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Voluntariado 

Sabia que… 

 

Fazer voluntariado faz bem à saúde, e esta hem? Na vida atual o voluntariado assume 

cada vez um papel mais importante. A sociedade civil está cada vez mais interventiva, 

ocupando funções e lugares que os governos não conseguem preencher, e deste 

modo salvaguardando o bem-estar de quem, muitas vezes, depende dos outros para 

sobreviver.  

Só a partir da revolução do 25 de Abril de 1974 é que houve abertura do Estado 

Português para o trabalho voluntário e para o Associativismo, A partir dessa data tem 

havido um crescimento do número de instituições a investir na valorização dos 

voluntários, no entanto o país mantém-se com uma das taxas mais baixas da Europa 

no que respeita à quantidade de pessoas que estão disponíveis para fazer 

voluntariado.  

De acordo com o European Value Survey (EVS, 2008) a taxa de voluntariado em 

Portugal situava-se nesse mesmo ano nos 14%, embora o estudo reconheça existir 

uma crescente consciência do mesmo. Muitos empresas estão interessadas em 

candidatos com experiências de voluntariado, dando prioridade a estes jovens no 

momento de contratar, considerando que as pessoas que participaram nestes 

projetos mostram dinamismo, generosidade e boa capacidade de trabalho em equipa.  

Deste modo fazer voluntariado é também uma forma de ganhar novos 

conhecimentos, através do contacto com outras pessoas e meios. Além disso está 

provado que há uma melhoria acentuada da saúde e da qualidade de vida para quem 

faz voluntariado.  



A Universidade de Buffalo, Nova Iorque, publicou em 2013 dois estudos que 

mostraram que a prática de fazer Voluntariado ajuda a relaxar e a diminuir a tensão 

existente no dia-a-dia. Fazer o bem torna as pessoas mais felizes e bem com a vida. 

O sedentarismo facilita o aparecimento de obesidade e várias doenças associadas, 

como é o caso das doenças cardiovasculares. Para quem não faz exercício físico o 

voluntariado pode servir como opção e fazer com que nos sintamos melhor o que vai 

influenciar a nossa saúde e ajuda a encarar, de forma mais positiva os problemas. 

Está provado que, quem faz voluntariado, tem os níveis de colesterol mais baixos e o 

peso mais adequado.  

Segundo o pesquisador americano Allan Luks, no livro The Healing Power of Doing 

Good (O Poder Curativo de Fazer o Bem, sem tradução para o português) “Quem 

realiza pelo menos quatro horas de trabalho voluntário por mês tem dez vezes mais 

possibilidades de ter uma boa saúde do que quem não o faz”. O facto de termos um 

forte sentimento de satisfação (em inglês, helpers high), com diminuição do stress e 

da libertação de endorfinas, provoca sensação de felicidade. Diz também que as 

pessoas que atuam como voluntárias movidas pelo amor (e não para aumentar o 

currículo, por exemplo) vivem em média quatro anos mais.  

Nós, Amigas do Peito, temos um voluntariado baseado em grande parte na vivência 

prévia duma doença oncológica. No entanto estamos abertos a todos os que poderão 

querer colaborar connosco.  

 
Nutrição 
 

Quando me convidaram para dar um 

contributo sobre nutrição nesta 

newsletter, confesso que tive alguma 

dificuldade em decidir por onde 

começar. A temática em nutrição é 

vasta e por vezes geradora de muita 

polémica. Assim, procuro basear-me 

sempre em publicações científicas 

para escrever. 

Hoje vamos falar um pouco sobre um 

aspeto extremamente importante, que 

é bastante abordado no processo de 

tratamento do cancro de mama - o 

aumento de peso. Por exemplo, é 

comum verificar-se o ganho de 2 a 6 

kg, associado à quimioterapia (QT). 

Enquanto em alguns casos, o aumento 

de peso pode ultrapassar os 10 kg num 

ano. No entanto, o ganho de peso não 

é típico em mulheres que são 

submetidas a cirurgia isoladamente, 

 

- Retenção de líquidos nas células e nos 

tecidos (edema) durante a 

quimioterapia. 

 

- Aumento do apetite, principalmente 

por doces, pães, bolos etc. Como é 

sabido, a ingestão elevada de alimentos 

açucarados faz engordar. 

 

- Os tratamentos podem levar a uma 

menopausa prematura, acompanhada 

de uma redução do metabolismo. Por 

outro lado, a menopausa contribui para 

o aumento de massa gorda e perda de 

massa muscular. 

 



ou a cirurgia seguida de RT apenas.   

 

Estudos indicam que excesso de peso 

e obesidade são fatores que 

aumentam o risco de complicações 

como hipertensão arterial, dislipidémia 

e doença cardiovascular. Por outro 

lado, a obesidade está associada a 

pior resposta aos tratamentos e a 

reincidência do cancro da mama. 

 

Porque é que as mulheres com cancro 

de mama aumentam de peso durante 

os tratamentos? 

 

Vários fatores podem desempenhar 

um papel no ganho de peso: 

 

- Diminuição da atividade física. A 

náusea e o cansaço resultantes dos 

tratamentos podem levar ao aumento 

do sedentarismo favorecendo o ganho 

de peso. 
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Atividades 
 

Um dos objetivos da Associação é proporcionar às mulheres em tratamento, 

atividades que lhes permitam superar de uma forma mais fácil e agradável o tempo, 

de certa forma longo, que as obriga a estarem afastadas da sua atividade profissional, 

por vezes família e até país. 

Realizámos em Maio, integrado no Plano Anual de Visitas Culturais 2019, a visita 

guiada, pelo professor Moutinho Borges, às Igrejas do Chiado, iniciativa que permitiu 

a todos os participantes conhecer melhor a história de cada uma das Igrejas visitadas 

e apreciar a arquitetura religiosa da época em que foram construídas. Momentos sem 

dúvida de enriquecimento cultural e artístico e de muita descontração. 

- O uso de corticoides, para além de 

poder aumentar o apetite, também 

favorece o aumento de gordura 

corporal. Dá-se um aumento de volume 

principalmente na região abdominal, 

pescoço e face. Os corticoides podem 

ainda causar perda de massa muscular 

nos braços e pernas. 

 

- A hormonoterapia (HT) tende a 

alterar a composição corporal, 

aumentando a percentagem de gordura 

corporal e diminuindo a massa 

muscular. Assim, o organismo gasta 

menos energia (calorias) e torna-se 

mais fácil engordar. 

 

O aumento de peso em mulheres com 

cancro de mama constitui um grave 

problema de saúde. Deste modo, é 

fundamental que desde o diagnóstico, 

esta população tenha acesso a 

informação não só sobre a doença e os 

tratamentos, mas também sobre 

nutrição, atividade física e gestão do 

peso. 

 

Dr.ª Alda Delgado Ribas 

Nutricionista no CHULN, membro da ON 

n.º 0118 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebemos em Maio a Carla 

Godinho e a Paula Pinto, da 

Associação Dançar para a Vida, que 

através do seu Projeto Life Dancing 

vieram mais uma vez demonstrar 

como a dança pode contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos 

doentes oncológicos e seus 

cuidadores. 

Dado o interesse que esta iniciativa tem vindo a suscitar, vai passar a ter carater de 

regularidade, cujas datas serão divulgadas oportunamente no Facebook, Instagram, 

Agenda Viral e outros. 

 

Com o objetivo de divulgar os cuidados a ter na 

prevenção do cancro da mama, chegam-nos 

com frequência convites para fazer 

palestras/rastreios em entidades diversas. 

Nesse contexto, a Dra. Emília Vieira esteve 

presente na AON Portugal, em Maio, a 

apresentar uma palestra e rastreios clínicos 

perante uma assistência muito interessada e 

com significativa presença masculina (porque 

o cancro da mama também atinge os homens). 

 

 

Diariamente as nossas voluntárias, que já 

percorreram o caminho da recuperação 

após o diagnóstico de cancro da mama, 

dão o seu apoio, transmitindo a sua força e 

esperança, às mulheres que vão ser 

submetidas a cirurgia ou que se encontram 

em tratamento de radioterapia e 

quimioterapia. 

Para as que estão internadas é-lhes ainda 

entregue uma Almofada de Coração, que 

muito vai ajudar no pós-cirúrgico. 

 



Em Maio tivemos ainda um Workshop sobre o tema IPSS - Onde Angariar Fundos 

Para Projetos, em que a Dra. Elsa Picão, jovem embaixadora do Código Europeu 

contra o Cancro elencou um conjunto de sugestões e respetiva metodologia a utilizar 

na procura de obtenção de fundos. Considerando os projetos e objetivos que a 

Amigas do Peito se propõe concretizar, foi sem dúvida uma abordagem e uma 

aprendizagem muito interessante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 11 de Junho realizou-se um 

Workshop subordinado ao tema Uma 

Herança que nos vem da Cultura 

Islâmica, pela pintora Maria Vitória 

Condeço, em que nos deu uma mostra 

da história da Azulejaria em Portugal e 

as diversas técnicas utilizadas. Dado o 

interesse do tema exposto, iremos 

muito em breve dar início a uma 

atividade regular sobre a pintura em 

azulejo, de que daremos oportunamente 

mais informações. Esteja atento!  

 

 

E como prometemos na Newsletter de Junho, aqui 

ficam algumas fotos do Almoço Comemorativo do 

nosso 11º Aniversário em Alcobaça, agradecendo 

mais uma vez a todos os que tornaram possível 

tão maravilhoso evento.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunho 
 

Sou Maria de Fátima Lima Duarte, 

para os amigos Fatu. Sou natural do 

Mindelo, Cabo Verde. Sou do signo 

Touro, nasci a 15 de Maio de 1960, 

atualmente encontro-me a residir em 

Lisboa. Mãe de duas filhas amigas, 

sou avó de quatro netinhos. 

 

Durante mais de 30 anos desenvolvi 

a minha carreira técnica, tendo 

desempenhado vários cargos de 

direção na Direção Geral de 

Administração Pública e Assembleia 

Nacional em Cabo Verde. 



Em 2014, decidi pedir a minha 

aposentação para poder cuidar da 

minha saúde, porque me tinha sido 

diagnosticado um cancro da mama. 

Assim nessas vindas ao Hospital de 

Santa Maria tive a oportunidade de 

conhecer a Associação das Amigas 

do Peito, através das voluntárias que 

faziam banca nos corredores, 

comprando várias lembrancinhas 

para levar para Cabo Verde. Mais 

tarde, uma dessas voluntárias 

convidou-me a vir conhecer a sede e 

o trabalho que desenvolviam. 

 

No dia que entrei na sede, em 2018, 

fui convidada a vestir uma bata e 

realizar visitas ao serviço de 

Quimioterapia, algo que eu já fazia no 

Hospital Dia em Cabo Verde. Desde 

então, tenho a vindo a colaborar com 

a Associação Amigas do Peito, dando 

o meu melhor para uma causa tão 

nobre. 

 

Tenho participado nos eventos 

organizados pela Associação e 

também tenho tentado dar algum 

contributo para criar respostas mais 

ajustadas para as mulheres com 

cancro da mama que se encontram 

na difícil situação de estarem 

evacuadas e longe dos seus países e 

dos seus familiares. No mês de 

Março e Abril, celebrando 

simultaneamente o Dia/Mês da 

Mulher e o aniversário da 

Associação, desenvolvi um Projeto 

Piloto que procurava para além da 

angariação de Fundos, dar a 

conhecer talentos das mulheres que 

vivem o desafio da doença. 
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Do meu trabalho como voluntária, 

posso ainda dizer que tem sido 

gratificante e desafiante, no plano 

das relações interpessoais, e 

sociais, constituindo por isso 

também uma forma terapêutica de 

lidar com a minha situação clinica, 

as esperas e os tratamentos. 

 

Envolver-me com estes projetos, 

tem sido uma forma de também 

“crescer” e aprender a ser mais 

assertiva e criar condições para 

mais tarde poder vir a dar um 

contributo mais eficiente para o 

desenvolvimento, a saúde e o bem-

estar das pessoas doentes no meu 

país. Sendo do signo Touro sou uma 

mulher forte, determinada, teimosa 

no bom sentido...que vai à luta e que 

tem uma forma positiva de encarar 

as dificuldades e os obstáculos da 

vida, sempre procurando soluções 

com muito amor. Por isso, a minha 

mensagem para qualquer pessoa 

que passe por uma situação difícil é 

que tente aceitar a doença e o 

tratamento, focar-se nas soluções 

para conseguir vir a ter um futuro 

melhor. Assim digo que todos 

devem abraçar esta causa, pois não 

sabemos o dia de amanhã! 

 

Fatu Duarte 

Cabo-verdiana 
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