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Opinião

C hamo-me Isabel Santos. Tenho
uma Paralisia Cerebral do Tipo
Misto. Não se assustem... não quer
dizer nada de especial, apenas afeta

ligeiramente a minha forma de andar, falar e
usar as mãos. 

Aos sete meses a minha mãe começou a notar
que algo não estava bem porque não me con-
seguia sentar. Aos oito meses a minha Paralisia
Cerebral foi confirmada. Desde então a nossa
luta começou!

Atualmente, tenho uma Licenciatura em Edu-
cação Básica, um Mestrado em Ciências de Edu-
cação em Educação Especial e um Doutora-
mento em Multimédia em Educação pela Uni-
versidade de Aveiro. Sou a Coordenadora Exe-
cutiva da Associação Pais e Amigos Habilitar.
Mas é tudo tão incerto...

O meu lema sempre foi e será nunca desistir
perante as adversidades que a vida proporciona.
Tive e tenho um percurso pautado por adversi-
dades. Perante tudo e todos, tenho que provar
que sou capaz e ter força de vontade para ul-
trapassar barreiras (tantas associadas ao pre-
conceito). Sou resiliente e persistente para al-

cançar os meus objetivos. Mas acreditem, todo
este caminho seria menos sofrido e mais vivido
se a sociedade olhasse e visse a minha diferença
com naturalidade.

Apesar dos meus 32 anos e da minha forma-
ção pessoal e académica, a indiferença e o pre-
conceito ferozes da nossa sociedade continuam
a causar-me muita dor. Deparo-me diariamente
com situações em que me tratam como “coita-
dinha” ou como uma criança incapaz de tomar
decisões, ou como alguém que não entende o
que a rodeia, como se tivesse um défice intelec-
tual... só porque ando e falo de forma diferente.
NÃO ACHAM RÍDICULO, INJUSTO? Acredi-
tem, ninguém gosta de ser visto como incapaz! 

A verdade é que a nossa sociedade vive na
IGNORÂNCIA... a IGNORÂNCIA de não estar
atenta à diversidade; a IGNORÂNCIA de pensar
que as pessoas com limitações físicas, intelec-
tuais e/ou sociais não devem ter acesso aos di-
reitos de qualquer outro cidadão; a IGNORÂN-
CIA de que as pessoas com deficiência não po-
dem ser criativas e produtivas; a IGNORÂNCIA
de que as pessoas com deficiência não podem
ter um parceiro/a e constituir família; a IGNO-

RÂNCIA de que as pessoas com deficiência não
têm direito à igualdade de oportunidades, à au-
tonomia, à dignidade, à participação ativa na
vida da comunidade e ao gozo pleno dos seus
direitos e liberdades.

Afinal é a nossa sociedade que precisa de
ajuda nesta sua imensa IGNORÂNCIA!

É mesmo necessário apostar na formação e
sensibilização da comunidade, reconhecendo
que as pessoas com deficiência não podem ser
restringidas nos seus direitos de cidadania, nem
os restantes cidadãos podem discriminar e/ou
prescindir do seu contributo. 

Somos todos seres humanos diferentes, por-
que somos seres únicos com caraterísticas pró-
prias e é isso que nos permite crescer e aprender
uns com os outros. 

A deficiência mostra-nos a vida de uma outra
perspetiva e faz-nos abraçar as oportunidades
com mais força e determinação. Eu agradeço
sempre a todos os que acreditam nas minhas
capacidades e me relembram que O UNIVERSO
É O MEU LIMITE, que tenho direitos e deveres
iguais a todas as outras pessoas e, acima de
tudo, o direito a ser feliz! 

EU, ISABEL SANTOS, apelo diariamente à so-
ciedade que olhe e aceite a diferença como algo
natural. E sabem, o meu apelido é mesmo San-
tos, não é Paralisia Cerebral... |

Isabel Santos
*Coordenadora Executiva da Associação

Pais e Amigos Habilitar
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O meu apelido é mesmo Santos, 
não Paralisia Cerebral. Sou Isabel Santos

O s pés passam cerca de 2/3 da nossa
vida fechados, razão pela qual lhes
damos pouca importância. Du-
rante a estação do verão, devido a

uma maior exposição, a preocupação com os
pés é maior, porém a falta de cuidados especiais
aumenta o número de patologias. 

O aumento da temperatura, o excesso de trans-
piração, o calçado aberto ou a sua ausência nas
praias e zonas de banho são motivo para o apa-
recimento de algumas patologias dos pés mais
típicas de verão.

A xerose cutânea, conhecida por pele seca, é
uma das principais complicações de verão de-
vido à exposição dos pés ao ar, ao calor, às areias,
ao excesso de transpiração e à permanência ex-
cessiva dentro de água, nas praias ou piscinas.
Esta patologia provoca pele seca, por vezes ás-
pera e com fissuras nas zonas da planta dos pés
e nos calcanhares, que podem representar riscos
elevados para a pele e para o organismo. As fis-
suras ou gretas são a porta de entrada para os
microrganismos responsáveis por algumas in-
feções da pele e tecidos como as celulites ou ou-
tras com elevado risco para o doente.

As infeções da pele dos pés são também muito
frequentes, pela vulnerabilidade da pele seca e
fissurada e pelo contacto com zonas contami-

nadas, como sejam as de acessos às piscinas, ba-
res de praia e casas de banho ou chuveiros. 

As infeções podem ser provocadas por diversos
micro-organismos, como bactérias, fungos e ví-
rus. O aparecimento de dermatomicoses, pana-
rícios, verrugas plantares, entre outras são fre-
quentes nesta época do ano. O cuidado preven-
tivo é fundamental, assim como o diagnóstico
precoce e o tratamento especializado pelo po-
dologista são determinantes para o sucesso da
recuperação. As queimaduras solares nos pés
são muito frequentes, devido à negligência e à
indiferença das pessoas por esta zona do seu
corpo. A colocação de protetor solar no dorso
dos pés e nos dedos é um gesto simples e reco-
mendável, que evita queimaduras e pode tam-
bém prevenir o cancro da pele.

Os cuidados diários com os pés são funda-
mentais para permitir um melhor estado geral
de saúde da pessoa, funcionalidade e estabilidade
do pé e da marcha. A “boa” saúde dos pés garante
uma melhor qualidade de vida, melhor produti-
vidade laboral e performance desportiva.

Lavar os pés diariamente com um sabão de
pH neutro, promover uma secagem eficaz sem
fricção e aplicar um creme hidratante são ações
fundamentais para manter uma boa integridade
da pele. No caso de existir hiperidrose, excesso
de transpiração, deve ser usado um antitranspi-
rante de forma a controlar a perda de água e xe-
rodermia.

Não andar descalço em locais públicos, usar
chinelos em instalações como piscinas, balneá-
rios e saunas é fundamental para prevenir e evitar
o contacto com bactérias e fungos. Este gesto
evi ta, quase na totalidade, a contaminação por

microrganismos responsáveis por algumas in-
feções, assim como os traumatismos do pé e da
pele. 

As unhas têm como função proporcionar o
efeito de alavanca durante o caminhar e de pro-
teção da zona distal dos dedos. São suscetíveis a
microtraumatismos provocados pelo calçado
apertado e vulneráveis a infeções fúngicas e a
processos de onicocriptoses (unhas encravadas).

O cuidado com as unhas é igualmente impor-
tante, começando com um corte ungueal de
forma correta. Perante lesões dermatológicas, o
autotratamento está contraindicado, já que o uso
de material não adequado e, na maioria dos casos
não esterilizado, associado às limitações indivi-
duais, origina um risco elevado de erro. Aten-
dendo às características das unhas e à sua com-
posição, é igualmente recomendável a hidratação
e a preservação da sua morfologia. Não devem
ser retiradas as “cutículas”, porque estas signifi-
cam uma proteção e barreira para as infeções. O
corte das unhas deve ser feito com alicate indi-
vidual e de forma reta.

Desde que as unhas estejam em condições de
saúde normal, sem qualquer alteração, podem
ser pintadas durante períodos de tempo curto.
Não se deve manter as unhas impermeabilizadas
e sem luz mais que 7 dias, correndo o risco de
ocultar alguma alteração na fase inicial. Sempre
que existem alterações da unha esta não deve
ser pintada, mas sim tratada.

O uso de peúgas é importante para um melhor
controlo da humidade nos pés e para evitar as
forças de atrito e fricção entre a pele e o calçado,
como bolhas, queimaduras ou feridas. O calçado,
para além de ser estável e protetor, deve ser de

material natural com caraterísticas de respirabi-
lidade e sem compromissos de traumatismo.
Deve ter-se atenção ao calçado tipo sandália com
tiras, que podem provocar compromissos de cir-
culação e risco vascular, se forem demasiado
apertadas.

Consulte um podologistas sempre que exista
qualquer sinal ou sintoma de patologia nos pés,
ou no caso de não existir qualquer alteração nos
pés deverá realizar uma consulta de podologia
uma vez por ano como medida preventiva.

Sobre a APP
A Associação Portuguesa de Podologia (APP)

tem como principal objetivo a promoção da Po-
dologia em Portugal. A Podologia é a ciência da
área da saúde que estuda, previne, diagnostica e
trata as alterações dos pés e as suas repercussões
no corpo humano. Para mais informações con-
sulte: http://appodologia.com/. |
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Doenças dos pés são mais comuns no verão
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