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Lavar as mãos ajuda a evitar doenças?

Subsídios e comparticipações

Caros Benefi ciários, trabalhadores e colaboradores do IASFA 

Entramos em mais um ano de existência.
Mais de dois séculos de ação social e assistência na doença aos militares e famílias 
nos contemplam: nunca é demais recordar a visão e ação da fi gura da Princesa D. 
Maria Francisca Benedita, que criou um hospital exclusivo para os veteranos, na sua 
quinta em Runa, o Real Asylo de Inválidos Militares, iniciativa pioneira em Portugal.
O IASFA, I.P., é o herdeiro e sucessor das várias organizações e instituições que 
foram criadas ao longo do tempo, competindo-lhe prosseguir atribuições do Minis-
tério da Defesa Nacional (MDN), sob superintendência e tutela do respetivo minis-
tro, com a missão garantir e promover a ação social complementar dos seus benefi -
ciários e gerir o sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas.
2017 foi, tal como o anterior, marcado por constrangimentos fi nanceiros, onde se 
salienta um modelo de fi nanciamento desajustado às despesas e difi culdades de 
recrutamento de recursos humanos, em quantidade e qualidade, com os perfi s ajus-
tados às funções. Foi um ano dedicado ao diagnóstico de várias áreas setoriais, de 
melhoria de algumas respostas sociais e de elaboração de propostas, submetidas 
oportunamente à tutela.
Continuamos empenhados em melhorar e alargar os serviços que prestamos, e a 
nossa prioridade terá que se focar, sempre, nos mais carenciados e fragilizados, e nos 
benefi ciários residentes em áreas onde não existem respostas às suas necessidades.
Gostaria de manifestar uma palavra de apreço a todos os que de forma empe-
nhada, com maior ou menor visibilidade, contribuíram para o cumprimento da mis-
são do IASFA e, em especial, aos que têm participado nesta mudança, enfrentando 
por vezes a incompreensão, resistência e comportamentos menos dignos, da parte 
de terceiros.
Temos um novo ano pela frente, cheio de oportunidades e desafi os. Continuaremos 
a trilhar as grandes linhas do ano anterior, e a melhorar a capacidade de ação social 
complementar e de assistência na doença.  

IASFA, janeiro de 2018.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO

RUI MANUEL XAVIER FERNANDES MATIAS
Tenente-General
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ue a atividade física tem inúmeros benefícios já todos 
sabemos. Mas, a partir de uma determinada idade, ela é 
essencial na prevenção de algumas doenças, bem como 

fortalecimento do sistema muscular, evitando lesões 
e aliviando dores articulares.
Aumento da massa magra, resistência muscular ou diminuição da 
frequência cardíaca são alguns dos benefícios da atividade física. 
Mas há mais!
Além de nos ajudar a alcançar o bem-estar físico, contribuindo 
para a prevenção de lesões causadas pelo esforço, movimentos 
repetitivos ou posturas incorretas, a prática de exercício é ainda 
uma excelente arma contra a depressão.
De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Sou-
thern Methodist, de Dallas, nos Estados Unidos, a prática de 21 
minutos diários de exercício físico ajuda a combater a ansiedade 
e depressão.
Esta prática parece atuar em neurotransmissores específi cos do 
cérebro, com efeitos semelhantes aos dos antidepressivos, além 
de libertar serotonina e dopamina que nos fazem adotar com-
portamentos mais positivos e felizes.
Deste modo, para além de contribuir para o bem-estar mental, 
ela melhora a autoestima, fortalece as relações sociais interpes-
soais e combate o isolamento.
Com o avançar da idade, o nosso organismo passa a ter neces-
sidades especiais. Não obstante ter de ser adaptada à condição 
física, a prática de atividades físicas é essencial.
A atividade física na terceira idade ajuda a prevenir e a combater 
doenças como a hipertensão, derrames, varizes, obesidade, dia-
betes, osteoporose, problemas de coração e pulmões.
Fortalece o sistema muscular, diminuindo o risco de quedas e 
facilitando os movimentos dos braços, pernas e tronco.
Contribui para o aumento do apetite e reduz as dores.

Numa fase inicial, e para quem não está habituado à prática de 
exercício físico, recomendam-se atividades de baixo impacto, 
como as caminhadas, natação ou hidroginástica.
As caminhadas, para além de promoverem a interação social, 
ajudam a fortalecer os músculos e articulações, e melhoram o 
ritmo cardíaco.
Recomenda-se a utilização de calçado confortável e a realização 
de alongamentos antes e depois da cada caminhada.
A natação é um dos exercícios mais completos em qualquer 
idade. A partir dos 60 anos os seus benefícios passam pela pre-
venção de lesões, o alívio das dores causadas pela artrite, o alon-
gamento e fortalecimento dos músculos e articulações. Para 
além disso, ajuda a evitar a perda de massa óssea.
Na hidroginástica todos os músculos são ativados e exercitados. 
Esta atividade melhora o ritmo cardíaco, alivia as dores e desen-
volve a força e resistência, de um modo geral.
Andar de bicicleta é outra atividade que traz bastantes benefí-
cios. Entre eles, contribui para a diminuição da pressão arterial, 
para o alívio das dores e para o fortalecimento das articulações, 
sobretudo as dos joelhos, tornozelos e ancas.
Nesta fase da vida recomenda-se a prática de atividade física, pelo 
menos, três vezes por semana, e sob aconselhamento médico.

Dr. Sergii Bevz – Médico de Clinica Geral 
e Especialista em Cirurgia Pediátrica

Benefícios da atividade física 
na terceira idade
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Desde o dia 02 de outubro de 2017 que o IASFA, I.P., 
está presente na rede social com maior relevância a 
nível nacional.

A intenção do Instituto é estar mais próximo dos seus benefi -
ciários, permitindo uma interatividade em tempo real que só os 
novos media permitem.
A página do IASFA, I.P., que pode ser encontrada através da pes-
quisa @IASFA.IP, é alimentada diariamente com os contributos 
enviados pelos seus equipamentos sociais ou unidades orgânicas, 
acerca das atividades que desenvolvem junto dos benefi ciários 
afetos a cada zona de ação ou das valências que cada equipa-
mento disponibiliza.

Este desafi o é ainda lançado a cada benefi ciário que queira partilhar 
conteúdos com a restante família militar. Assim, caso pretenda ver 
alguma informação que seja relevante e de interesse para os restan-
tes benefi ciários e público em geral, poderá enviar as suas sugestões 
para os e-mails gacd_assessoria@iasfa.pt e relpub@iasfa.pt. 
Esta ferramenta de comunicação permite ainda a cada benefi ciá-
rio estar em contacto direto com o IASFA, I.P., através do sistema 
de messaging, que é respondido com a maior brevidade possível.
Em pouco mais de três meses de existência, a página do IASFA, 
I.P., no Facebook já tem mais de 1.250 seguidores!
Faça desta página a sua e permita que o IASFA, I.P., esteja mais 
perto de si.

www.facebook.com/IASFA.IP/

CAS Coimbra - passeio a Lisboa e Rio Maior

CAS Viseu – Passeio a Salamanca

CAS Tomar - Almoço de Natal

CAS Alfeite – Passeio ao Museu Berardo

CAS Oeiras - Dia Internacional do Voluntariado

Campanha “Uma Árvore Pela Floresta”

IASFA, I.P., 
ESTÁ NO FACEBOOK

1.250
seguidores
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CAS OEIRAS

 O Centro de Apoio Social de Oeiras (CAS Oeiras) rece-
beu, no passado dia 21 de dezembro, a visita do Presi-
dente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por oca-

sião da Festa de Natal daquele Centro.
A acompanhar esta visita estiveram ainda o Ministro da Defesa 
Nacional, José Azeredo Lopes, os Chefes do Estado-Maior dos três 
Ramos das Forças Armadas, entre outras individualidades.
O Presidente da República teve oportunidade de conhecer as 
valências e infraestruturas disponibilizadas à Família Militar, abrangi-
das pela zona de ação do CAS Oeiras, e cumprimentar residentes 
e funcionários do Centro.
O CAS Oeiras dispõe de uma Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas, com uma capacidade para perto de 358 utentes, um Ser-
viço de Apoio Médico, Serviço de Apoio Habitacional (SAHAB) 
com duas Messes, numa capacidade total de 128 benefi ciários e um 
Bloco de Apartamentos com capacidade para 56 benefi ciários, em 
processo de transformação para Residencial Assistida.  
Aberto à população militar e seus familiares, o CAS Oeiras é com-
posto por um conjunto de instalações destinadas ao apoio essencial 
aos mais idosos, incidindo sobretudo nos domínios da saúde, aloja-
mento, alimentação e atividades culturais e recreativas.
Tem a missão de prestar apoio através de uma ação social comple-
mentar aos benefi ciários do IASFA I.P., sendo a sua capacidade mais 
relevante a assistência na velhice. Como complemento da sua missão 
fundamental presta igualmente apoio à generalidade dos benefi ciários 
do IASFA I.P., nomeadamente aos residentes nos Concelhos de Oeiras 
e de Cascais, através dos vários equipamentos que o integram.
Um dos locais visitados pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa 
foi o renovado piso da Unidade Funcional 2. Inaugurado em Maio 
de 2017, este piso completa a capacidade instalada de 171 camas, 
distribuídas por quatro pisos, onde se prestam cuidados contínuos 
e abrangentes nas vertentes bio, psicossocial a benefi ciários com 
dependência moderada ou grave.
Cada piso dispõe de uma equipa composta por um Enfermeiro ges-
tor de cuidados, que assume o papel de pivô da equipa, a Assistente 
Social e um Médico, articulando-se, em interdisciplinaridade, com 
a Dietista do CAS Oeiras, um Psicólogo (pertencente ao Gabi-
nete de Psicologia do SAMED), um Fisioterapeuta (pertencente ao 
Gabinete de Fisioterapia do SAMED) e um Terapeuta Ocupacio-
nal (pertencente ao Gabinete de Terapia Ocupacional do SAMED) 
que, para além de defi nirem as necessidades e planos de interven-
ção na sua área específi ca, participam nas reuniões/avaliações de 
pré-admissão, nas admissões e reavaliações dos benefi ciários candi-
datos ao internamento e nos internados da UF 2.
Os convidados tiveram ainda a oportunidade de conhecer uma 
das valências mais importantes da atividade do Serviço de Apoio 
Médico (SAMED): a Fisioterapia.
O Centro Médico desenvolve a sua atividade no que respeita a 
Consultas Médicas (atualmente dispõe de 6 especialidades) e aos 
Exames Complementares de Diagnóstico, bem como tratamentos 
de Estomatologia e Medicina Dentária, Cuidados de Enfermagem 
no Posto de Socorros e Atos de Terapia Ocupacional.
O Coro e a Tuna do CAS Oeiras animaram a visita do Presidente 
da República a este Centro, que aproveitou a ocasião para desejar, 
pessoalmente, um bom Natal a toda a Família Militar. 

Presidente da República visita CAS Oeiras
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CAS ALFEITE

O Centro de Apoio Social do 
Alfeite (CAS Alfeite) é um 
equipamento do Instituto de 

Ação Social das Forças Armadas (IASFA, 
I.P.) e está localizado junto da Base Naval 
de Lisboa, perto do “Portão Verde”, no 
Laranjeiro, em Almada.
É o único CAS com valências de apoio 
socioeducativo dirigido à infância, pos-
suindo Berçário/Creche e Jardim de 
Infância. Acolhe e acompanha crianças 
entre os 4 meses e os 5 anos de idade, 
na esmagadora maioria fi lhos de benefi -
ciários do IASFA, mas também fi lhos de 
civis, nomeadamente de trabalhadores 
do IASFA e do Arsenal do Alfeite, S.A..
O horário de funcionamento da Institui-
ção é das 07.30H às 19.00H, encontran-
do-se o pessoal distribuído ao longo da 
jornada de modo a garantir um trabalho 
permanente e de qualidade, em todas as funções, com a presença 
das crianças durante quase 11 horas consecutivas.

Recursos Físicos e Materiais
O CAS Alfeite tem um espaço exterior excecional, com potencia-
lidades para proporcionar riquíssimas experiências em termos de 
desenvolvimento global das crianças.

Berçário/Creche
A valência de Berçário/Creche funciona nas instalações existentes 
junto ao Bairro Social do Alfeite e tem, neste ano letivo, 81 crianças, 
distribuídas por 7 salas com dimensões diferentes, de acordo com 
as necessidades das faixas etárias a que se destinam, ou seja, entre 
os 4 meses e os 3 anos. Cada sala possui 1 educadora e 2 auxilia-
res de ação educativa.
Relativamente ao espaço físico, esta parte da instituição apre-
senta espaços interiores estruturados de acordo com a faixa 
etária e o número de crianças que a frequentam. Os espaços 
exteriores envolventes são vastos, onde podemos encontrar 

um pinhal (“recreio dos pinhões”) que 
é composto por uma área arborizada 
de pinheiros mansos e árvores mais 
recentes, como a grevília, a araucária e 
o jacarandá, havendo ainda bancos de 
madeira para comodidade dos utiliza-
dores. O recreio com caixa de areia 
é situado nas traseiras do edifício, rel-
vado e equipado com escorregas, uma 
ponte e um espaço coberto acimen-
tado. O acesso a este recreio pode ser 
feito diretamente a partir de cada sala, 
através de uma porta voltada para o 
exterior. O último espaço é o pomar, 
área ampla com árvores de fruto diver-
sifi cadas. 
O espaço interior é constituído por uma 
cozinha, uma sala polivalente, onde são 
servidas refeições e onde decorrem 
também festas e atividades durante os 

prolongamentos, uma lavandaria, Gabinete de Psicologia/Terapia 
da Fala, Gabinete Médico e um Gabinete de Reuniões. É de referir 
que todo o edifício possui um sistema de janelas baixas e largas e 
portas de abrir para fora, em caso de emergência, bem com diver-
sos extintores colocados em local bem visível e acessível.

Jardim de Infância
A valência de Jardim de Infância funciona no interior do complexo 
principal do Centro e recebe diariamente cerca de 68 crianças dos 
3 anos até à idade de ingresso no Ensino Básico. 
No interior existem 5 salas de diferentes dimensões, com casas de 
banho, uma cozinha, um refeitório e também diversos gabinetes 
(Médico/Enfermagem, Psicologia/Terapia de Fala, Chefe do Serviço 
de Apoio Educativo e Pessoal Docente). 
Cada sala do Jardim de Infância é apoiada por 1 educadora e 2 
auxiliares de ação educativa.
O exterior apresenta dois espaços para recreio, um mais pequeno 
com acesso pelas salas 1 e 2 para atividades no exterior e um 
espaço mais amplo e comum a todas as salas, com uma casinha, 
escorrega e brinquedos diversifi cados.

CENTRO DE APOIO SOCIAL DO ALFEITE
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CAS ALFEITE

Projeto Curricular da Instituição
O projeto curricular da instituição é bienal, iniciou-se no ano letivo 
transato e continua neste ano letivo, trabalhando “A Arte na for-
mação da criança”. A arte na infância permite à criança a coorde-
nação das expressões. Através da sua percepção, a criança parte à 
descoberta do seu próprio mundo. São de referir algumas inten-
cionalidades deste tema, como sejam promover as diversas expres-
sões artísticas, a criatividade, a sensibilidade e a imaginação; estimu-
lar o potencial musical da criança, valorizar a arte no processo de 
ensino-aprendizagem e despertar o interesse pela arte; promover 
a arte como forma de transmissão cultural, promover o contacto/
conhecimento com o património histórico e artístico; entender a 
arte como forma de expressão e comunicação de sentimentos e 
emoções; sensibilizar as crianças, as famílias e a comunidade para 
o reconhecimento da educação e expressão artística; incentivar a 
participação de todas as famílias na concretização do projeto, valo-
rizar e integrar as competências e os saberes artísticos das famílias 
e respeitar a liberdade de criação de cada um.

Gabinete de Psicologia
O Gabinete de Psicologia existe desde 2001 no CAS do Alfeite 
(CASA). Integrado no setor social, incide o seu serviço sobretudo 
no sector educativo, trabalhando com as educadoras, as auxiliares, 
as crianças e as famílias através das inspeções de admissão, de for-
mações, de dinâmicas de grupo e da consulta.

O psicólogo no CASA tem como principal função o apoio às famí-
lias das crianças que todos os anos frequentam a creche e o jar-
dim-de-infância. São na sua maioria famílias de militares, dos três 
ramos das forças armadas e de diferentes escalões e áreas profi s-
sionais, mas também de fi lhos de civis. 

De uma forma geral, os objetivos do Gabinete de Psicologia são:
- Prevenir comportamentos de risco e difi culdades de aprendiza-
gem, intervindo precocemente junto das crianças, dos pais e dos 
agentes de ação educativa;
- Orientar os pais e educadores quanto ao desenvolvimento psi-
cológico das crianças;
- Estabelecer e/ou manter a continuidade entre a educação na 
família e na escola, para que esta seja um processo contínuo e har-
monioso para a criança;
- Contribuir para o melhoramento da qualidade da educação.

Atividades Extracurriculares
A partir dos 3 anos, as crianças podem benefi ciar de atividades 
extracurriculares tais como as ciências e o Inglês.
Existem ainda, no decurso do ano, diversas visitas e saídas ao exte-
rior, tendo em conta as necessidades e motivação das crianças, de 
modo a alargarem o seu conhecimento e campo de experiências, 
contactando com a natureza e desenvolvendo projetos. No 1º tri-
mestre os passeios oscilaram entre os 2 a 4 por mês e para o 2º 
trimestre estão previstos 3 passeios por mês.
No Centro as crianças também usufruem do ginásio, da sala de 
música e do campo de futebol. Durante o mês de junho e julho 
benefi ciam de um período de praia e de piscina.
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CAS PORTO SANTO

O Centro de Repouso de Porto 
Santo concluiu mais um período 
de cinco turnos, que iniciaram 

em julho e terminaram em setembro. É 
de salientar que o número de utentes por 
turno aumentou signifi cativamente em 
relação ao ano transato, tendo a taxa de 
ocupação atingindo os 100%, se conside-
rarmos os benifi ciários e familiares que 
durante o mesmo período utilizaram as 
instalações em regime de permanência 
temporária.
Apraz também registar que, para além do 
período dedicado aos turnos, também se 
verifi cou m acréscimo de utentes, designa-
damente nos meses de junho e outubro, e 
que a faixa etária dos benefi ciários foi mais 
diversifi cada.
É um facto que os benifi ciários e familia-
res buscam na ilha de Porto Santo o local 
ideal para efetuarem a sua época balnear, 
usufruindo da longa praia com nove quiló-
metros de extensão de areia fi na, dourada 
e com um “modus vivendi” pacato e reca-
tado que os convidam à sua procura. Con-

tudo, a ilha de Porto Santo é mais do que 
um destino balnear. O seu clima ameno 
durante os meses de primavera e outono 
oferecem também alternativas de exceção 
a quem pretende dar uma “escapadela” 
ao reboliço das grandes cidades, com uma 
paisagem única em que a terra e o mar se 
confundem, e proporcionam um ambiente 

relaxante e ao mesmo tempo revigorante.  
Mas porque a tranquilidade pode não 
ser o único objetivo de todos aqueles 
que pretendem permanecer uns dias no 
CeRePoSa, a proximidade entre a ilha de 
Porto Santo e a bela cidade do Funchal 
(vinte minutos de avião ou a duas horas e 
meia de travessia em ferry), permite poder 
planear umas férias em que se usufrua da 
tranquilidade da cidade de Vila Baleira e a 
sempre “agitada” cidade do Funchal. 
Fica aqui também a sugestão para uma 
estadia no CeRePoSa durante os meses de 
primavera e outono, com a possibilidade 
de visitar a cidade do Funchal, na também 
não menos bonita ilha da Madeira.

CENTRO DE REPOUSO DE PORTO SANTO 
(CEREPOSA)
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CAS LISBOA

O Serviço de Restauração do CAS 
de Lisboa implementou, em setem-
bro passado, um novo modelo de 

ementas e preçários, o qual tem sido bas-
tante do agrado dos benefi ciários, conforme 
demonstrado pela enorme afl uência regis-
tada desde então.
Desfrutar de uma refeição de qualidade em 
tão dignas salas, num ambiente sereno e com 
um elevado requinte de atendimento e a 
preços acessíveis, é cada vez mais difícil no 
nosso quotidiano, principalmente em Lisboa. 
O Serviço de Restauração do CAS de Lis-
boa, assume-se assim como um espaço dife-
renciado, mercê das suas magnífi cas salas, 
que deslumbram qualquer visitante e do seu 
serviço sóbrio e personalizado e com ele-
vada qualidade de confeção, a preços muito 
competitivos.
Os benefi ciários e demais convidados 
podem optar por tomarem as suas refei-
ções no Snack-Bar, com capacidade para 
48 pessoas, o qual disponibiliza diariamente 
dois pratos (carne e peixe), bem como 
uma alternativa e dieta, sempre disponíveis. 
O valor da refeição completa, incluindo a 
sopa, pão e bebida, para benefi ciários e fun-
cionários é de 4,77€.  
No Restaurante, na Sala dos Espelhos, com 
capacidade para 65 pessoas, para além de 
uma maior variedade de ementas, diaria-
mente disponíveis no serviço à carta, com 
preços para o prato principal desde os 7€, 
os benefi ciários e convidados têm à sua dis-
posição sugestões diárias, por um valor mais 
acessível. Procurou-se também apetrechar a 
carta de vinhos com maior variedade e uma 
sóbria relação custo/qualidade.
Para grupos acima de 16 pessoas, que pre-
tendam um serviço normalizado e um 
espaço mais reservado, a Sala da Mitologia é 
a melhor opção (capacidade até 60 pessoas). 
Disponibiliza-se um conjunto de ementas 
com tudo incluído (aperitivos, sopa, prato 
principal, sobremesa, café e digestivos), com 
preços desde 15€ a 20€/pessoa.
Para grupos até 120 pessoas, o CAS Lisboa disponibiliza ainda 
um espaço mais amplo (a Galeria) com uma vista muito agradá-
vel para o jardim. 
O Serviço de Restauração do CAS Lisboa está aberto todos os 
dias úteis, ao almoço, das 12h00 às 15h30. Podem realizar-se janta-
res em todos os dias úteis, bem como refeições ao fi m de semana, 

para grupos, para o que existe um conjunto variado de ementas 
de grupo, disponíveis no site do IASFA na internet em: 
http://iasfa.pt/pdf/ementas/ementas.pdf
Para além das ementas expostas, o CAS de Lisboa acolhe as 
sugestões que sejam apresentadas, para a realização de eventos 
que necessitem de um enquadramento mais personalizado.
Desfrutem deste espaço que é de todos vós!

CAS DE LISBOA COM SERVIÇO 
DE RESTAURAÇÃO RENOVADO 
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A RAIVA ENQUANTO EMOçÃO

Há mais de um século que as bases biológicas do medo 
(ansiedade) e da raiva (agressividade) foram reconheci-
das por Darwin e, desde então, têm vindo a ser alvo de 

estudo. Estas emoções são consideradas adaptativas tanto para 
humanos, como para animais e têm estado envolvidas, ao longo 
de inúmeras gerações, num processo de seleção natural. Darwin 
também percebeu que tanto o medo, como a raiva variam de 
intensidade, chamando a atenção para as acentuadas mudanças 
psicofi siológicas que ocorrem na medida em que a intensidade 
da raiva aumenta (Darwin, 1872/1965 cit. Por Spielberger, Rehei-
ser & Sydeman, 1995).
Entretanto, durante os anos 40 e 50, a hipótese da provoca-
ção-agressão tornou-se a principal teoria psicológica associada 
ao comportamento agressivo. O comportamento agressivo 
era considerado consequência da frustração esta, por seu lado, 
estava na origem da estimulação do motivo que levava ao com-
portamento agressivo. Esta teoria era, inclusive, compatível com 
os pontos de vista dos autores psicodinâmicos, seus contempo-
râneos, que veem a agressão como uma reação comportamen-
tal face à provocação (Storr, 1968 cit. por Spielberger, Reheiser 
& Sydeman, 1995). Mas apesar de, durante os anos cinquenta, a 
investigação em psicologia continuar a centrar-se na agressão, os 
estados emocionais internos, como a raiva, que poderiam exer-
cer infl uência entre circunstâncias frustrantes e atos agressivos, 
eram geralmente ignorados (Spielberger, et al., 1995).
Atualmente a emoção conquistou um lugar importante, no 
campo da psicologia, revelando uma imensa área de estudo e 
investigação, que seguramente contribuirá para uma compreen-
são mais precisa do homem e do seu comportamento.
A literatura refere-se à raiva, hostilidade e agressão como fenó-
menos diferentes mas relacionados, embora estes termos sejam, 
muitas vezes, usados de forma intermutável (Spielberger, Kras-
ner & Solomon, 1988). Inclusivamente, dada a sobreposição de 
defi nições conceptuais de raiva, hostilidade e agressividade e a 
variedade de procedimentos para a avaliação destes constructos, 
alguns autores referem-nos conjuntamente como AHA (Anger, 
Hostility and Aggression) Syndrome (Spielberger, Russel, Crane, 
Jacobs & Worden, 1985). Foram entretanto apresentadas defi ni-
ções dos três componentes deste síndroma: o conceito de raiva 
refere-se, geralmente, a um estado emocional que integra sen-
timentos que podem variar de intensidade, desde irritação ou 
aborrecimento ligeiros até fúria e cólera intensos. Apesar da hos-
tilidade, geralmente, implicar sentimentos de raiva, aquele con-
ceito surge associado a um conjunto complexo de atitudes que 
motivam comportamentos agressivos dirigidos para a destruição 
de objetos ou agressão de pessoas. Enquanto a raiva e a hostili-
dade se referem a sentimentos e atitudes, o conceito de agres-
são implica, regra geral, comportamento destrutivo ou punitivo 
orientado para outras pessoas ou objetos.
Parece consensual que a raiva é um estado emocional negativo. 
Pode surgir como reação a sentimento de dor, ameaça, coer-
ção, dano infringido, ofensa ou injustiça. Esta reação poderá sur-
gir independentemente de estas serem reais ou percebidas. Esta 
emoção é caracterizada por desconforto e agitação física. A raiva 
pode ser manifestada através de comportamento agressivo diri-
gido a outros, ou pode ser reprimida. A sua intensidade é variá-
vel, bem como o grau de consciência ou controlo que o sujeito 
tem sobre ela. Se esta emoção for intensa ou se se prolongar 
no tempo, quer de forma consciente, quer inconsciente, irá ter 

consequências prejudiciais para a saúde, como consequência da 
cativação do sistema nervoso simpático, criando sintomas como 
hipertensão (Moral, Ramiréz & Hernández 2010; Spielbergerer, 
Reheiser & Sydeman, 1995). 
Entretanto surgiram defi nições do estado e do traço de raiva:  “O 
estado de raiva refere-se geralmente, a um estado emocional que 
consiste em sentimentos subjetivos de irritação, aborrecimento, 
fúria e cólera, com ativação do sistema nervoso autónomo. Con-
siderava-se ainda que o estado de raiva variará em intensidade e 
fl utuará no tempo em função da injustiça percebida, do ser ata-
cado ou mal tratado ou da frustração resultante do bloqueio de 
um comportamento orientado para um objetivo”. Por seu lado 
traço de raiva foi defi nido operacionalmente segundo as diferen-
ças inter-individuais relativas à frequência com que a pessoa expe-
rimentava estados de raiva. (Spielberger et al., 1988, pag. 93).
A raiva pode ser interpretada de diversas formas: como reação 
à frustração, como forte sentimento de culpa, como forma de 
pedido de ajuda, como emoção disruptiva numa relação inter-
pessoal, neurose ou psicopatologia depressiva (Weiner, 1982 
cit. Por Culbertson & Spielberger, 1996). Segundo Rothenberg 
(1971, cit. Por Culbertson &Spielberger, 1996), a raiva contribui 
para problemas de comunicação, distúrbios nas relações inter-
pessoais, desordens psicossomáticas e é um factor crítico na 
motivação de comportamentos violentos.
A psicologia terá muito a ganhar com a compreensão da natu-
reza da raiva e suas consequências.
Conceptualizar a raiva como apenas um aspecto da agressão 
poderá ser uma visão redutora, pois que mesmo quando o sen-
timento de raiva não leva a comportamentos agressivos ou a 
depressão, esse sentimento pode levar a problemas físicos ou 
psicossomáticos (Culbertson & Spielberger, 1996). Por exemplo, 
alguns estudos demonstram haver correlação  entre raiva, hosti-
lidade e comportamento agressivo e doenças cardíacas (Dem-
broski, MacDougall, Williams & Haney, 1984 cit. Por Culbertson 
& Spielberger, 1996). Por exemplo, verifi cou-se que o ritmo car-
díaco era três vezes mais elevado no grupo classifi cado como 
“raiva para dentro” do que o grupo classifi cado como “raiva para 
fora”, outros estudos verifi caram que indivíduos com “raiva para 
fora” elevada tinham uma pressão sanguínea diastólica signifi ca-
tivamente mais baixa e uma pressão sanguínea sistólica ligeira-
mente mais baixa quem os indivíduos classifi cados como médios 
ou baixos na expressão da raiva” (Spielberger et al., 1988).

TCor Artª Nuno Luís Pereira Monteiro
Chefe do Serviço de Apoio Médico (SAMED) CASOeiras
Chefe do Gabinete de Psicologia do SAMED/CASOeiras
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O Conselho Diretivo (CD) do IASFA, I.P., 
deliberou, no passado dia 08 de janeiro, 
acerca da alteração dos prazos de vali-
dade do cartão ADM.
Ciente das difi culdades inerentes à 
pronta renovação dos cartões da ADM, 
o CD procurou soluções que promo-
vam a simplifi cação dos processos, de 

forma a facilitar aos seus benefi ciários 
o acesso aos cuidados de saúde a que 
têm direito. 
O pedido de renovação do cartão ADM 
continua a ser da responsabilidade dos 
benefi ciários, pese embora os prazos de 
validade tenham sofrido alterações con-
sideráveis, nomeadamente, os Benefi ciá-

rios Titulares do Quadro Permanente, 
que passam a ter o cartão válido até 
completarem 90 anos de idade.
Estas alterações entram em vigor a partir 
de 1 de fevereiro de 2018.
Conheça todas as alterações aos pra-
zos de validade no site do IASFA, I.P., em 
www.iasfa.pt.

RENOVAÇÃO DO CARTÃO ADM

Grande parte das infeções comuns, tais como resfriados, 
gripes, intoxicação alimentar, hepatite A, parasitoses 
intestinais e muitas outras, são transmitidos geralmente 

por mãos contaminadas.
Mesmo as infeções respiratórias, que podem ser transmitidas 
através do espirro ou da tosse, são, na verdade, transmitidas com 
mais frequência pelas mãos do que pelo ar. 
Não é exagero. O simples hábito de lavar as mãos com frequên-
cia pode salvar vidas. Enquanto o germe estiver restrito à pele, 
ele não lhe irá fazer mal. A nossa pele é uma espécie de arma-
dura contra microrganismos, mas quando levamos a mão suja à 
boca ou tocamos em alguma ferida, damos aos germes acesso à 
parte interior do nosso corpo.
Por isso, crie o hábito de uma frequente lavagem das mãos!

LAVAR AS MÃOS AJUDA A EVITAR DOENÇAS?

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES

Todos os anos o IASFA, I.P., atribui subsídios e comparti-
cipações no âmbito da ação social complementar, com 
vista à proteção dos benefi ciários que se encontrem em 

situação de carência económica e social.
Para esse efeito, o IASFA, I.P., atribui as seguintes comparticipações:
• Subsídio Complementar por Carência Económica (SCCE);
• Subsídio Complementar Apoio de 3.ª Pessoa (SCAP);
•  Subsídio Complementar para Estrutura Residencial Para 

Pessoas Idosas (SCERPI);
• Subsídio Complementar Extraordinário (SCE);
• Comparticipação de Apoio Escolar (CAE);
• Comparticipação Escolar para Apoio na Defi ciência (CEAD);
• Apoio Financeiro Extraordinário (AFE).

Todas as candidaturas a estes apoios fi nan-
ceiros são avaliadas caso a caso, segundo 
as regras estabelecidas para atribuição dos 
mesmos.
Qualquer esclarecimento relativo a estes 
apoios poderá ser obtido através da Divi-
são de Assuntos Sociais (DAS) da Direção 
de Serviços de Ação Social Complementar 
(DSASC), por telefone (213 407 600), e-mail 
(das@iasfa.pt) ou presencialmente na Rua 
de S. José, Nº 24, 1150-323 Lisboa. 



PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTE A DIVISÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Telefone 213 407 600 ou visite-nos em www.iasfa.pt

Protocolos celebrados com o IASFA
Apoio Domiciliário

Outros

Educação 

www.entrepostovh.pt

Automóveis

Lazer 

Apoio na Saúde

Casas de Repouso

Creche e Jardim de Infância

Cabeleireiro / 
Estética ao 
Domicílio

Funerárias

União das Misericórdias 
Portuguesas
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