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SAÚDE

Christianne, já temos visto e acompanhado o seu trabalho 
e percebemos que é muito apaixonada e dedicada pelo que 
faz. Conte-nos um pouco sobre a sua profissão e experiên-
cia. Porque decidiu tirar esta formação, o que a fez desper-
tar para esta área?
É verdade, sou Fisioterapeuta e gosto muito da minha profis-
são, além de gostar de ensinar, dar formações e treinamentos 
em algumas áreas da Fisioterapia, e já tive experiência de 
dar alguns cursos em centros de formação aqui em Portugal. 
Hoje dedico-me maioritariamente à clínica, onde também 
dou alguns treinamentos e formações específicas.
Decidi fazer o curso de Fisioterapia há 12 anos, na 
Universidade Estácio de Sá, no Estado do Rio de Janeiro. 
Concluí em 2005 juntamente com outros cursos de especia-
lização em áreas específicas, como a Fisioterapia Dermato-
Funcional, que é uma das minhas principais áreas de actua-
ção até hoje. Decidi tirar o curso porque me identificava 
muito com a área da saúde e principalmente com o que diz 
respeito a cuidar e tratar de pessoas. Gosto de ser instru-
mento para proporcionar uma melhoria na qualidade de 
vida seja em que aspecto for, pois é muito gratificante ajudar 
a melhorar e cuidar não só do aspecto físico e emocional, 
mas também da autoestima das pessoas. Portanto, achei que 
era o curso em que me poderia enquadrar melhor e, de fac-
to, foi uma das melhores decisões que pude tomar na vida. 
Gosto muito de poder explorar diversas áreas que existem 
na Fisioterapia e também de ensinar e compartilhar a expe-
riência e conhecimentos que vou adquirindo com o passar 
dos anos.
O que a motivou a vir para Portugal e para Cascais?
Decidi vir para Portugal por causa de um grande amor, que 
começou quando estava no penúltimo ano da faculdade, 
em 2004. Começámos a falar pela internet, ele morava em 
Portugal e passados alguns meses percebemos que estáva-
mos muito apaixonados. Ele foi ao Brasil, conhecemo-nos 
pessoalmente e, no final de 2006, decidimos casar no Brasil 
e depois viemos para Portugal. Estamos quase a completar 9 
anos de casados, temos um filho de 5 anos e estamos à espera 
de uma menina. Vivíamos em Sintra, mas não era uma zona 
com que nos identificássemos muito, por isso decidimos vir 
para Cascais. Preferimos esta zona pelo seu clima, praias e 
paisagens maravilhosas, e de facto podemos comprovar que 
é um dos melhores lugares para viver. Percebi que era o lu-
gar ideal para investir na minha área profissional, pois as 
pessoas apostam muito na saúde e procuram uma vida mais 
tranquila. Apesar do trabalho e correria do dia-a-dia, reser-
vam tempo para investir no bem-estar e qualidade de vida.
O que acha do nosso país? É feliz cá?
Portugal é um país maravilhoso, tranquilo, e aprecio as be-
las paisagens e inclusive a mistura de arquitetura antiga e 
moderna. Já tivemos a oportunidade de visitar outros paí-
ses na Europa, como França, por exemplo, pois o meu ma-
rido é francês mas prefere estar cá. Depois de ter sentido o 
clima frio de outros países, chegámos à conclusão de que 
preferimos o frio daqui, mais suportável. Somos felizes em 
Portugal, não simplesmente por nos identificarmos com o 
país, mas porque somos felizes e realizados a nível pessoal, 
familiar e profissional.
Quando chegou, em que estado encontrou a saúde física e 
emocional dos portugueses?
Encontrei muita frieza. As pessoas são mais distantes, não 

são muito acessíveis no primeiro momento, convivem e re-
lacionam-se pouco, mesmo em ambiente familiar. A maioria 
das pessoas é mais reservada e individualista, vive muito em 
função do trabalho, o que na maioria das vezes tem gerado 
um aumento do stress e de quadros depressivos. Notei, tam-
bém, muito negativismo e pessimismo, pois falam muito da 
crise ao invés de buscar meios para a superar. Sempre que 
tenho oportunidade, tento ajudar estas pessoas com uma 
palavra de ânimo e esperança, para que vejam a vida de ou-
tra forma e possam valorizar-se mais, pois a vida é uma só, 
o tempo não volta e passa muito depressa. Por isso temos de 
aproveitar bem cada momento e procurar uma boa qualida-
de de vida a todos os níveis.
O que a levou a abrir um espaço próprio? E porquê Chris 
FisioDerm clinic spa?
Nos primeiros anos trabalhei como fisioterapeuta em algu-
mas clínicas, mas, como já tinha conceitos e valores muito 
bem formados, fui percebendo que só conseguiria sentir-
-me totalmente realizada e à vontade para trabalhar se ti-
vesse o meu próprio espaço. Este sonho levou alguns anos 
a ser concretizado. Comecei por investir em aparelhos e 
diversos recursos para dar um pontapé inicial e desenvolvi 
parcerias com clínicas médicas, centros de estética e clubes 
desportivos. E fui dando a conhecer a Fisioterapia Dermato-
Funcional, uma das principais áreas em que tenho investido 
e que é pouco conhecida cá. Sempre tive vontade de em-
preender algo que me realizasse e me inspirasse profissio-
nalmente, mas faltava coragem. Um dia, sem esperar, surgiu 
a oportunidade e segui em frente.
A escolha do nome e o logotipo têm a ver com algo com que 
me identifico, com a minha atividade juntamente com o meu 
nome. De facto, o conjunto todo é a cara da clínica. “Chris” 
porque me chamo Christianne, “Fisio” de Fisioterapia, que 
é minha principal atividade profissional, “Derm” tem a ver 
com os cuidados da pele e com Dermato-Funcional, que é 
uma das nossas principais áreas de actuação, “Clinic Spa” 
porque trabalhamos não só com tratamentos clínicos mas 
também com terapias de spa voltadas para o relaxamento e 
bem-estar. E a imagem da bailarina no logotipo representa 
a figura feminina com a sua principal essência, elegância, 
postura e beleza, além de expressar também movimentos 
corporais, que têm a ver com a saúde, que trabalhamos em 
Fisioterapia.
Quais os serviços e tratamentos que o seu espaço oferece? 
Qual é o vosso diferencial?
A Chris Fisioderm Clinic Spa oferece diversos tratamentos - 
Fisioterapia de Reabilitação, tratamentos para grávidas (pré 
e pós-parto), Fisioterapia Dermato-Funcional, que inclui di-
versos tratamentos de estética com uma visão mais clínica e 
personalizada, na qual prescrevemos um plano de tratamen-
to específico para cada pessoa consoante os seus objetivos e 
histórico clínico. Depois de uma avaliação bem detalhada, 
acompanhamos todo o processo de evolução de forma sé-
ria e consciente. É um conjunto de coisas que vão marcar o 
nosso diferencial e credibilidade nos nossos serviços. Não 
dispensamos os nossos conhecimentos e princípios na área 
da saúde, o que nos torna mais criteriosos e cuidadosos na 
escolha dos equipamentos e recursos que decidimos investir 
no nosso espaço, de forma a proporcionar um tratamento 
que seja seguro, eficaz e saudável para as clientes. 
Os principais tratamentos na área da Fisioterapia Dermato-

Foi uma intensa paixão por um homem que trouxe 
Christianne Jambas para Portugal. Cá concretizou um dos 
seus maiores sonhos: abriu a sua própria clínica, a Chris 
FisioDerm Clinic Spa, em Cascais, onde disponibiliza vá-
rios tratamentos de saúde e onde divulga a Fisioterapia 
Dermato-Funcional, que tem maravilhado as suas clientes.



3 | ELES & ELAS

funcional onde podemos actuar em várias situações, a nível 
corporal e facial, são: pós-cirúrgicos, cicatrizes, estrias, gor-
dura localizada, celulite, flacidez, rugas e linhas de expres-
são, manchas, acnes, olheiras… Realizamos diversos tipos 
de massagens, terapias de spa, relaxamento e serviços reali-
zados por outros profissionais de saúde na área da nutrição 
e osteopatia.
O que acha que leva os clientes a procurarem os seus ser-
viços?
A confiança, o conhecimento de causa e experiência nos tra-
tamentos que realizo, a transparência e clareza quando vou 
explicar os procedimentos para que a pessoa perceba o que 
vai fazer. A certeza e garantia dos resultados, pois nunca irei 
propor um tratamento que possa não resultar. Isto porque 
gosto muito do que faço e importo-me de facto com as pes-
soas. Trato as clientes da mesma forma como gosto de ser 
tratada quando sou atendida em alguns lugares. Não consi-
go trabalhar de forma comercial mas sim profissional, ten-
do em vista a satisfação e os objetivos desejados das nossas 
clientes e faço tudo o que for preciso para que isto sempre 
aconteça, tendo em conta a realidade e estilo de vida de cada 
pessoa.
Que recomendações deixaria aos nossos leitores a nível de 
cuidados a ter com a nossa saúde e imagem ou práticas a 
evitar?
Recomendo tirar o melhor proveito da vida investindo nela, 
pois muitas vezes as pessoas são tão agarradas ao dinheiro 
e bens materiais que se esquecem de viver e desfrutar das 
coisas boas e simples que ela nos dá. Um estilo de vida sau-
dável, incluindo uma boa alimentação, a prática de exercí-
cio físico, separar tempo para lazer, para estar em família e 

conviver com os amigos. Procurar investir tempo para si, ter 
cuidados com o corpo, com a pele, perceber a hora em que 
o corpo pede descanso e proporcionar ao corpo aquilo de 
que ele precisa, e relaxar. É importante lembrar que o nosso 
corpo e a nossa face refletem aquilo que somos. As nossas 
emoções, o nosso espírito e a nossa mente devem estar em 
total harmonia e em paz connosco e com Deus. Isto é ser 
feliz e ter qualidade de vida!  
Em relação às prácticas a evitar, sempre que posso aconse-
lho a não fumar, pois o cigarro causa muitos males à saúde. 
Evitar sol em demasia, que é um dos maiores inimigos e cau-
sa do envelhecimento e doenças da pele. Evitar situações que 
afetem o humor, como murmurar ou falar tanto na crise; ao 
invés disso, procurar formas de superar, de melhorar, de se 
adaptar e ser feliz com aquilo que se tem e valorizar a sua 
própria vida, que é o mais importante.
Tem projetos futuros que queira partilhar connosco?
Tenho o desejo de dar algumas formações na clínica, fazer 
workshops, investir no meu novo blog, que foi criado recen-
temente, e poder partilhar dicas, conselhos, conteúdos que 
possam ajudar as pessoas em várias situações relacionadas 
com a saúde, estética e bem-estar. 
Regressar ao Brasil é uma opção?
Neste momento não penso nessa possibilidade, até porque 
já estou há quase 9 anos em Portugal. Apesar da saudade 
que tenho da minha família e amigos no Brasil, estamos 
bem aqui, pois construímos a nossa família e já temos a vida 
pessoal e profissional estruturada e orientada. Não pretendo 
mudar de país, pois isso implica muitas coisas que hoje já 
não se justificam, mas não digo que nunca poderá aconte-
cer, pois o futuro a Deus pertence.


