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Prevenir para não cair

COVID19
A PROTEÇÃO EM CASA, O EXERCÍCIO FÍSICO E A ALIMENTAÇÃO
SÃO FATORES DETERMINANTES NA SUA DEFESA

Esta campanha
é uma iniciativa do:

SOCIEDADE PORTUGUESA
DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

FATORES EXTRÍNSECOS
Uma vez que a maioria das quedas ocorre em casa, o objetivo é identificar os fatores
mais comuns à generalidade dos casos, diminuindo, assim, o risco de queda
e promovendo uma melhor qualidade de vida.

O que são fatores extrínsecos?

S

ão fatores de risco externos ao indivíduo,
aqueles que se encontram em ambientes de
desempenho e da vida de cada
um.
Uma vez que a maioria das quedas ocorre em casa, principalmente com a população mais
idosa, o objetivo é identificar os

NA SALA

fatores de queda mais comuns à
generalidade dos casos, procurando sensibilizar o indivíduo
para a adaptação dos ambientes
quotidianos, diminuindo, assim, o risco de queda e promovendo uma melhor qualidade
de vida.
Para que o risco de queda seja
menor, devem ser tomadas al-

gumas precauções no nosso dia
a dia, particularmente no nosso
lar que, sendo o nosso refúgio,
encerra muitas vezes os maiores perigos. Por acharmos que
conhecemos bem o nosso espaço, e que conseguimos orientarnos, acabamos por não ter o cuidado que deveríamos quando
nos movimentamos em casa.

A nossa casa é, por vezes, um local onde
acumulamos muitos artigos. Muitas vezes,
uma recordação colocada num lugar que
impede a passagem, e supostamente
arrumada, poderá tornar-se um perigo na
livre circulação.

Evite os tapetes e carpetes
na sala

MELHORE
A SUA
QUALIDADE
DE VIDA!

QUARTOS

Evite os
tapetes e as
carpetes ao
lado da cama

Tenha o telefone
por perto

Roupas, sapatos, acessórios
ou bibelots fora do local são
um risco de queda.
A luminosidade também tem
um papel preponderante, devendo, por isso, utilizar-se

Um espaço habitual diário,
onde os perigos espreitam,
quer pelos líquidos derramados, quer pelos tapetes.

luzes de presença durante a
noite. Este hábito tem como
principal objetivo facilitar o
levantar e o reconhecimento
do que nos rodeia.
Evitar os tapetes e carpetes

A sala é, muitas vezes, utilizada para reuniões de família ou lazer. Lê-se, costurase, vê-se televisão, brinca-se
com os filhos e netos. Por
vezes, ficam livros, revistas,
brinquedos, fios de eletricidade ou, até, cabos de energia dos computadores fora
do lugar, potenciando o risco de quedas.

NA COZINHA

Deve ser um espaço com boa
circulação, onde bancos e cadeiras devem estar arrumados.
Na cozinha, é fulcral evitar
ter louças em armários altos.
O ideal é estarem à altura dos
olhos.
A luminosidade será um fator
a considerar, devendo-se privilegiar a luz natural ou, em caso
de necessidade, a artificial, com
luminosidade, para permitir a
visualização de riscos.

ao lado das camas, pois estes são fatores de perigo que
promovem as quedas. A existirem, devem ser antiderrapantes.

Evite armários altos

Tenha o telefone
por perto

CASA
DE BANHO

entrada de terceiros.

Tenha o telefone
por perto

As águas derramadas,
podem levar a que se
escorregue, a desequilíbrios e
consequentemente a quedas.

As águas derramadas podem
levar a que se escorregue, a
desequilíbrios e, consequentemente, possibilitar as quedas. Deve manter-se o chão
seco e usar-se tapetes antiderrapantes ao sair do banho, enxugando os pés em
primeiro lugar.
Em casos de mobilidade reduzida, em que o indivíduo
use auxiliares de marcha ou
outros, devem desimpedir-se
os acessos, a fim de diminuir
o risco de quedas.
No acesso à casa de banho,
sempre que possível, devem
existir barras de apoio fixas
na parede, que permitam ao
indivíduo deslocar-se com
maior segurança.

NUNCA TRANQUE A PORTA
DA CASA DE BANHO POR
DENTRO, pois, em caso de
indisposição, permitirá a
entrada de terceiros

Ter todo o material de banho
acessível, assim como toda a
roupa a usar.

A substituição da banheira
clássica por um poliban melhora o acesso ao banho.

Um alteador de sanita pode
ser um auxiliar para indivíduos recém-operados, quer
à anca, quer aos joelhos, e
também para os indivíduos
que sofrem das articulações
ou de fraqueza muscular.

Em casa, nunca se deve trancar a porta por dentro, para
permitir, em caso de indisposição, a entrada de terceiros.

Um banco ou uma cadeira
de banho devem também ser
considerados,
privilegiando-se o banho sentado, prevenindo desequilíbrios ou
escorregadelas próprias e, simultaneamente, as situações
de tonturas.
Os tapetes na casa de banho
devem ser antiderrapantes.

Ter um telefone por perto.

MANTENHA
O CHÃO
DA CASA
DE BANHO
SECO

CORREDORES

PRIVILEGIE
UMA CASA
ARRUMADA
A utilização de canadianas,
ou mesmo de andarilho, no
interior da casa, obriga-nos
a contar com espaços mais
livres e mais desimpedidos,
pois o espaço extra é um
contributo à segurança.

em ser
em
.
Os corredores devem ser
desobstruídos e estar
completamente livres

Os corredores são locais de
passagem e, como tal, devem
estar desobstruídos e completamente livres.

A mobília destes espaços deve
ter dimensões pequenas e estar encostada à parede, a fim
de permitir a livre circulação.

Nos corredores, devem existir luzes de presença que iluminem estrategicamente o
espaço, particularmente as
zonas que são usadas durante a noite, nomeadamente,
acessos à casa de banho ou à
cozinha.

À NOITE TUDO É DIFERENTE
Trata-se de um período em que
as alterações cognitivas e motoras do indivíduo poderão estar
alteradas, quer pela medicação
para dormir, quer pelo próprio
sono. Perante este cenário, os
tempos de reação estão alterados, os desequilíbrios aumentam
e a queda torna-se eminente.
0s animais de estimação fazem
companhia e são amigos de
quatro patas. Mas, eles também obrigam a cuidados redobrados, pois a sua amizade
leva, por vezes, a cruzarem-se
com a nossa marcha, ao passarem entre as pernas, provocando quedas.

Aqui, mais uma vez, a atenção
é fundamental e as luzes noturnas, preponderantes na boa
visão dos caminhos a percorrer,
são essenciais, apesar de conhecermos tão bem a nossa casa.

Estas divisões (sala, quartos e
corredores) são, muitas vezes,
sinónimo de velhas tradições,
como encerar os soalhos. É necessário redobrar os cuidados
após a aplicação das ceras.

A Covid-19,
disseminou-se a partir
da China, e acabou por
chegar a praticamente
todos os países do
mundo. A transmissão
faz-se por contágio
interpessoal.
m ambiente familiar e
social, o SARS-CoV-2
transmite-se com alguma facilidade de
pessoa a pessoa de duas formas: através de gotículas e aerossóis emitidos com a tosse,
com espirros ou durante uma
conversa a uma distância inferior a, aproximadamente, 1
metro ou através de contacto,
como um aperto de mão, um
beijo ou um abraço. As mãos,
que levamos frequentemente
à boca e ao nariz de forma
automática, são talvez o principal veículo de transmissão
do vírus. Objetos e superfícies,
em contacto com as mãos,
podem também funcionar
como meios de transmissão.

CORONAVÍRUS

E

RISCO DE CONTÁGIO
O risco de um doente contribuir para a disseminação
da doença, no seu meio, depende do número, da idade
e do estado de saúde das pessoas com quem contacta de
forma próxima. A probabilidade de contactarmos com
uma pessoa infetada, ainda
sem diagnóstico, numa via-

gem de avião, de barco ou de
comboio, num hotel, numa
estância de neve, numa feira, na escola ou no local de
trabalho, numa reunião, no
café ou no cinema, vai sendo cada vez maior. Por isso,
devemos ter a consciência,
de que os comportamentos
que adotamos no nosso dia
a dia, devem ser de acordo
com as recomendações das
autoridades de saúde, só assim iremos conseguir proteger
a nossa saúde do vírus e a
saúde dos outros. Têm sido
identificados indivíduos que
são portadores do vírus e não
desenvolvem a doença (sem
sintomas e sem alterações nos
exames efetuados), indivíduos

que se mantêm portadores do
vírus depois de serem considerados curados. Inclusive,
já são descritos alguns casos
de contágio a partir de portadores assintomáticos. Pode
haver contágio a partir de um
transmissor de doença que
não é fácil de detetar.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico pode ser difícil, porque os sintomas confundem-se com os de outras
doenças e, num estudo publicado nos últimos tempos,
11,3% dos doentes internados
nos hospitais chineses por Covid-19 antes de 20 de janeiro
não desenvolveram febre. Se
se fizer o rastreio da doença

Fonte: Alfredo Martins, Coordenador do NEDResp da SPMI

EM PORTUGAL
com base apenas na avaliação
da temperatura corporal, uma
percentagem considerável de
casos passa despercebida.

GRUPOS DE RISCO
Os pacientes com doenças cardíacas, diabetes e hipertensão
são considerados os grandes
grupos de risco.
Os médicos referem que os indivíduos com sintomas respiratórios apenas devem deslocar-se
ao hospital em casos de alerta,
caracterizados pela existência de
febre (por mais de 48 horas) ou
falta de ar. Se existir a possibilidade de um indivíduo estar infetado com o novo coronavírus,
a probabilidade de transmissão
é muito elevada. Os especialistas em saúde afirmam, também, que a preocupação com o
coronavírus pode levar a uma
diminuição nos casos de gripe,
uma vez que a forma de transmissão (através de partículas
expelidas na tosse e espirros da
pessoa infetada, mas, também,
através do contacto direto com
objetos contaminados com as
secreções de alguém infetado) e
prevenção são as mesmas: lavar
as mãos, não manter contacto com pessoas com sintomas
respiratórios e, para o caso do
indivíduo apresentar sintomas
(febre, tosse, dores musculares...), deve contactar a SNS24
e cumprir o período de quarentena. O número da SNS24, para
o qual deve ligar, é o seguinte:
808 24 24 24.

COVID-19
EM LARES DE IDOSOS
O novo coronavírus SARS-CoV-2 progrediu rapidamente através
do mundo e está agora a infetar inúmeras pessoas. Contudo,
existem várias formas de nos protegermos do vírus. Conforme
o Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Henrique Barros,
declarou à Rádio Renascença, há cinco passos essenciais para
proteger todos os lares de idosos do país enquanto a pandemia
de Covid-19 durar. De acordo com o especialista, é preciso:
• Identiﬁcar as pessoas que estão sintomáticas, sabendo que as
pessoas mais velhas têm muito menos sintomas e portanto a
regra geral tem de se aplicar com muito cuidado;
• Fazer o maior número de testes possível. É uma situação em
que é muito importante testar, para ter a certeza que podemos
separar as pessoas, que não estarão a transmitir a infeção das
pessoas que estão infetadas que são, potencialmente e muito
seguramente, transmissoras de infeção;
• Garantir que os fluxos de entradas e saídas dos locais onde
elas estão contidas são controladas, ou seja, que não há passagem de infeção para a comunidade nem a comunidade leva
a infeção, o que quer dizer ﬁm de visitas, controlo dos funcionários, etc;
• Se não for possível fazer essa separação nos espaços físicos
onde as pessoas estão, elas têm de ser realocadas para outros
espaços. Podem ser espaços públicos semelhantes ou, em último caso, espaços como hotéis ou residências que estejam
disponíveis;
• Tratar claramente as pessoas infetadas, sabendo que elas correm um risco muito alto de doença grave.

O SARS-CoV-2
chegou rapidamente
a Portugal! E o
que podemos fazer
para minimizar as
consequências da
doença? É necessário
alterar os nossos
hábitos e passar mais
tempo em casa.
m estudo científico, analisou os
registos clínicos
de 1099 doentes
internados até 20 de janeiro
de 2020 em 522 hospitais de
30 províncias e regiões autónomas da China. Foram
classificados como não graves
na data em que recorrem ao
hospital 84,3% dos doentes
e a percentagem de doentes
que morreram, até à data em
que terminou o estudo, foi de
1,4%. Nas estatísticas oficiais
da China, a taxa de mortalidade é de 3,2%. Os doentes
graves eram, em média, sete
anos mais velhos que os não
graves, tinham mais doenças
crónicas (38,7% contra 21%)
e morreram mais (8,1% contra 0,1%); Morreu 1 em cada
1.000 doentes não graves. É,
ainda, possível que pessoas
infetadas com poucos ou nenhuns sintomas não tenham
recorrido ao hospital e essas
não entraram nos cálculos.

COVID19:

U

dores musculares, dificuldade
a respirar) deve contactar o
SNS24 pelo número 808 24
24 24 e seguir as instruções
recebidas. De acordo com as
indicações atuais da DGS, em
espaços públicos como os supermercados, hospitais, espaços
onde se realizem eventos e inclusive nos espaços de trabalho
é obrigatório o uso de máscara.
Para além disso, nos momentos
CONTACTAR O SNS24
em que não usa máscara, deve
Como referimos, quem tiver colocar o antebraço ou um lensintomas suspeitos (febre, tosse, ço de papel à frente da boca

e do nariz quando tosse ou
espirra, deitar o lenço de papel
no lixo, lavar ou desinfetar as
mãos com frequência, limitar
os seus movimentos em casa
e fora de casa ao estritamente
necessário. Em casa, deve contactar com o menor número
de pessoas e deve haver cuidado especial com a limpeza
do ambiente que frequenta.O
local de tratamento depende,
da avaliação médica e tem em
conta a gravidade e a estabilidade da doença.

: CUIDADOS A TER...

1,5 M

Durante, a crise motivada
pela pandemia do
coronavírus é importante
manter as rotinas e sair de
casa com precaução. Esta é
uma atitude preventiva!

Utilizar máscara cirúrgica,
é, ainda, outra medida
preventiva e muito
importante, principalmente
em espaços fechados

Lavagem frequente e prolongada
das mãos (com água e sabão
durante 20 segundos), seguida
de secagem apropriada evitando
a contaminação cruzada (fechar
a torneira com uma toalha)

Manter as mãos limpas com gel
antibacteriano ou lavar com água
e sabão contribui para aumentar
a imunidade do indivíduo e, claro,
afastar o vírus

Não tocar na cara. As mãos
e os dedos - contaminados
- ao tocarem no nariz, olhos
ou boca, são uma porta de
entrada para o vírus.

Há que evitar aglomerações. É
fundamental ter cuidado para não
espalhar uma infeção grave como
esta a pessoas mais suscetíveis e
vulneráveis

Manter o distanciamento social
recomendado pela Direção
Geral da Saúde contribui
para conter a progressão da
pandemia

Cada um tem de fazer a sua parte
e prevenir o contágio da Covid-19.
Afinal, atitudes individuais são
extremamente importantes para
controlar o vírus

CONTROLE A ANSIEDADE
Face à crise do coronavírus,
muitos estão preocupados
com a saúde, com os idosos,
com a economia, com a vida
proﬁssional e social. Aﬁnal, é
difícil ﬁcar imune a esta onda
de ansiedade, já que é difícil
prever quando iremos regressar à rotina. E os efeitos do cenário de incerteza podem ser
ainda mais graves para quem
sofre de ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo
(TOC). No entanto, é necessá-

rio não descurar os cuidados
com a saúde mental. Assim, e
de acordo com alguns psicólogos, enumeramos algumas
dicas muito úteis:
• Controle o acesso à informação sobre o coronavírus;
• Atenção às fake news (informações falsas). Para tal, visite
sites conﬁáveis e assista a programas ﬁdedignos;
• Seja solidário. Ajude quem
mais precisa, como por exemplo, os idosos;
• Mantenha a rotina. Levante-

se à hora habitual, vista-se e
faça as refeições a horas;
• Reconheça o trabalho dos
proﬁssionais de saúde. É importante estar a par dos esforços dos especialistas que trabalham dia e noite pela saúde
dos pacientes infetados e que
procuram soluções para esta
crise;
• Mantenha contacto com
amigos e família. Use o telefone, o email, as mensagens, as
redes sociais e videochamadas
para permanecer em contacto.

REFORCE O SISTEMA I
Conheça alguns dos alimentos com mais propriedades anti-inflamatórias
e que deve, por isso, consumir.
lguns alimentos
fortalecem a defesa do organismo
para combater doenças e vencer a batalha contra vírus e bactérias, especialmente durante a pandemia de
coronavírus que vivemos.
Uma dieta equilibrada, que
inclua legumes, frutas e outros
alimentos de origem natural,
“é a melhor maneira de fornecer as vitaminas e os nutrientes ao sistema imunitário”,
de acordo com os especialistas
em saúde. Contudo, ter um
sistema imunitário forte não
significa que será invencível
à Covid-19, todavia, o corpo
terá as defesas necessárias para
combater eficazmente a inflamação.
Eis alguns dos alimentos que
deve consumir:

A

BETERRABA
Pelo facto de
ser rica em
vitaminas A,
B, C, fósforo, magnésio,
cobre e zinco,
desempenha uma importante
função no reforço do sistema
imunitário e nas defesas, contribuindo para prevenir gripes e constipações.

DIÓSPIRO

Considerado ‘o
fruto dos deuses’, este fruto
é muito apreciado, especialmente, no outono. Por ser rico em
vitamina A, hidratos de carbono (como a frutose), fibras
solúveis (como a pectina), carotenos e potássio, é um fruto
CENOURA
que se aconselha a consumir
Por ser um ex- nas estações frias, pois reforça
celente alimen- as defesas naturais do organisto para todas as mo.
idades, a cenoura
LARANJA
é um verdadeiro
É considerada
cocktail para a saúde.
um excelente
É, ainda, rico em vitaminas
alimento por
A, B e C e em sais minerais,
ser rica em viferro, cobre, sódio, cálcio,
tamina C, em
potássio, iodo, zinco e mandiversos
ácidos
ganês. A cenoura fortalece o
(como o cítrico, o tartácoração, é antialérgica, antioxidante, regula o trânsito in- rico e o málico), em numerotestinal, tonifica o organismo sos sais minerais (como o potássio) e bioflavonoides.
e reforça o organismo.

A laranja acalma o sistema
nervoso, combate infeções,
promove o bom funcionamento do trânsito intestinal,
combate a febre, tonifica e
reforça o sistema imunitário,
previne infeções e gripes.

GENGIBRE
O gengibre é
considerado
uma das especiarias mais
deliciosas e saudáveis do mundo.
Os
óleos naturais do gengibre são responsáveis pelo
seu sabor e fragrância tão peculiares. O mais importante é
o gingerol que contém diversos antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias. Ajuda
a combater, por exemplo, gripes, sintomas de artrite, dores
musculares, tosse, infeções
respiratórias, envelhecimento
precoce, bronquite e asma.

ALHO
Estimula o sistema
imunitário e tem
propriedades
anti-inflamatórias,
antibacterianas e antivirais. O alho
contém alicina e aliína, dois
compostos quimicamente ativos que combatem os vírus e
as bactérias e estimulam o sistema imunitário. Este alimen-

A IMUNITÁRIO
to também contribui para o
alívio da congestão nasal e do
excesso de muco (que pode
causar o estreitamento das
vias aéreas durante um ataque
de asma).

alguns dos alimentos que não
podem faltar na sua casa. Por
terem um grande poder antioxidante, os alimentos ricos
em vitamina C aumentam a
absorção de ferro e potenciam
o sistema imunitário, logo,
BATATA-DOCE
reduzem os sintomas de uma
É rica em betacaro- constipação.
teno (precursor de
MEL
vitamina A), ajuda
É muito útil
a fortalecer o sisnão só na
tema imunitário e
prevenção,
contém antioxidantes
como no traque ajudam a combater os ratamento
de
dicais livres.
inflamações na
COGUMELO
garganta. Pode ser adicionaAlém de aumentar a do a qualquer chá, desde que
imunidade, promo- com moderação, pois ajuda
ve o aumento da sempre a acalmar a inflamacapacidade respira- ção e irritação.
tória, pois funciona
HORTELÃ
como um expetorante
O mentol, o
e anti-inflamatório das vias
ingrediente
respiratórias.
ativo da horCEBOLA
telã, reduz a
Por conter quercemucosidade,
tina (um poderoajudando a reso antioxidante e duzir os seios nasais e a conanti-inflamatório), gestão do peito e a eliminação
a cebola é um dos da mucosidade do corpo. A
alimentos que deve hortelã também pode aliviar
privilegiar durante um pe- a garganta irritada. Adicione
ríodo de gripe ou constipação. algumas gotas de óleo de hortelã a um humidificador e resA L I M E N TOS R I COS pire profundamente.

EM VITAMINA C
Laranja, quiwi, limão, frutos vermelhos, papaia, abacaxi, brócolos, agrião,
couves e tomate são

FRUTOS
VERMELHOS
Em especial,
as
amoras,
as cerejas, as

framboesas, os mirtilos e os
morangos são uma verdadeira
fonte de antioxidantes, para
além do seu poder anti-inflamatório.

SEMENTES E
FRUTOS SECOS
Por conterem
zinco na sua
composição
nutricional, as
sementes, os frutos secos e, até, os grãos integrais e as leguminosas (como
feijão e grão), são ótimas opções para o sistema imunitário. O zinco deixa o organismo mais forte para combater
doenças.

O PODER DOS
ALIMENTOS
Não devemos apenas adotar
um estilo de vida mais ativo,
mas também uma alimentação mais saudável. Cada alimento contém propriedades
diferenciadas que, em conjunto, são verdadeiras armas de
combate contra vários tipos
de doenças. Ao escolher estes
alimentos, estará a fortalecer o seu sistema imunitário,
protegendo-se contra muitas
maleitas. Os alimentos com
propriedades antibacterianas
são os que mais podem ajudar nesta situação.

MUDE OS SEUS HÁBITOS
Existem, ainda, outros cuidados com a saúde que estão
relacionados com fatores comportamentais, hábitos que podem ser incorporados no dia a
dia e que fortalecem o sistema
imunitário. Sugerimos-lhe que
comece, desde já, a colocá-los
em prática!

Parar de fumar pode ajudar
não só a manter um coração
mais saudável, mas também
contribui para a boa saúde em
geral.

TENHA UMA BOA NOITE
DE SONO

Comprometer as suas horas de
sono triplica o risco de reações
adversas no corpo, o que levar
RELAXE
a desenvolver inúmeras doenTirar um tempo para si mesmo ças. Deve, por isso, proteger
com alguma regularidade pode o seu coração e evitar hábitos
diminuir o risco de ataque car- que alterem o sono.
díaco e outras doenças. Independentemente das desculpas ADOTE UM ANIMAL
para não fazer uma pausa, as DE ESTIMAÇÃO
consequências podem advir e, Além do amor incondicional,
certamente, não valem a pena os animais de estimação oferecem inúmeros benefícios para
o risco.
a saúde. Estudos mostram que
PARE DE FUMAR!
ter animais de estimação pode
O tabagismo é um dos prin- diminuir doenças cardiovascucipais fatores de risco contro- lares e melhorar a função carláveis para doenças cardíacas. díaca e pulmonar.

PRATIQUE IOGA
A prática de ioga não só ajuda a aumentar a flexibilidade, mas também a relaxar e a
combater o stress. Além disso,
contribui para a saúde do corpo em geral.

SEJA OTIMISTA
Ter uma atitude positiva perante a vida diminui o risco de
doenças. Por isso, viva a vida a
sorrir, seja feliz.

HIDRATE O CORPO
Durante a terceira idade os riscos relacionados com a desidratação são maiores e
mais severos, causando um grave impacto na vida e na saúde dos séniores.

T

al como o oxigénio, a
água é fundamental
para a vida. E muitas vezes não bebemos a quantidade suficiente!
Com a idade, a percentagem
de água no nosso organismo
diminui drasticamente (cerca de 50%), fazendo com
que a desidratação nos séniores ocorra mais facilmente.
A falta de água no organismo
pode provocar confusão mental, prejudicar a memória, baixar a tensão arterial, acelerar
dos batimentos cardíacos, entre
muitas outras situações.

ÁGUA É VIDA!
Não é novidade para ninguém
que o organismo necessita de
água, independentemente da
idade. Por ser tão importante, a sua falta pode conduzir
a uma série de doenças e, até,
levar à morte. Afinal, podemos viver sem comer, mas
não vivemos sem beber!
São inúmeras as funções da
água, entre as quais:
• Ajuda a transportar os nutrientes até às células;
• Limpa o corpo das substâncias tóxicas;
• Promove a digestão;
• Previne as cãibras;
• Protege o coração;
• Melhora o funcionamento
do intestino;
• Aumenta a resistência física
pela hidratação dos múscu-

los e tendões, assim como
pela hidratação articular, ajudando a prevenir a artrose;
• Ajuda a regular a temperatura corporal de cada um.

patologias, deve procurar a
água mais apropriada para si.
Lembre-se que o pH do seu organismo é neutro (próximo de
7), assim, procure não alterar
muito este sistema. Afinal, a
SERÃO AS ÁGUAS IGUAIS? questão não é qual a água que
Dependendo da sua origem, as deve beber, mas sim, como a
águas variam na sua composi- vou beber.
ção físico-química! Além do pH,
devemos ter em atenção se são, BEBA ÁGUA
ou não, muito mineralizadas Para uma boa hidratação, devepor exemplo: sódio, sílica, cál- mos beber entre 1,5 a 2 litros
cio, nitratos ou bicarbonatos. de água por dia. Para quem tem
Uma água alcalina tem um pH dificuldade em beber água, sumaior que 7, enquanto uma água gerimos que aromatize a água,
ácida tem um pH inferior a 7. juntando, por exemplo, horDependendo de pessoa para telã, canela, rodelas de limão
pessoa e dependendo das suas ou ananás.

ADOTE UM ESTILO DE V
Aprenda a lidar com o seu corpo e
diga adeus a velhos hábitos. Além
de se sentir melhor, a cada dia que
passa, vai alcançar o sucesso e
ganhar uma nova vida mais saudável!

1) Preserve o
meio ambiente
2) Contribua
para um planeta
saudável

1

2
3) Pratique
exercício físico
4) Exercite os
músculos

3
4

E VIDA SAUDÁVEL

4

6) Aproveite,
também, para
relaxar os
músculos
do corpo

6

5) Adote um
animal de
estimação e
sinta-se mais
feliz

7

5
7) As práticas
alternativas
beneficiam a
saúde do corpo e
da mente
8) Experimente
ioga ou tai chi

8

9) Fazer
exercícios de
pilates contribui
para a saúde do
corpo

9

Há mais de 520 anos
a cuidar de quem precisa.
Séculos de boas causas.
Em 1498, a Rainha D. Leonor criou a Irmandade de Invocação
a Nossa Senhora da Misericórdia, assumindo o compromisso
de apoiar os mais desfavorecidos e promover as 14 obras de
Misericórdia. Hoje, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
continua a sua missão original, com uma intervenção na
sociedade cada vez mais ampla e adequada ao tempo em que
vivemos, comprometendo-se a encontrar novas respostas
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais velhas
e promovendo o envelhecimento ativo, digno e saudável.

www.scml.pt

