO DE GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA 

A Gastrostomia Endoscópica Percutânea (GEP) consiste na inserção de um tubo de plástico, que é 

colocado no estômago através da pele. Os tubos GEP são usados com mais frequência para 

fornecer alimentos ou líquidos se não se conseguir comer ou beber. Medicamentos e água podem 

ser administrados através de um tubo GEP (Campos et al., 2015). 

 

Em primeiro lugar, precisamos de uma consulta de Nutrição para determinar as necessidades 

calóricas, alguém para explicar a utilização e cuidados a ter com o tubo de alimentação, e uma 

prescrição ou receita médica quanto ao suplemento alimentar a ser usado (Loser et al., 2005). 

 

3.4.1. Apoio na infância 

Alguns estudos sugerem que, em crianças com Paralisia Cerebral, a alimentação por gastrostomia 

pode ajudar ao aumento de peso, melhorar a nutrição e reduzir a frequência de doenças 

respiratórias, além de melhorar a satisfação e Qualidade de Vida dos cuidadores (Sullivan et al., 

2004). 

Podem surgir alguns resultados adversos de uma gastrostomia. Tais adversidades incluem irritação 

da pele, granulação (vasos sanguíneos microscópicos que crescem à volta da estomia), infeção e 

derrames, que geralmente podem ser resolvidos com boas práticas de higiene e ligeiras 

intervenções médicas. Podem ainda ocorrer complicações mais relevantes, mas a sua incidência é 

geralmente baixa. 

 

A pesquisa é apenas uma das provas quanto às intervenções informadas. Uma gastrostomia 

resultará bem para algumas pessoas com Paralisia Cerebral, mas não será adequada para todas. O 

facto de uma reduzida e inconclusiva pesquisa sobre os efeitos ter sido concluída, não deve impedir 

as pessoas com Paralisia Cerebral, as suas famílias, cuidadores e profissionais de saúde de ponderar 

se uma gastrostomia pode ser algo a ter em conta (Mahant, Jovcevska & Cohen, 2011). 

 

Conclusão: 

As famílias que estiveram a ponderar uma gastrostomia devem assumir que a opção pela GEP, ou 

não, é diferente em cada caso. O profissional de saúde deve decidir avaliando a situação e a 

pessoa. 

 



MANUAL DE APOIO CPWELLBEING 
 

 

 45 

 

3.4.2. Estimulação orofacial 

Mesmo nos utilizadores de PEG, é importante continuar a fazer estimulação orofacial através de 

massagens e batidas com os dedos e/ou com escovas especiais nas bochechas, queixo, lábios e 

dentro da boca (bochechas, gengivas, dentes, língua). Pode-se variar nos materiais e na sua 

temperatura. O objetivo desta estimulação é melhorar ou prevenir a deterioração do processo de 

deglutição da saliva, que deve permanecer o mais funcional possível e a baba deve ser evitada ou 

reduzida tanto quanto possível. Além disso, a boca, e a área ao redor, é um órgão muito sensível e 

fornece uma sensação agradável quando estimulada da maneira adequada, e isso também 

acontece quando mastigamos alimentos, mas nos utilizadores de PEG a cavidade oral não é 

estimulada pela passagem de alimentos. A estimulação deve ser realizada com uma certa pressão e 

por um determinado período de tempo, e isso depende da sensibilidade da pessoa PC e tem que 

ser decidido por um profissional. A estimulação deverá ser feita sob a supervisão de um Terapeuta 

da Fala. 

 

 

4. ATIVIDADES 
 

4.1. WORKSHOP 3: APOIO NO PROCESSO DE DEGLUTIÇÃO E ALIMENTAÇÃO POR PEG 

O workshop 3 é direcionado para profissionais e cuidadores e é uma atividade de formação mais 

teórica, sobre como apoiar as pessoas com PC com transtornos alimentares e na deglutição ou 

utilizadores do protocolo PEG. Fornece informações sobre: problemas alimentares na PC, disfagia, 

estratégias para modificar alimentos e líquidos, estimulação orofacial, utensílios adaptados, 

espessantes, nutrição parenteral e enteral (quando a alimentação oral é impossível), os cuidados a 

ter aquando da utilização do protocolo PEG. Algumas atividades práticas para os participantes 

estão previstas. 

 

4.2. WORKSHOP 4: RECEITAS PARA ADAPTAR ALIMENTOS 

O workshop 4 demonstra a importância da apresentação dos alimentos, também para pessoas com 

dificuldades em comer e engolir, e a dimensão social de preparar uma refeição e de a comer em 

grupo (com outras pessoas). Dá exemplos e ideias sobre como modificar a comida sem interferir 

muito com as cores, o cheiro e o sabor da receita original. Esta atividade de formação tem uma 

grande vertente prática em que os participantes precisam de fazer compras para uma refeição que 

será preparada e consumida pelo grupo todo. A preparação e consumo da refeição devem ser 

adaptados às capacidades e dificuldades de cada participante individual, utilizando ferramentas 

adaptadas e modificando os alimentos e líquidos sempre que necessário. 
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Para a implementação do workshop 4 ver a apresentação PowerPoint ‘Workshop 4: Receitas 

adaptadas’ e o ‘Guia de Execução’ que lhe está associado. 

 

5. CURIOSIDADES 

Sabiam que...? 

 Pessoas com PC podem ter problemas a mastigar e na deglutição (disfagia)? 

 Existem técnicas e estratégias para pessoas com disfagia darem resposta às suas necessidades 

nutricionais? 

 Em casos de disfagia, os espessantes podem tornar a ingestão de líquidos mais segura? 

 A GEP pode ser uma alternativa em pessoas com PC que apresentam graves problemas no 

mastigar e engolir? 

 Podem modificar a consistência e textura dos alimentos usando diversas ferramentas (úteis, 

práticas e que resultam)? 

 

6. IDEIAS A IMPLEMENTAR 

 Preste atenção à postura e evite alimentos de risco. Estas são questões importantes para 

indivíduos com disfagia. 

 Em pessoas com dificuldades em engolir e mastigar, pode ser vantajoso adaptar a textura e 

consistência das refeições (usando espessantes) 

 Pequenas mudanças na preparação das refeições podem melhorar a aceitação da “nova” dieta 

em pessoas com PC. 

 Quando algumas pessoas têm muita dificuldade em engolir, e têm peso reduzido, a GEP pode 

ser uma opção eficaz e com resultados. 

O que aprendemos? 

 A adaptação de alimentos e bebidas, maximiza a funcionalidade  dos músculos envolvidos no 

processo de morder, mastigar e deglutir e o uso de espessantes são importantes em pessoas 

com disfagia e PC. 

 A GEP pode trazer vantagens em termos de ganhar peso, evitar doenças respiratórias e 

melhorar a Qualidade de Vida das pessoas com PC e dos seus cuidadores. 

 O uso de “ferramentas” e outros tipos de equipamento para preparação e consumo de 

refeições é eficaz em termos de tempo gasto na preparação das mesmas e aumento da 

qualidade da dieta de pessoas com problemas em mastigar e deglutir, além de estimular sua 

autonomia. 
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7. COMPROMISSO SAUDÁVEL 

Eu cuido do meu Bem-Estar e da minha Qualidade de Vida. O meu compromisso é: 
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Capítulo 4 

ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A 

MINHA ATIVIDADE FÍSICA 
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1. OBJECTIVO GERAL 

Promover e desenvolver, desde o início da vida e até à 3.ª idade, condições de acessibilidade a uma 

prática regular de atividade física. 

 

2. RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

 Atividade física no dia-a-dia 

 Atividade física adaptada (em casa) 

 Atividade física inclusiva fora de casa 

 Atividades para relaxar 

 

3. CONTEÚDOS TEÓRICOS 

3.1. ATIVIDADE FÍSICA NA VIDA DIÁRIA 

Os três principais resultados potenciais da atividade física: prevenção de distúrbios músculo-

esqueléticos secundários e maximização do funcionamento a nível físico, promovendo o 

desenvolvimento cognitivo, social e emocional e, finalmente, desenvolvendo, mantendo e talvez 

restaurando estruturas e caminhos neurais. (DL Damiano, 2006) 

 

Do ponto de vista da saúde, o exercício regular facilita a vida diária e torna-a mais agradável. 

Outros benefícios incluem: 

 Melhoria do bem-estar e diminuição do stress. 

 Melhor saúde (menor colesterol e pressão arterial, risco reduzido de obesidade, diabetes e 

doenças cardíacas). 

 Controlo do peso e melhor capacidade para realizar atividades do dia-a-dia. 

 Maior aptidão física (melhor respiração, aumento de força e resistência). 

 Melhoria do equilíbrio e da coordenação. Melhores movimentos e mobilidade das articulações. 

É mais que sabido que se quiser ser saudável, a atividade física e/ou exercício devem fazer parte do 

seu estilo de vida. 

3.1.1. Atividade física 
 

A prática regular de atividade física é uma opção de extrema importância para a promoção de um 

estilo de vida ativo e saudável, tanto na infância como na juventude e, até, na vida adulta. Segundo 

Coetzee (2000, citado por Teixeira e Seabra, 2004), esse comportamento resulta da interação entre 

a herança genética e o envolvimento social, contribuindo para a prevenção de doenças e 

traduzindo-se em benefícios na Qualidade de Vida durante a adolescência e a idade adulta. 
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O ambiente familiar tem uma influência importante no comportamento das crianças, assumindo 

maior importância para crianças/jovens com mobilidade reduzida (Maitland, Stratton, Foster, 

Archaeological Site e Rosenberg, 2013). Atualmente, o tempo “gasto” em comportamentos 

sedentários aumentou no ambiente doméstico (Matthews, Chen, Freedson et al, 2008) por causa 

do impacto que as tecnologias têm na vida diária – e que se traduz em efeitos nocivos para a saúde 

(por exemplo, excesso de peso e obesidade, diminuição da aptidão física e atraso no 

desenvolvimento de capacidades). (Teixeira e Seabra, 2004) 

A promoção de hábitos de vida saudáveis deve ser uma realidade desde a idade jovem, porque as 

crianças fisicamente ativas têm maior probabilidade de serem jovens e adultos ativos e saudáveis 

(Cleland, Dwyer, Venn, 2012). Assim, é crucial o envolvimento dos pais nas atividades físicas, 

porque se tornam um exemplo a seguir (Shari, Lamichhane, Broadband, et al, 2017). A prática da 

atividade física também se assume como um processo de socialização através do qual as crianças 

interiorizam competências, valores, atitudes, normas e conhecimentos associados aos papéis 

sociais (Dorsh, Simith e McDonough, 2009, citado por Teques e Serpa, 2013). 

Qualquer movimento corporal que resulte da contração muscular, e que implique um gasto 

energético superior aos níveis de repouso, pode ser classificado como atividade física (ACSM, 

2009). Assim sendo, a atividade física pode ser realizada concretizando (1) tarefas domésticas, 

como limpeza e arrumação da casa ou “passar” roupa a ferro, (2) tarefas recreativas 

individualmente ou em grupo, como dança, utilizar tapete/passadeira de ginástica, bicicleta elíptica 

ou de exercício (mãos ou pés) e (3) jogos. 

Durante a infância, as aprendizagens são determinadas pelas “trocas” com o meio ambiente. 

Portanto, espaço físico e uma diversidade de materiais e jogos lúdicos são elementos cruciais. Em 

casa, o espaço físico e outras opções de entretenimento apresentam-se como as principais 

barreiras para a prática de atividade física (Maitland, Stratton, Foster, Archaeological Site e 

Rosenberg, 2013). Daí a necessidade de reinventar as atividades físicas que podem ser realizadas 

em casa, afirmando a importância dos jogos como meio de aquisição e desenvolvimento das 

capacidades motoras, e que também aumentam as intelectuais, sociais e emocionais (Vygotsky, 

1991). 

Para garantir que esse desenvolvimento se torna uma realidade, é essencial que haja uma 

adaptação das atividades aos interesses e capacidades de cada pessoa. Um exemplo prático são os 

jogos eletrónicos (por exemplo, o “Wii Sport Games”) que surgem como forma de promover a 

atividade física, combinando os benefícios da mesma com o interesse pelas tecnologias (Shari, 

Lamichhane, Broadband, et al, 2017). Para pessoas com Paralisia Cerebral, os videojogos permitem 
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aumentar o “queimar” de energia, trabalhando na tonificação muscular e no equilíbrio. Os jogos 

“Wii Sports” são exemplos práticos que se traduzem em atividade física moderada a intensa para 

pessoas com Paralisia Cerebral Espástica Bilateral e Sistema de Classificação da Função Motora 

Global (GMFCS) de nível I ou II. 

Por outro lado, a atividade física desenvolvida em casa pode superar algumas das principais 

barreiras mencionadas para o tempo de inatividade, porque promove o envolvimento familiar, 

reduz a necessidade de viagens, evitando as barreiras arquitetónicas que, muitas vezes, limitam ou 

impossibilitam o acesso à atividade física. Isto permite mais flexibilidade, conforto, privacidade e a 

adequação aos gostos pessoais. 

As crianças e os jovens através da participação em jogos e atividades lúdicas capacita-os por forma 

a adaptarem a sua conduta motora simplificando a execução de movimento que, inicialmente, 

aparentavam ser complexos e face as adversidades dos diferentes contextos ambientas, em que 

participam, ajustam os seus padrões de comportamentos. Proporcionar as crianças e aos jovens 

experiências que recriam a realidade e/ou que servem para avaliarem as competências adaptativas, 

revelam-se de extrema importância para o desenvolvimento do reportório motor, em suma pessoal 

e social. 

Em situações de Paralisia Cerebral, e dada a plasticidade neural nos primeiros anos, as capacidades 

de aprendizagem motoras são fundamentais nessas idades, assumindo as atividades recreativas um 

papel crucial. Martin (2006) sugere algumas estratégias para melhorar essa aprendizagem – e 

incluem o papel ativo da criança no processo de aquisição de competências, motivação, exploração 

ativa, demonstração, diversidade de experiência, prática repetida para a aprendizagem, aplicação 

no dia-a-dia e retorno de opinião (“feedback”). No entanto, muitas das vezes as pessoas com 

Paralisia Cerebral, em particular as crianças, são circunscritas à experiência de atividades diárias e 

entretenimento (Carvalho, 1998; Missiuna e Pollock, 1991; citado em Cazeiro & Lomonaco, 2011), o 

que poderia impedir a aquisição de conceitos básicos, o desenvolvimento do pensamento abstrato, 

facilitar a descoberta de si mesmo e do seu envolvimento, bem como o estímulo da socialização e 

da autonomia (Bruner, 1986; Carvalho, 1998; Ferland, 2006; Hartley, 1971; Piaget, 1945/1975; 

Vygotsky, 1976; citado Cazeiro e Lomonaco, 2011). 

Desta forma, para crianças com PC, oportunidades e execução de atividades recreativas terão um 

papel essencial na melhoria da coordenação motora, cognição, socialização, atenção e equilíbrio, 

fortalecendo o desenvolvimento das habilidades necessárias para realizar tarefas do dia-a-dia 

(Lorenzini, 1999; Peres, Sparling, Walker e Singdahlsen, 1984; citado em Cazeiro e Lomonaco, 

2011). Tendo em consideração dificuldades cognitivas e de linguagem resultantes de lesões 



MANUAL DE APOIO CPWELLBEING 
 

 

 52 

 

cerebrais que dão origem à PC, o desenvolvimento de atividades diárias e jogos que envolvam o 

conhecimento e o uso de conceitos fundamentais (por exemplo, dentro, certo, muitos) permite que 

o indivíduo se integre espontaneamente, levando à sua aprendizagem (Cazeiro e Lomonaco, 2011).  

Por forma a tornar possível realizar, com sucesso, as atividades físicas e lúdicas para as crianças e 

jovens é necessário e de extrema importância que se implementem as estratégias, os métodos e as 

técnicas de adaptações, relativo a organização e o desenvolvimento da atividade, os espaços a 

utilizar e os meios materiais, a exemplo dos brinquedos adaptados para o caso das crianças (Araújo 

e Galvão, 2007; citado em Ram, Saints e Zuttin, 2014). 

3.1.2. Exercício 

O exercício é uma ação planificada e com propósitos a partir da qual pretendemos melhorar os 

nossos níveis de aptidão física e a nossa saúde. 

Às vezes pode enfrentar potenciais barreiras potenciais ao exercício, mas lembre-se que muitas 

atividades podem ser adaptadas às suas necessidades. Uma parte considerável dos locais para 

exercício físico (“fitness”) já são totalmente acessíveis para pessoas com deficiência. 

Participar em qualquer tipo de atividade física ou desporto é condição necessária para se tornar 

fisicamente apto. 

Além de que a atividade física e o exercício também podem ajudar a tornar-se mentalmente são. 

O exercício pode ajudar a melhorar a saúde e o bem-estar, melhorando o estado de espírito, 

reduzindo o stress e diminuindo a depressão. Também pode ajudar a aumentar a autoestima e dar-

lhe confiança noutras áreas da vida. Para atingir esses benefícios psicológicos deve manter uma 

rotina regular de exercícios, o que nem sempre será fácil... As pessoas com deficiência podem 

enfrentar uma série de barreiras à atividade física, algo que fará com que o “tornar-se” ou “manter-

se” ativo seja um verdadeiro desafio. 

Aqui “ficam” algumas das barreiras comuns e formas de as tentar superar: 

1. “Não sei por onde começar”. O mais importante é encontrar uma atividade que goste de 

fazer – para que a continue a fazer… Junte-se a um amigo na ida ao ginásio, experimente 

aulas de ginástica em grupo ou vá até um espaço público (jardim ou parque) com a família. 

Acrescentar uma vertente social pode tornar o esforço mais divertido. Não tenha medo em 

tentar novas atividades (ou desconhecidas), pois podem originar surpresas e o desejo de as 

repetir. Encontre pessoas com os mesmos propósitos de se exercitar para o ajudar a 

motivar. 
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2. “Eu apenas não tenho tempo”. Não ter tempo suficiente para se exercitar é uma 

preocupação genuína. Dificuldades para viajar podem tornar a sua viagem para o local de 

exercício muito longa ou cara e, portanto, é importante ponderar qual a melhor solução. 

Uma longa viagem para o seu ginásio local é desnecessária se puder fazer um treino num 

parque local ou mesmo na sua própria casa/jardim. A quantidade de exercício que 

necessita para obter benefícios também é subestimada. Uns curtos 30 minutos de atividade 

com intensidade moderada por dia, cinco vezes por semana é o suficiente para ajudá-lo a 

sentir-se física e mentalmente apto. Múltiplas sessões de pelo menos 10 minutos também 

são muito boas. 

3. “Os espaços que tenho disponíveis não são acessíveis”. A acessibilidade é um problema 

comum enfrentado pelas pessoas com deficiência. Mas não precisa, obrigatoriamente, de 

um ginásio ou espaço de lazer para se tornar mais ativo. Pode fazer muitos exercícios com 

um reduzido leque de equipamentos (em ambientes diferentes, como em sua casa ou no 

parque). 

4. “Sinto-me cansado por praticar exercício físico”. Se tal frase lhe é familiar, analise as 

ocasiões em que se sente mais cansado. Se for à noite, após o trabalho, experimente 

exercitar-se no início da manhã ou durante a hora do almoço. Se se sente mais cansado 

logo pela manhã, planifique o seu exercício para o final do dia. Estas simples etapas são 

“senso comum”, mas podem ajudar a começar. Também vale a pena considerar que o 

exercício físico regular pode, de facto, reduzir a fadiga e ajudar a dormir melhor. Depois de 

algumas semanas de atividade física regular deverá notar que seus níveis de energia 

melhoraram. 

5. “Nunca tive grande jeito para atividades físicas e desporto”. Pode nem ter gostado muito 

de atividade física nos tempos de escola (devido à vertente competitiva, sentimento de 

grupo, devido à falta de escolha ou, até, devido ao “pormenor” de ser sempre o último a 

ser escolhido…). Pode ser difícil esquecer tais recordações, mas lembre-se que, enquanto 

adulto, pode escolher especificamente o tipo de exercício e/ou desporto que irá fazer, com 

quem o praticará, quando e, também, se o irá fazer por lazer ou numa vertente 

competitiva. É você quem (co)manda! Encontrar tipo de exercício físico do seu agrado irá, 

por certo, prolongar o seu envolvimento em tal atividade. 
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3.2. ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA EM CASA 

Se presentemente realiza pouca atividade física ou exercício, deverá começar por aumentar as 

atividades diárias em casa. Isso ajudará a melhorar a sua saúde, aumentará a energia e também 

ajudará na manutenção de peso. Tenha em conta algumas das seguintes ideias: 

- Jardinagem. 

- Limpeza e outras tarefas domésticas. 

- “Eu mesmo faço isso”. Se for algo que eu possa fazer, farei isso todos os dias (em vez  de pedir a 

familiares para o fazerem por mim). 

- Realizar jogos (jogar) com familiares. 

- Dançar. 

Desenvolva o que puder e faça pausas quando precisar. Sentindo-se pronto, pode ponderar avançar 

para algumas sessões de exercícios devidamente planificadas. Uma sessão de exercício geralmente 

integra três componentes: “aquecimento”, a sessão (propriamente dita) e a fase de 

“arrefecimento”. As principais diferenças a considerar em pessoas com PC serão em relação ao tipo 

e à duração do exercício que irá ser realizado. Estas questões serão ainda mais relevantes se utilizar 

cadeira de rodas. 

O “aquecimento” é necessário em todos os exercícios. Um “aquecimento” eficaz é planeado para 

preparar o seu corpo para o exercício. E é essencial antes de treino/exercício. 

 Cerca de cinco a 10 minutos de atividade (de intensidade baixa a moderada) fará subir a 

frequência cardíaca e aumentará a temperatura muscular. 

 Deverá aumentar, de forma gradual, a intensidade da atividade para a qual se irá exercitar. 

 Tente começar a integrar no “aquecimento” os movimentos que você irá realizar na 

atividade para a qual se prepara. Tal pode ser útil para preparar seu corpo para as 

exigências do exercício que se avizinha. 

 Um “aquecimento” prolongado pode ser benéfico se tiver PC espástica, enquanto as 

pessoas com PC atetóide podem retirar mais benefícios de atividades de relaxamento e de 

alívio de stress. 

3.2.1. Aeróbica 

Vantagens: a atividade não é cara. Pode ser realizada em casa ou como parte integrante de uma 

aula de exercícios adaptada. 

 Aeróbica na cadeira: este exercício combina alongamentos de movimentos da parte 

superior do corpo, pensados para aumentar a flexibilidade e resistência cardiovascular. São 

realizados na posição sentada; geralmente acompanhados por música. 



MANUAL DE APOIO CPWELLBEING 
 

 

 55 

 

 Dançar: este exercício é feito com música, de modo que o ritmo da música determine a 

velocidade do movimento e a sua intensidade. Deve ser antecipadamente definido o limite 

da frequência cardíaca. O alinhamento correto do corpo, a intensidade respiratória e a 

amplitude de movimento devem ser cuidadosamente considerados. Cuidado a ter: pode 

ser prejudicial para pessoas com contraturas relevantes ou perda de densidade óssea. 

 Aeróbica em casa: peça ao seu fisioterapeuta ou ao seu treinador para desenvolver uma 

rotina específica de exercícios aeróbicos para fazer em casa. 

 Ciclismo/Ciclismo estático: formas de locomoção relativamente eficientes. Pode usar uma 

bicicleta estática (fixa) em casa ou no ginásio. 

3.2.2. Fitas elásticas para exercício 

Esta atividade implica o uso de “fitas” elásticas grandes para treinar a resistência e o alongamento. 

As fitas (ou bandas) são, muitas vezes, feitas de látex e existem em diferentes estilos, 

comprimentos e níveis de resistência. Uma extremidade geralmente é ligada a um objeto fixo. A 

outra extremidade é agarrada e, depois, esticada para exercitar a parte desejada do corpo. Todo o 

alongamento deve ser lento. Deve haver o cuidado de não se largar a fita quando estiver esticada. 

Questione um profissional, como por exemplo um fisioterapeuta, sobre o tipo de exercícios mais 

adequados para a sua situação específica. 

3.2.3. Treino com pesos 

Este exercício pode implicar o uso de pesos portáteis ou de máquinas de exercícios que 

proporcionam resistência. Pode ser feito em casa ou em locais próprios para exercícios físicos. O 

treino de força não obriga à frequência de um ginásio. Levantar um pacote de açúcar, latas, 

garrafas ou “simplesmente” o próprio peso corporal pode ser classificado como treino de força e 

pode ser bastante difícil – dependendo do peso, do número de repetições e da escolha de 

exercícios. Os músculos fracos podem tornar-se mais fortes se se “apontar” o exercício a tais 

músculos durante um curto período de tempo. A “carga” aumenta a força. A repetição aumenta a 

resistência. O nível de resistência e o número de repetições de cada exercício podem ser variados 

para produzir os resultados desejados. Não levante pesos portáteis sozinho. 

Jogos eletrónicos, serão uma boa ideia? 

O dispêndio de energia em pessoas com PC medido durante o jogo de ténis e boxe do “Wii Sports” 

atingiu os níveis necessários para melhorar e manter a saúde. Num estudo, todos os participantes 

atingiram valores superiores a 3 EMT (o gasto de energia é expresso em Equivalentes Metabólicos 

de Tarefas), ou atividade de intensidade moderada (H.L. Hurkmans, 2015). Jogos eletrónicos que 

obrigam a alguma atividade/movimento, como o “Wii Sports”, parecem ser ferramentas 

complementares interessantes para melhorar os níveis de atividade diária e aumentar a aptidão 
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física de pessoas com deficiência física crónica. As pessoas com PC podem constatar um dispêndio 

de energia aumentado associado ao jogo “Wii Sports” devido a fatores específicos da PC, como a 

tonificação muscular elevada e a instabilidade postural. As vantagens práticas destes jogos são que 

as pessoas com deficiência física crónica podem jogar em casa com colegas sem limitações ou, 

futuramente, com a supervisão “online” de fisioterapeutas, diminuindo assim a necessidade de 

deslocações até centros de reabilitação. O jogo em casa elimina os desafios relacionados com o 

transporte e a acessibilidade a lojas ou edifícios, barreiras importantes à atividade física de pessoas 

com deficiência física crónica. Portanto, o ténis e o boxe do “Wii Sports” parecem ser atividades de, 

pelo menos, intensidade moderada, entre adultos com PC espástica bilateral (em regime de 

ambulatório) e GMFCS nível I ou II, e podem ser úteis como ferramentas de tratamento para 

promover estilos de vida ativos e saudáveis. 

3.2.4. Yoga 

Melhora o equilíbrio, a postura, a flexibilidade e os ritmos de respiração. O enfoque em 

movimentos lentos e feitos com um propósito pode ajudar a melhorar o equilíbrio e a coordenação. 

 

3.3. ATIVIDADE FÍSICA INCLUSIVA FORA DE CASA 

A atividade física origina um desenvolvimento integral da pessoa, manifestando-se não só no dia-a-

dia, como a nível emocional, social e psicológico. Essas competências são maximizadas quando a 

prática da atividade física é regular, em grupo e em contextos variados (Neto, 2001). 

Quando nos referimos à atividade física fora de casa, não consideramos apenas a atividade física 

formal ou estruturada (por exemplo, ginásio ou academia), mas todas as atividades que impliquem 

o gasto energético, consistente com um exercício de intensidade moderada ou forte (ASCM, 2009), 

no contexto de ocupação ou de lazer. Então, ir a pé para o trabalho, carregar as suas compras, subir 

e descer escadas, correr ou mergulhar na praia e praticar jogos tradicionais com familiares e amigos 

são exemplos de atividades a implementar. 

 

“Brincar na rua, em muitas cidades do mundo, é algo em vias de extinção." (Neto, 2000, pp.1). 

 

Atualmente, com a mudança dos hábitos de vida, novos ritmos e rotinas, o tempo gasto em 

atividades livres e ao ar livre é cada vez mais reduzido. Esta constatação implica consequências em 

relação ao desenvolvimento de habilidades motoras, sociais e emocionais, uma vez que as crianças 

são cada vez mais incapazes de realizar jogos espontâneos, conhecerem outras crianças e jovens e 

adaptarem-se a novas situações. 
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Segundo Coelho A., Vale, V., Bigotte, Figueiredo-Ferreira, E., Duke, I e Pine, L. (2015), a atividade 

física fora de casa, em contacto com a natureza, promove a criatividade, o desenvolvimento das 

habilidades motoras, a concentração e a capacidade de resolver problemas. Para as pessoas com 

PC essas experiências assumem uma ainda maior importância, pois permitem o envolvimento com 

o meio e com os outros, possibilitando a intervenção terapêutica (por exemplo, desenvolvimento 

da força muscular, resistência e equilíbrio) fora do contexto clínico e da maneira mais informal e 

divertida (Bania, Dodd, Baker, Graham e Taylor, 2015). Para pessoas com deficiência, a prática de 

atividade física não traz apenas benefícios para a saúde, mas também para funcionalidade e 

autonomia (Rimmer, et al., 2004). 

Não obstante todas as vantagens reconhecidas na prática da atividade física fora de casa, tal é 

muito limitado por questões de acessibilidade, representando um obstáculo ao direito à 

participação no desporto de maneira equitativa (Humpel, Owen, Leslie, 2002). A criação das 

condições de acessibilidade aos espaços e aos equipamentos para a prática da atividade física 

localizadas nos espaços exteriores a habitação, não se devem limitar aos equipamentos localizados 

no meio edificado, mas devem ser alargados a parques e ao livre no meio natural. Há uma 

necessidade emergente de tornar a prática da atividade física acessível a todos, 

independentemente das suas condições físicas. Vários estudos mostram que as principais barreiras 

à atividade física estão relacionadas com limitações físicas, falta de atividades específicas para 

pessoas com deficiência, barreiras arquitetónicas e de transporte (Mulligan, et al., 2012; Shields et 

al, 2012). A prática da atividade física e desportiva formais ou convencionais obedecem as normas 

que são inalteráveis e bastante rígidas, estabelecidas para todos os intervenientes o que impedem 

ou limitam a participação, ao passo que a prática informal revela-se facilitadora da participação 

sobretudo quando envolve o apoio e a participação conjunta da família e dos amigos (por exemplo 

as caminhadas, atividade lúdica). 

 

 

Atividade 

física 

formal 

Interior 

Atividades de ginásio; Basquetebol em cadeira de rodas; Andebol em 

cadeira de rodas; Boccia; Slalom; Voleibol sentado; Natação; Aeróbica 

aquática. 

Exterior 
Atividade física de exterior, planificada e orientada por um profissional; 

Atletismo; Tricicleta; Handbike; Ciclismo. 

Atividade 

física não 

formal 

Interior Gincana; Dança. 

Exterior 
Desportos e Jogos Tradicionais (saltar à corda, game, jogo de latas, etc...); 

caminhada, corrida, natação, ciclismo; circuitos de manutenção. 
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Podemos começar a incrementar a nossa atividade física fazendo algo que já integra as nossas 

rotinas diárias, por exemplo: 

 Caminhar/ir de cadeira de rodas para o trabalho, ou às compras, em vez de usar o carro. 

 Praticar jogging/andar de cadeira de rodas num parque ou trilho local. 

 Praticar o voluntariado numa organização local, instituição social ou clube desportivo. 

E outros como hipoterapia (terapia com cavalos), atividades de natação adaptadas... 

3.3.1. Exercícios de ar livre. Primeiros passos. 

 1. Antes de começar com um programa de exercícios, consulte um médico ou um 

profissional de saúde. Peça-lhe que analise os seus medicamentos, pois alguns deles podem 

interferir com a resposta do seu corpo ao exercício físico. 

 2. Encontre um ambiente que lhe agrade. O exercício pode ser feito sozinho em casa, mas 

algumas pessoas apreciam os benefícios sociais de um grupo ou por se exercitarem com um 

“cúmplice”. Entre em contacto com os ginásios existentes onde mora, ou com estabelecimentos de 

ensino, para descobrir os espaços/atividades acessíveis. Ou, ainda, consulte a lista de recursos 

abaixo para obter sugestões. 

 3. Defina uma meta razoável e tente cumpri-la. Todos temos dificuldade em arranjar tempo 

para o exercício, mas a maioria das pessoas acha que, uma vez começando a exercitar-se, é mais 

fácil a “descoberta” de tal disponibilidade. 

 4. Comece devagar e aumente gradualmente a intensidade do exercício. Nas primeiras 

vezes será natural que não consiga fazer atividades aeróbicas por mais de dois a cinco minutos. Não 

há problema, não se desanime. Lembre-se que fazer algo, por pouco que seja, é muito melhor do 

que não fazer nada! 
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Figura 4 – Tipos de exercício adequados a pessoas com PC 

3.3.2. Atividades para relaxar 

O relaxamento/descanso permite ao indivíduo sentir seu corpo promovendo a consciência da 

função do tónus e o desenvolvimento da perceção corporal, através do estabelecimento da relação 

entre as emoções e o corpo (Maximiano, 2004). Assim sendo, permite ao indivíduo sentir e ter 

consciência do seu próprio corpo, localizando tensões musculares e analisando os ritmos cardíacos 

e respiratórios (Aragón, 2006). Essa “consciência” permite explorar o controlo do estado do tónus 

bem como a compreensão dos estados emocionais que têm reflexo no nível do tónus, promovendo 

o controlo emocional e a aptidão física. 

Desta forma, as várias técnicas de relaxamento permitem que o indivíduo obtenha, principalmente, 

a regulação da tonificação muscular, a reintegração da representação mental dos segmentos 

corporais e a identificação e assimilação de conteúdos que permitam um comportamento mais 
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adaptado a cada situação (Gomes, 2009). Em geral, permite: libertação de tensão, redução do 

stress, alívio da dor, redução da fadiga, facilitação do sono e efeitos fisiológicos positivos, 

permitindo (mais) tempo para si mesmo e promovendo um sentimento geral de bem-estar. 

Há uma série de técnicas de relaxamento que se baseiam em restabelecer sentimentos de 

autocontrolo e, libertando-se de alguma tensão, na redução de sentimentos físicos e emocionais 

negativos, restaurando energia e estimulando a calma. Os métodos de relaxamento mais populares 

são: 

- Relaxamento Progressivo de Jacobson – inclui três fases (relaxamento global, relaxamento 

diferencial e relaxamento de atividades mentais) e permite a diferenciação entre a contração e o 

estado de relaxamento voluntário, considerando que a aprendizagem do sujeito passa por avaliar e 

ter consciência das suas próprias tensões e, de seguida, em relaxar. 

- Relaxamento Autógeno de Schultz – inclui técnicas como diferenças de sensibilidade ao peso e ao 

calor e controlo de respiração, que permitem alcançar um estado progressivo de relaxamento 

geral, facilitando o desaparecimento de tremores e contrações associadas ao estado de fadiga ou 

ansiedade. 

- Técnicas de mobilização passiva – permitem a perceção e consciencialização por segmentos, 

possibilitando a capacidade de “abandonar” os movimentos voluntários e promovendo a confiança 

no outro. 

 

Simplificando... O relaxamento pode ser conseguido através do toque, objetos, estratégias 

respiratórias, etc., que levam a uma função transitiva, de segurança e regulação do stress 

(Maximiano, 2004). Além disso, em pessoas com PC, o relaxamento desempenha um papel 

fundamental no apoio à coordenação e controlo motor nas mais diversas situações de stress e 

ansiedade. 

O relaxamento através do toque pode ser atingido através da automassagem ou através do toque 

de outra pessoa. O toque de outro, às vezes, facilita a redução das tensões com um efeito calmante 

nos nervos, órgãos e músculos profundos, além de ter um caráter interativo. A realçar que, no 

entanto, é necessário ter em conta a forma como o toque, a zona e a intencionalidade são 

realizadas – porque se não houver confiança com o mediador, e se for desconfortável para o 

indivíduo, torna-se uma experiência pouco agradável e ainda menos relaxante. 

A introdução de recursos materiais como meio técnico e relacional, complementar ao processo de 

mediatização corporal, entre o mediador e a criança ou jovem com deficiência, permite estimular e 

desenvolver novas estruturas percetivas e sensitivas. Para os casos das pessoas que não toleram 

e/ou se inibam ao contacto corporal pode, a utilização de recursos materiais, ser um facilitador no 
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processo de relaxamento. As técnicas de respiração também desempenham um papel na gestão do 

stress, ajudando os indivíduos a sentirem-se menos tensos e mais no “comando” da situação. Há 

que referir que, além de influenciar o relaxamento geral do indivíduo, a respiração é um 

componente que deve ser estimulado, pois as pessoas com paralisia cerebral tendem a apresentar 

alterações nos padrões respiratórios. 

De seguida serão apresentados exercícios de relaxamento fáceis de aprender e pôr em prática, não 

exigindo materiais específicos e sendo adaptáveis a qualquer situação. No entanto, deve-se ter em 

conta que o relaxamento deve ser realizado em locais calmos e com ambiente e roupas 

confortáveis e adequados (Serra, 2002; Vasquez, 2001; citado em Borges e Ferreira, 2013). 

Exemplos de atividades que podem ser realizadas 

Relaxamento através 

de objetos 

Usando um ou mais objetos (exemplos de bolas de diferentes texturas, varas de 

madeira, balões, etc.), em pares – um dos participantes deve estar deitado e o 

outro, com o objeto, deve “passar” pelo corpo do deitado exercendo diferentes 

pressões, movimentos repetitivos e contínuos. Este processo pode ser realizado 

individualmente posicionando o objeto em diferentes partes do corpo (por 

exemplo, usando bolas anti stress ou outros objetos que podem “canalizar” estados 

de ansiedade). 

(Pode ser feito com ou sem música – mas música calma) 

Relaxamento pelo 

toque 

Em pares. Um dos participantes deve estar deitado e o outro deve massajar com 

ambas as mãos e em ritmos diferentes, da cabeça até aos pés. Termine com 

massagem de compressão com as duas mãos, começando na cabeça e seguindo até 

aos pés. 

(Pode ser feito com ou sem música – mas música calma) 

Técnicas de 

respiração 

Individualmente, execute uma atividade dinâmica sincronizada com a respiração – 

os participantes devem mover-se livremente e inspirar e expirar profundamente, e 

depois associar movimentos de respiração profunda com movimentos diferentes 

(por exemplo movendo a cabeça, braço, perna, etc.). Se necessário os cuidadores 

podem apoiar a implementação desses movimentos e ajudar na sua intensificação. 

No final devem colocar as mãos no abdómen, e mais tarde no peito, e realizar 

inspirações e expirações profundas (com o propósito de terem consciência do ciclo 

respiratório). 

(Pode ser feito com ou sem música – mas música calma) 

 

Além disso, o relaxamento criativo também pode ser uma opção. As terapias expressivas (de 

expressão) têm em conta a integração das atividades artísticas e criativas como meio de recreação, 

educação, reabilitação ou terapia, como forma de promover o desenvolvimento saudável do 
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indivíduo (Warren, 2008). A experiência de momentos criativos (de criação) permite ao indivíduo 

desenvolver e explorar diferentes áreas do seu bem-estar, apresentando grande valor na 

reintegração do espírito, mente e corpo, fazendo-o descobrir a sua realidade e o seu mundo 

(Warren, 1993). Assim, o relaxamento criativo pressupõe o uso da música, da dança, do teatro, 

entre outras atividades artísticas, que promovem no indivíduo a realização e a expressão de si 

mesmo, através da construção de um conjunto de ideias, competências e conhecimentos que estão 

na base de a essência humana e que permitem melhorar a qualidade de vida de cada indivíduo. 

As estratégias de visualização também podem ser usadas a título individual ou em conjunto com 

outras metodologias (por exemplo, imagine que está na praia e o ar é puro – induzindo a inspiração 

e a sensação de leveza, com música adequada para simular o meio ambiente). 

Além disso, no caso da Paralisia Cerebral, a estimulação sensorial e o uso do meio aquático também 

são boas formas de promover o relaxamento, a estimulação sensorial e propriocetiva e a expressão 

emocional e corporal. 

A estimulação sensorial permite o desenvolvimento da capacidade de um indivíduo para processar 

e integrar a informação sensorial, o que lhe pode permitir uma melhoria da perceção e adaptação 

às atividades da vida diária, dado que não se destina a “ensinar” habilidades específicas, mas sim a 

melhorar o entendimento daquilo que está em seu redor (Gregory e Krueger, 2013). 

O ambiente aquático é um meio de excelência para a libertação de movimentos e tensões, pois a 

“dinâmica” da água diminui a influência dos efeitos da gravidade, permitindo aos indivíduos com PC 

reduzir o impacto nas articulações, ter maior liberdade de movimento, melhora da função muscular 

e cardiovascular e o fortalecimento de determinadas competências motoras (Kelly e Darrah, 2005). 

Este é considerado um meio ideal para proporcionar um ambiente estável para a participação ativa 

do indivíduo na melhoria da sua funcionalidade, uma vez que a liberdade que vem resulta permite 

que desenvolvam a motivação e autoconfiança (Duarte, 2004 Ruoti, Morris e Cole, 2000, citado em 

Bonomo, Castro, Ferreira e Miyamoto, 2007). Além disso, o ambiente aquático proporciona ao 

indivíduo experiências variadas, que favorecem a sua ação motora, a perceção sensorial e corporal 

e a perceção das suas potencialidades, bem como o desenvolvimento de capacidades 

psicomotoras, como coordenação, equilíbrio, esquema corporal, lateralidade, orientação espacial e 

orientação temporal (Teixeira, Arroyo e Oliveira, 2007). Ao permitir o fortalecimento dos músculos 

paralisados e melhorar a postura e a mobilidade, permite o desenvolvimento de habilidades básicas 

essenciais para as atividades da vida diária (Filho, 2003; Castro, 2005; citado em Teixeira-Arroyo e 

Oliveira, 2007). E o desenvolvimento do indivíduo com seu próprio corpo, bem como o indivíduo 

com o ambiente circundante (Teixeira-Arroyo e Oliveira, 2007). 
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Há também outras alternativas que cuidadores e pessoas com deficiência podem usar para relaxar 

como: meditação, pilates, reiki, entre outros. 

É importante passar por um período de descoberta e experimentação, com o propósito de 

promover a escolha apropriada de exercícios e metodologias mais confortáveis e eficazes em cada 

situação e em cada indivíduo, com a possibilidade de realizar exercícios individualmente ou com o 

apoio de outras pessoas. 

Resumindo, atividades de relaxamento permitem desenvolver o sentimento de controlo do corpo e 

da mente, de se sentir bem e controlar/moderar, com relaxamento, assumindo um papel útil e 

necessário em diferentes condições de vida, no sentido de promover o bem-estar – essencial para a 

qualidade de vida. 

a) Terapia Musical: 

Depois de um longo dia, voltamos para casa, ligamos o aparelho de música, o mp3 ou o iPod para 

ouvir um pouco de música. Isso permite-nos relaxar depois de um dia agitado; dá-nos uma 

sensação de paz, harmonia e equilíbrio. 

A música – com toda a sua beleza complexa – não só relaxa as pessoas, mas também as acalma em 

momentos de stress. Muitos pensam que é o simples prazer de ouvir música que nos relaxa, mas, 

de facto, há algo físico que ocorre. A terapia musical tem alguns benefícios inesperados e valiosos 

para pessoas com Paralisia Cerebral. 

O conceito de terapia musical tem sido praticado há já alguns anos, mas foi “reformatado” como 

intervenção formal para pessoas com deficiência na década de 1940. Os programas de terapia 

musical podem ser difíceis de encontrar em certas comunidades, e por causa da sua relativa 

“novidade” pode não ser abrangido por todas as apólices de seguros. Mas a classe médica, como 

um todo, aceitou o conceito de que a música pode ser útil. Não só traz alegria, mas também cria 

um ambiente que permite que os jovens se desenvolvam e se concentrem no seu bem-estar geral. 

 

b) Artes Plásticas: 

As artes plásticas, que incluem pintura, desenho, escultura, fotografia e uma série de outras formas 

de criatividade, provavelmente serão os mais comuns de todos os programas artísticos projetados 

para pessoas com deficiência. 

A grande vantagem nas artes plásticas é que são facilmente modificadas. De facto, os pais podem 

fazer simples modificações nas canetas, lápis e pincéis de uma criança e fazer com que vá para as 

“aulas convencionais”, nas quais podem aprender mais sobre conceitos como espaço, composição, 

cores e texturas. 



MANUAL DE APOIO CPWELLBEING 
 

 

 64 

 

De um ponto de vista prático, as artes plásticas podem ser uma ocupação complicada para pessoas 

que lidem com dificuldades em competência motoras mais específicas. Há alguns pontos a 

considerar: as crianças participam em terapia ocupacional para os ajudar a aprender a lidar com 

tarefas complicadas que devem desempenhar dia-a-dia. Então, por que não tentar complementar 

os objetivos da terapia de forma divertida e gratificante para uma criança? 

Os utensílios e ferramentas usados nos espaços de arte que recebem pessoas com deficiência 

provavelmente precisarão de algumas modificações. Os mais comuns serão as pegas e/ou punhos 

de pincéis, lápis e canetas; cavaletes que podem ser anexados a cadeira de rodas ou colocados 

numa mesa; recipientes que evitem o derrame e fixações feitas para a cabeça (para o artista 

manipular o pincel, tal como é usado nos ponteiros e ratos para o computador). 

A fotografia também foi sendo modificada para atender às diferentes necessidades físicas. As 

máquinas fotográficas foram anexadas a cadeiras de rodas para permanecerem estáveisenquanto 

uma pessoa capta a imagem. Se o fotógrafo não pode usar os dedos, as máquinas são colocadas de 

tal forma que o utilizador passa usar a língua para “disparar” o obturador. O objetivo é adequar o 

equipamento às deficiências, havendo como contrapartida a capacidade em desenvolver um 

esforço para ultrapassar o desafio. 

É fundamental recordar que as artes são um diálogo universal e que transcendem todos os 

assuntos de cultura e política. É uma expressão meramente individual, geralmente sem um “certo” 

ou “errado”. Na produção artística não se tem sucesso ou se falha, participa-se. Quando a arte é 

partilhada, não o é apenas para o artista. É para todos aprendermos e apreciarmos. 

 

c) A Arte como terapia: 

A arte como terapia é um conceito que se tornou mais popular nos últimos 20 anos, a terapia pela 

arte ocorre quando a uma pessoa com deficiência são facultadas instruções artísticas em ambiente 

terapêutico. 

Psicólogos e profissionais de saúde mental admitem que a participação em atividades artísticas – 

de forma mais comum atividades ligadas às artes visuais, mas também teatro e música – tem um 

efeito de curativo nas pessoas que enfrentam desafios. Ao usar a criatividade, as pessoas aplicam 

as suas capacidades artísticas para diminuir conflitos internos e comunicar com os outros. As 

sessões são administradas por profissionais treinados e credenciados. Os mais jovens podem 

participar nestas atividades de forma individual ou em grupo. 

A abordagem única à terapia pode verificar-se em programas comunitários, por indicação médica e 

em sessões terapêuticas individuais. A terapia pela arte tem sido usada com sucesso para ajudar 

crianças e adultos a usar o processo de criação ou a própria imagem para expressar pensamentos e 
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sentimentos no caso de não poderem usar palavras, ou se não as conseguirem “encontrar”, para 

dizer aos outros como se sentem e (com)partilhar ideias. 

d) Meditação:  

 

Figura 5 – Instruções de Meditação Simples 

 

4. ATIVIDADES 

4.1. WORKSHOP 5: ATIVIDADE FÍSICA EM CASA 

O workshop 5 promove a prática de atividade física em casa, explicando a importância da prática 

regular de atividade física em geral, estimulando o envolvimento da família, amigos e profissionais 

na promoção de um estilo de vida saudável e ativo e levando os participantes com PC ao 

desenvolvimento de estratégias e instrumentos facilitadores para a prática regular de atividade 

física em casa, nas rotinas da vida diária.  

Para a implementação do workshop 5 ver a apresentação PowerPoint ‘Workshop 5: Atividade física 

em casa’ e o respetivo ‘Guia de Execução’ que lhe está associado. 

 

4.2. WORKSHOP 6: ATIVIDADE FÍSICA FORA DE CASA 

O workshop 6 promove a prática de atividade física em ambientes diversificados fora de casa, 

incentivando o envolvimento de familiares, amigos e profissionais na promoção de um estilo de 
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vida saudável e ativo e incentivando os participantes com PC a desenvolverem estratégias e 

instrumentos que facilitem a prática regular de atividades físicas em ambientes diversos fora de 

casa. 

Para a implementação do workshop 6 ver a apresentação PowerPoint ‘Workshop 6: Atividade física 

fora de casa’ e o respetivo ‘Guia de Execução’ que lhe está associado. 

 

4.3. WORKSHOP 7: ATIVIDADES PARA RELAXAR 

O workshop 7 promove a consciência da tensão entre o corpo e mente, e a libertação dela através 

de diferentes técnicas de relaxamento que podem ser feitas individualmente ou em grupo. Destina-

se a desenvolver estratégias para diminuir o stress e aumentar o autocontrolo. Os participantes 

têm a oportunidade de experimentar várias atividades relaxantes, para sentir quais têm um efeito 

positivo no corpo e a mente. 

Para a implementação do workshop 7 ver a apresentação PowerPoint ‘Workshop 7: Atividades para 

relaxar’ e o respetivo ‘Guia de Execução’ que lhe está associado. 

 

4.4. WORKSHOP 8: ESCOLHO SER ATIVO EM TODO O LADO 

O workshop 8 demonstra os benefícios da prática regular e autónoma da atividade física em 

ambientes diversificados, planeando atividades e desenvolvendo estratégias para facilitar a prática. 

Explica quais as áreas da atividade física podem induzir uma maior qualidade de vida e também o 

que implica a inclusão inversa. No final, pede aos participantes que reflitam sobre o processo de 

todo o programa de formação. O programa termina com a execução de uma ou mais atividades 

físicas a serem realizadas com o envolvimento de todos os participantes, dando significado, além da 

importância da realização da atividade física, aos conceitos de inclusão e participação. 

Para a implementação do workshop 8 ver a apresentação PowerPoint ‘Workshop 8: Escolho ser 

ativo em todo o lado!’ e o respetivo ‘Guia de Execução’ que lhe está associado. 

 

5. CURIOSIDADES 

Sabiam que...? 

 Sabiam que há muitos atletas com deficiência que atingem alto desempenho e superaram 

atletas não incapacitados e que, desde a segunda edição dos Jogos Olímpicos de 1900 até hoje, 

conquistaram medalhas, incluindo de Ouro? 

 Sabiam que o direito à atividade física e ao desporto é um direito fundamental estabelecido na 

Carta Internacional da Educação Física e do Desporto da UNESCO? 
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 Sabiam que a atividade física e o desporto são considerados uma excelente ferramenta na 

reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência, mesmo antes de Cristo como meio de 

terapia e cura na medicina com Hipócrates de Quios como pacificador dos Jogos Olímpicos da 

Antiguidade? 

 Sabiam que o médico Sir Ludwig Guttmann foi quem introduziu, nos anos quarenta do século 

XX, a atividade física e o desporto nos programas de reabilitação terapêutica e de inclusão 

social de pessoas com deficiência e que deu origem aos Jogos Paralímpicos? 

 

6. IDEIAS A IMPLEMENTAR 

 Promover e desenvolver a atividade física na qual as pessoas com deficiência podem participar 

com a família, seja em casa ou no exterior. 

 Promover e desenvolver a atividade física, principalmente nos primeiros dez anos de vida, com 

o propósito de criar hábitos (e cultura) de uma prática regular. 

 Escolha atividades físicas e jogos, como jogos tradicionais, de modo a permitir uma troca inter 

geracional entre os mais jovens e os mais velhos, entre os netos e os avós. 

 Adapte os recursos materiais, como brinquedos e jogos, para tornar acessível a prática da 

atividade física (para não depender de produtos importados e caros). 

 Elabore manuais simples e práticos que orientem a prática da atividade física. 

O que aprendemos? 

 O processo de adaptação para pessoas com deficiência, que pode ser comum a pessoas sem 

deficiência, deve cumprir quatro condições: (1) satisfazer e motivar as pessoas; (2) devem ser 

ajustadas as capacidades de cada pessoa; (3) evitar lesões e não agravar a condição, e (4) 

alcançar o sucesso na realização das atividades. 

 Conhecer o perfil de funcionalidade permite identificar as limitações / incapacidades, saber o 

que a pessoa é capaz de fazer e conhecer os limites do potencial que pode ser desenvolvido. 

 A inclusão pelo (e com o) desporto, bem como a inclusão inversa, devem ser promovidas desde 

que ambas as partes, com deficiência ou não, participem do reconhecimento mútuo, 

respeitando os valores e práticas de cada um. 
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7. COMPROMISSO SAUDÁVEL 

Eu cuido do meu Bem-Estar e da minha Qualidade de Vida. O meu compromisso é: 

 

8. REFERÊNCIAS 

1. Ilustration 2 – Types of Exercice Suitable for Individuals with CP. -FIT FOR LIFE. A guide for adults 

with Cerebral Palsy. Loughborough University. 

2. Illustration 3. Simple Meditation Instruction. 2015 FOUNDATION FOR A MINDFUL SOCIETY. 

Website: https://www.mindful.org/meditation/mindfulness-getting-started/ 

3. Bania, Taylor, Baker, Graham, Karimi & Dodd, (2014). Gross motor function is an important 

predictor of daily physical activity in young people with bilateral spastic cerebral palsy. 

Developmental Medicine & Child Neurology, 56(12), 1163-1171. 

4. Barkin, Lamichhane, Banda, JaKa, Buchowski, Evenson & Stevens, (2017). Parent’s physical 

activity associated with preschooler activity in underserved populations. American journal of 

preventive medicine, 52(4), 424-432. 

5. Bonomo, Castro, Maciel, & Ferreira (2007). Hidroterapia na aquisição da funcionalidade de 

crianças com Paralisia Cerebral. Revista Neurociências, 15(2), 125-30. 

6. Borges, & Ferreira, (2013). Relaxamento: Estratégia de intervenção no stress. Revista 

Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, (10), 37-42. 

7. Casañ, G. A., & Cervera, E. (2016) The experience of the Robot Programming Network initiative. 

8. Cazeiro, & Lomônaco, (2011). Formação de conceitos por crianças com paralisia cerebral: um 

estudo exploratório sobre a influência de atividades lúdicas. Psicologia: reflexão e crítica, 24(1), 

40-50. 

9. Cleland, Dwyer & Venn, A. (2012). Which domains of childhood physical activity predict physical 

activity in adulthood? A 20-year prospective tracking study. Br J Sports  Med, 46(8), 595-

602. 

https://www.mindful.org/meditation/mindfulness-getting-started/


MANUAL DE APOIO CPWELLBEING 
 

 

 69 

 

10. Coelho, Vale, Bogotte, Figueiredo-Ferreira, Duque & Pinho, (2015). Oferta educativa outdoor 

como complemento da Educação Pré-Escolar: Os benefícios do contacto com a natureza. 

Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, (10), 111-117. 

11. Fagundes, Nevado, Basso, Bitencourt, Menezes & Monteiro (2006). Projetos de Aprendizagem-

uma experiência mediada por ambientes telemáticos. Brazilian Journal of Computers in 

Education, 14(1). 

12. Damiano, (2006). Activity, activity, activity: rethinking our physical therapy approach to cerebral 

palsy. Physical therapy, 86(11), 1534-1540. 

13. Gomes, (2009). Treinamento desportivo: estrututuração e periodização. Artmed Editora. 

14. Humpel, Owen, & Leslie (2002). Environmental factors associated with adults’ participation in 

physical activity: a review. American journal of preventive medicine, 22(3), 188-199. 

15. Kelly, & Darrah, (2005). Aquatic exercise for children with cerebral palsy. Developmental 

medicine and child neurology, 47(12), 838-842. 

16. Maitland, Stratton, Foster, Braham & Rosenberg (2013). A place for play? The influence of the 

home physical environment on children’s physical activity and sedentary behaviour. 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10(1), 99. 

17. Matthews, Chen, Freedson, Buchowski, Beech, Pate &  Troiano (2008). Amount of time 

spent in sedentary behaviors in the United States, 2003–2004. American journal of 

epidemiology, 167(7), 875-881. 

18. Maximiano, J. (2004). Psicomotricidade e relaxação em psiquiatria. PsiLogos: Revista do Serviço 

de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca, 85-95. 

19. Milteer, Ginsburg & Mulligan (2012). The importance of play in promoting healthy child 

development and maintaining strong parent-child bond: Focus on children in poverty. Pediatrics, 

129(1), e204-e213. 

20. Rimmer, Riley, Wang, Rauworth, & Jurkowski, (2004). Physical activity participation among 

persons with disabilities: barriers and facilitators. American journal of preventive medicine, 

26(5), 419-425. 

21. Scherer-Warren (1993). Redes de movimentos sociais (Vol. 1). Edições Loyola. 

22. Seabra, Mendonça, Garganta & Maia (2004). Influência de determinantes demográfico-

biológicos e sócio-culturais nos níveis de atividade-física de crianças e jovens. Rev. bras. 

cineantropom. desempenho hum, 6(2), 62-72. 

23. Selles, Michielsen, Bussmann, Stam, Hurkmans, Heijnen & Ribbers (2014). Effects of a mirror-

induced visual illusion on a reaching task in  stroke patients: implications for mirror therapy 

training. Neurorehabilitation and neural  repair, 28(7), 652-659. 



MANUAL DE APOIO CPWELLBEING 
 

 

 70 

 

24. Stand (2009). Exercise and fluid replacement. Medicine and science in sports and exercise, 39(2), 

377-390. 

25. Teixeira-Arroyo & Garijo de Oliveira (2007). Atividade aquática e a psicomotricidade de crianças 

com paralisia cerebral. Motriz. Revista de Educação Física. UNESP, 13(2), 97-105. 

26. Teques & Serpa (2013). Envolvimento parental no desporto: Bases conceptuais e metodológicas. 

Revista de psicología del Deporte, 22(2). 

27. Veiga-Neto (2001). Incluir para excluir. Habitantes de Babel: políticas e poéticas da diferença. 

 Belo Horizonte: Autêntica, 105-118. 

28. Vygotsky (1991). A formação social da mente. Trad. José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna 

Barreto e Solange Castro Afeche. 

29. Warren (Ed.). (2008). Using the creative arts in therapy and healthcare: a practical introduction. 

Routledge. 

30. Willis, Slentz, Bateman, Shields, Piner, Bales & Kraus (2012). Effects of aerobic and/or resistance 

training on body mass and fat mass in overweight or obese adults. Journal of applied 

physiology, 113(12), 1831-1837. 

  



MANUAL DE APOIO CPWELLBEING 
 

 

 71 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Em nome de todos os parceiros, gostaria de agradecer aos membros da comissão Erasmus + por 

terem acreditado neste projeto e por terem tornado todo o trabalho possível através do 

financiamento que cederam. 

Igualmente, em nome de todos os parceiros agradeço aos participantes das atividades de formação: 

às pessoas com PC, aos seus cuidadores e profissionais envolvidos nestas áreas, pelas suas preciosas 

contribuições e comentários durante o processo de construção de todos os materiais. 

Por último, mas não menos importante, agradeço a todos os colaboradores dos parceiros deste 

projeto pelo seu entusiasmo e trabalho árduo, que serviu para tornar este projeto um sucesso. 

Rosa Fernandez 

Coordinator CPWELLBEING project 

 

 

 

 


