
No dia 18 do corrente mês, a Associação 
de Paralisia Cerebral de Guimarães levou 

a cabo mais uma iniciativa intitula-
da V Minimaratona e Caminhada 
«Pessoas Diferentes, Direitos 
Iguais». Esta iniciativa teve lugar na 
cidade de Guimarães e englobou 
ainda o tradicional Percurso em 
Cadeira de Rodas. 

Em troca de 5 euros, o participante tinha 
direito a um Kit de participação que conti-
nha a t-shirt alusiva ao tema, um boné e 
diversos brin-
des. Através 
da participa-
ção efetiva 
em qualquer 
uma das 
modalidades 
candidatava-
se ao sorteio 
final de um 
automóvel 
Smart, para 
além de 
outros três 
prémios para 
cada uma 
das mesmas.  

Este ano o 

automóvel foi “ornamentado” pela criativi-
dade das crianças e jovens da instituição. 

A população aderiu massivamente e 
pudemos contar com perto de 3.000 
participantes que encheram as ruas 
de Guimarães de cor e alegria.  

Para o ano de 2012 encontra-se já 

programada a VI edição para o dia 16 de 
setembro, tornando-se já tradição na cida-
de esta iniciativa no terceiro domingo do 
referido mês. 
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EDITORIAL 

A «Flor de Cerejeira» 
surgiu do esforço con-
junto de colaborado-
res e amigos da Asso-
ciação de Paralisia 
Cerebral de Guima-
rães.  

Este projeto pretende 
ser um veículo privile-
giado de comunicação 
de Boas Práticas na 
área da Deficiência, 
permitindo dar a 
conhecer as altera-
ções significativas e 
constantes que vêm 
surgindo no que con-
cerne à inclusão e 
empowerment da Pes-
soa com Deficiência  
no país, bem como a 
dinâmica da Institui-
ção.  Estamos certos 
que esta Newsletter 
constituirá uma mais 
valia para a nossa 
comunidade. 

Contamos com o 
seu apoio! 
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V Minimaratona «Pessoas  

Diferentes, Direitos Iguais» 



O crescimento é um importante 
marcador de saúde e bem estar da 
criança. Desta forma um crescimen-
to “anormal” pode indicar doença e/
ou má nutrição.  

Em portadores de Paralisia Cerebral 
(PC), que vão desenvolvendo con-
traturas e escolioses, alguns parâ-
metros antropométricos podem ser 
difíceis ou impossíveis de obter, sen-
do, muitas vezes necessário recorrer 
a medidas segmentares como a 
altura do joelho para prever a altura 
(Stevenson 1995,Hogan 1999 ,Bell 
2006). Os padrões de crescimento 
nas situações mais graves de PC, as 
medidas antropométricas e a própria 
composição corporal são diferentes 
da população geral (redução da 
massa muscular relacionada com a 
baixa taxa de crescimento, a deple-
ção e atrofia por desuso). Estudos 
mostram que crianças com diversos 
transtornos de desenvolvimento 
como PC têm alterações significati-
vas na massa muscular magra (é 
um dos principais determinantes do 
metabolismo basal). O uso de medi-
das de composição corporal, como 
as pregas cutâneas tricipital e 
subescapular pode facilitar a avalia-
ção do estado nutricional. A prega 
cutânea tricipital é referida por 
vários autores como sendo um bom 
indicador de desnutrição, pois na PC 
há maior depleção da gordura trici-
pital (Campos MA, 2007). 

O Índice de Massa Corporal para a 
idade (IMC_id) é o único indicador 
nutricional, que relaciona peso, altu-

ra, idade e sexo. Contudo as cur-
vas de referência do Center for 
Disease Control (CDC) não são as 
mais adequadas para esta popula-
ção, uma vez que não têm em con-
ta o nível de comprometimento 
motor e as dificuldades na alimen-
tação que condicionam o desenvol-
vimento das crianças com PC 
(Stevenson R, 2006 e Day SM, 
2007 ). 

Quando comparados com as curvas 
de referência, os portadores de PC 
apresentam valores de peso e altu-
ra nas curvas abaixo do percentil 
5, para idade e sexo, indicando 
uma baixa taxa de crescimento. 
(Ferrang et al,1992).  

Num estudo recentemente publica-
do (Brooks et al, 2011, que consis-
tiu num total de 102.163 avalia-
ções de peso de 25.545 crianças 
com PC, clientes do departamento 
de Califórnia dos Serviços de 
Desenvolvimento de 1988 a 2002, 
foram estimados os percentis de 
peso, altura e IMC para a idade, de 
acordo com o sexo e o nível de 
classificação do Gross Motor Func-
tion Classification System (GMFCS) 
e a via de alimentação (via oral ou 
entérica). Desta forma, a avaliação 
do cliente com PC passa a estar 
mais próxima da realidade uma 
vez que para além da avaliação 
das medidas, a sua comparação 
passa a ser feita com curvas de 
referência adaptadas para a popu-
lação que têm em conta o grau de 
comprometimento motor. 

Avaliação antropométrica do Cliente com Paralisia Cerebral 

New Clinical Growth Charts  

Ana Araújo  
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DEFICIÊNCIAS  
Mário Quintana  
 

'Deficiente' é 
aquele que não 
consegue modificar 
sua vida, aceitando 
as imposições de 
outras pessoas ou 
da sociedade em 
que vive, sem ter 
consciência de que 
é dono do seu 
destino.  
'Louco' é quem 
não procura ser 
feliz com o que 
possui .  
'Cego' é aquele 
que não vê seu 
próximo morrer de 
frio, de fome, de 
miséria, e só tem 
olhos para seus 
míseros problemas 
e pequenas dores.  
'Surdo' é aquele 
que não tem tempo 
de ouvir um 
desabafo de um 
amigo, ou o apelo 
de um irmão. Pois 
está sempre 
apressado para o 
trabalho e quer 
garantir seus 
tostões no fim do 
mês.  
'Mudo' é aquele 
que não consegue 
falar o que sente e 
se esconde por trás 
da máscara da 
hipocrisia.  
'Paralítico' é 
quem não 
consegue andar na 
direção daqueles 
que precisam de 
sua ajuda.  
'Diabético'  é 
quem não 
consegue ser 
doce.    
'Anão'  é quem 
não sabe deixar o 
amor crescer. E, 
finalmente, a pior 
das deficiências é 
ser miserável, pois: 

  
'A amizade é um 
amor que nunca 
morre'. 

Tiralô -  Praia Para Todos 
O tiralô é um equipamento concebi-
do especificamente para que as pes-
soas com mobilidade condicionada 
possam tomar banho de mar em 
condições de segurança, benefician-
do das potencialidades lúdicas e 
terapêuticas que a praia pode pro-
porcionar. 

 

 

O Município de Vila do Conde tem 
vindo a criar condições de acessibi-
lidades nas suas praias, possuindo 
desde 2006, o galardão de Praia 
Acessível na Praia do Turismo.  
Para além da cadeira anfíbia, conta 
ainda com acessos para esta popu-
lação especifica ao bar e às barra-
cas de sombra, além de sanitários 
devidamente adaptados.  



De 7 a 10 de Junho de 2011, 
a APCG participou, mais uma 
vez, na Feira de S. Torcato!  

A participação da APCG nesta 
exposição teve como intuito 
divulgar a instituição e dar a 
conhecer e rentabilizar os 
trabalhos manuais realizados 

Feira da Terra  
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No, dia 29 de Junho de 
2011, alguns dos ele-
mentos do grupo de 
jovens do Centro de Ati-
vidades Ocupacionais, 
usufruíram de um dia 
diferente no complexo de  

Como já é habitual nos 
anos anteriores, no dia 
15 Julho, o Centro de 
Atividades Ocupacionais  
deslocou-se a  Braga, à  

Praia Fluvial de Adáufe.  

Também puderam usu-
fruir de um dia bem pas-
sado nas piscinas do 
multiusos de Guimarães. 
Jovens e colaboradores 
adoraram as atividades 
livres na água, que foram 
uma verdadeira diversão! 
Puderam ainda aproveitar 
a existência do Tiralô 
numa das belas praias de 
Vila do Conde e ir ao mar 
com toda a segurança! 

piscinas do multiusos 
de Guimarães.  

Entre jogos sócio-
recreativos e diversão 
na piscina, o dia termi-
nou e nem deram pelo 
tempo passar! 

Praia Fluvial e Praia Marítima 

Piscina Multiusos 

pelos  clientes do Centro de 
Atividades Ocupacionais. Entre 
atividades de pintura, tapeça-
ria, decoupage e bijutaria, foi 
possível colocar à disposição 
dos visitantes uma verdadeira 
diversidade de artigos!   



APCG com Miniautocarro Adaptado 

A Associação de Paralisia Cerebral 
de Guimarães, tendo em considera-
ção o seu compromisso cimentado 
na política da qualidade, procura 
diariamente disponibilizar serviços 
diferenciados que concorram dire-
tamente para a satisfação dos cli-
entes e a própria sustentabilidade. 

Assim, consciente das necessidades 
da sua população alvo, a APCG ad-
quiriu um autocarro adaptado. Trata-
se de um veículo com 11 lugares 
sentados e capacidade de colocação 
de 9/10 cadeiras de rodas. 
Este equipamento pretende fazer 
face à crescente exigência dos nos-
sos clientes e essa é apenas mais 
uma garantia da nossa dedicação to-
tal. 
Porque queremos o melhor para os 
nossos clientes, porque cada um é 
um caso especial.  
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De Comboio até ao Porto...e visita ao Jardim Zoológico 

O mês de Julho é o mês por excelência 
das “descobertas” no meio envolvente. 
Assim, nesse contexto, no dia 13 de 
Julho, um pequeno grupo de jovens do 
Centro de Reabilitação deslocou-se em 
comboio até ao Porto, acompanhados 
por alguns dos elementos da equipa da 
Tarde, numa aventura que culminou 
com um gelado no McDonald´s. UHM!! 

No dia seguinte, um grupo de pais e 
crianças visitaram o Zoo da Maia, num 
dia cheio de animação.  



Durante o mês de Julho a Equi-
pa da Manhã organizou diferen-
tes atividades para os seus 
clientes, de modo a proporcio-
nar vivências distintas e enri-
quecedoras. 

No dia 7 de Julho um grupo de 
crianças realizou uma visita ao 
Bom Jesus do Monte, em Bra-
ga, tendo subido a verdejante 
montanha de elevador, que 
funciona desde 1882. No final, 
as crianças almoçaram no Mc 
Donald´s, em Braga, tendo-se 
divertido, no final da refeição, 
no seu parque infantil.  Ainda 
na mesma semana, outro gru-
po de crianças passou a manhã 
na praia, tendo ido ao banho 
com o Tiralô, recurso que pre-

tende promover a acessibilida-
de à praia e ao banho de pes-
soas com mobilidade reduzida. 

Também foi possível a algumas 
crianças visitarem o Zoo Santo 
Inácio, em Vila Nova de Gaia, 
onde tiveram oportunidade de 
observar diversos animais pro-
venientes de diferentes países, 
apreciando a beleza da diversi-
dade do mundo animal. 

No dia 25 de Julho realizou-se 
uma atividade na Academia de 
Música Valentim Moreira de Sá, 
onde alguns dos clientes mais 
jovens tiveram possibilidade de 
contatar com diferentes sonori-
dades de instrumentos musi-
cais. Paralelamente, foi realiza-

da uma atividade com 
todos os clientes em 
tratamento 
externo do 

Centro de Reabilitação da APCG, 
que consistiu na pintura de telas 
para serem expostas nos corre-
dores deste Centro, mas tam-
bém para serem vendidas num 
leilão de angariação de fundos 
para a compra de material 
necessário ao bom funcionamen-
to deste Centro, tornando-o cada 
vez mais modernizado e capaz 
para dar resposta às diferentes 
necessidades dos nossos clien-
tes. 

Temático por alguns dias, experimentamos momentos 
um pouco 
mais 
“radicais” no 
maior parque 
de insufláveis 
do mundo. Foi 
uma manhã 
bem passada 
em que todos 
se divertiram.  

O Dia Mundial da Criança foi, este ano, 
celebrado de forma original pela APCG. 
Aproveitando o facto de, na cidade vizi-
nha de Braga, se encontrar um Parque 

Atividades de Julho 
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Big Jump 
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Cruzeiro no Douro 

o Mosteiro da Serra do Pilar, a Afurada, linda 
vila piscatória, e as pontes que fazem o elo de 
ligação entre o Porto e V. N. de Gaia: a Ponte 
D. Luís I, a Ponte do Infante, a Ponte D. Maria 
Pia, a Ponte de S. João, a Ponte do Freixo e a 
Ponte da Arrábida. Pudemos ainda lançar um 
olhar sereno sobre a barra e depararmo-nos 
com uma incalculável beleza do rio e mar que 
se misturam e entrelaçam.  

Em seguida dirigimo-nos para o Parque da 
Cidade do Porto, onde o resto do da manhã e 
início da tarde convidaram a um piquenique e 
descanso à sombra das árvores. 

A tradição da casa dita que o último dia antes 
do período de férias do Centro de Reabilitação 
seja celebrado em grande. Este ano decidimos 
pois embarcar numa experiência diferente e 
convidamos miúdos e graúdos de todas as res-
postas da APCG para um passeio no rio Douro.  
Saindo de manhã bem cedinho da cidade de 
Guimarães, iniciamos às 10 horas, partindo do 
Cais da Estiva, o cruzeiro das 6 pontes, com a 
duração aproximada de 50 minutos.  

Neste cruzeiro, além de uma rica e espetacular 
paisagem, tivemos sobretudo possibilidade de 
admirar o Porto, Património Mundial, a Ribeira, 


