especial
aniversário
Temos um
presente para si:
planos simples
que reinventam
os seus dias,
em pouco tempo.
Queremos que
viva mais
e melhor.

r
a
d
u
M
de

vida em

dias
Colaboração
e revisão científica//
Dra. Cátia Gouveia,
nutricionista (menossal.com);
Hugo Meca, wellness coach
e investigador da Faculdade
de Motricidade Humana;
Dr. Paulo Vitória,
coordenador da Linha SOS
Deixar de Fumar;
Dr. Miguel Rego,
nutricionista
(miguelrego.com);
Dr. Pedro Ribeiro
da Silva,
médico de Medicina Geral e
Familiar na Direção-Geral
da Saúde
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O oitavo aniversário
da Prevenir inspirou-nos para
criarmos o trabalho que vai ler.
Queríamos celebrá-lo consigo, com um
artigo que refletisse e sintetizasse a nossa
missão junto dos leitores: informação útil,
prática e simples que nos concede
o poder de proteger o mais importante,
a saúde. A esse número redondo unimos
a ideia de que construir um estilo de
vida mais saudável não tem de ser um
processo demorado, de que bastam
pequenas (grandes) mudanças, sob o aval
de especialistas. Depois, é só abraçá-las
para sempre.
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Objetivo

Atenção

Se depois de seguir os oito
passos não conseguir deixar de
fumar, consulte um profissional
de saúde com formação
em cessação tabágica

Estar atenta à sua saúde
Porque deve fazê-lo A prevenção é a arma mais eficaz contra a doença e decisões vitais na saúde
dependem de informação completa e atualizada. O desempenho dos profissionais de saúde é
determinante, mas o primeiro e o último responsável neste contexto é sempre... você.
O nosso especialista: Dr. Pedro Ribeiro da Silva, médico de Medicina Geral e Familiar
na Divisão de Estilos de Vida Saudável da Direção-Geral da Saúde

1º dia

3º dia

“escutar”
o seu corpo. Tome
consciência dos
sinais que emite,
notando qualquer
indicador de malestar. Faça um
autodiagnóstico:
observe a simetria,
rebordo, diâmetro
e cor dos sinais
cutâneos; faça
o autoexame da
mama (idealmente
uma semana após o
período menstrual).
Tome notas e,
sobretudo se notar
alterações, partilheas com o seu médico,
a quem cabe avaliar
a sua importância.

Se é saudável,
deve fazer uma
higienização oral
anual, análises da
diabetes a cada três
anos e do colesterol
a cada cinco anos.
Após o início da
vida sexual, faça
o rastreio do colo
do útero cada três
anos. Se tem mais
de 50 anos, deve
fazer análise das
fezes anualmente, ou
colonoscopia total
cada dez anos, e o
rastreio da mama, de
dois em dois anos.

2º dia

doenças que
“correm” na sua
família (pais, irmãos,
avós, meios-irmãos,
tias, tios, sobrinhos).
Anote doenças
crónicas (diabetes,
asma, hipertensão) e
outras graves, idade
em que surgiram,
problemas na gravidez
ou parto, problemas
à nascença ou de
desenvolvimento,

R Hoje é dia de

R Há quanto tempo

não olha para o
boletim de vacinas?
Verifique se está na
altura de atualizar
alguma (a do tétano
deve ser tomada a
cada dez anos) e,
se for o caso, agende
a ida ao centro de
saúde – saiba mais
no artigo da pág. 28.
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R Marque consultas.

4º dia

R Descubra as
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idade e causa da
morte. Leve a sua
árvore genealógica de
saúde da próxima vez
que for ao médico

5º dia

R Organize o seu

registo de saúde,
reunindo num
único local: nome
dos médicos, por
especialidade, e da
instituição de saúde;
datas e resultados
de exames; datas
de consultas, de
episódios de doença e
cirurgias; medicação
prescrita e respetiva
dosagem, frequência
e duração da toma;
alergias ou outras
queixas; datas da
toma e dosagem
de suplementos
alimentares. Pode
fazê-lo registando-se na Plataforma
de Dados da Saúde
do Portal do Utente
(https://servicos.
min-saude.pt/acesso/
faces/Login.jsp).

6º dia

R Meça a tensão

arterial – em
casa, com um

aparelho fiável,
ou na farmácia e,
se detetar valores
acima de 140 ou
de 90 mmHg, fale
com o médico. Se
é saudável e a sua
pressão arterial é
normal, basta medila uma vez por ano.
Se faz tratamento
para a hipertensão
e a pressão arterial
está controlada,
poderá medi-la uma
vez por semana ou
como o seu médico
lhe indicar. Se iniciou
um tratamento
recentemente ou
a pressão arterial
não está controlada
meça-a duas a três
vezes por semana.

peso ou queira
mantê-lo num nível
ideal.

Deixar de fumar
O nosso especialista: Dr. Paulo Vitória,
coordenador da Linha SOS Deixar de Fumar (808 208 888)

R Pare para pensar

nos efeitos do
stresse na sua
vida. Ele é causa
acidentes de viação,
domésticos e de
trabalho, de conflitos
e de discussões
desnecessárias.
Para o dosear,
recorra a técnicas
de relaxamento e
de reprogramação
mental e adeqúe as
suas expectativas
quanto ao mundo
e...a si mesma.

1º dia

R Elabore uma lista dos

efeitos negativos que o
tabaco tem na sua vida.
Reflita sobre os motivos
porque ainda não deixou de
fumar (identificar o conflito
que a impede de avançar
é essencial) e confronte-os
com as razões para mudar:
terá uma pele mais bonita;
vai sentir-se livre e poupar
cerca de 1500 euros por ano.

2º dia

R Analise as situações

R Torne a balança

Sabia
que...

O stresse
favorece o
envelhecimento
precoce
da pele

em que fuma: Onde e com
quem está? O que está a
fazer? Defina estratégias
para evitar o tabaco nessas
ocasiões. Por exemplo,
se o faz sempre depois
das refeições, troque cigarros
por pastilhas sem açúcar.

3º dia

R Altere o modo como

fuma. Conte três minutos
desde que sente vontade de
fumar até acender o cigarro.

Respire profundamente,
sinta o relaxamento e
pense: “será que ainda me
apetece?”

4º dia

R Faça programas sem

fumo. Vá ao cinema, ao
teatro, reserve mesa na zona
de não fumadores do seu
restaurante favorito ou vá ao
ginásio – segundo a Mayo
Clinic, meia hora de exercício
ajuda a controlar a carência
de nicotina.

5º dia

R Fale com uma amiga que
tenha deixado de fumar
e peça-lhe dicas que a
ajudem a libertar-se. Não
fume durante a conversa.

6º dia

R Diga a si própria que vai

deixar de fumar porque
quer e não porque se sente
obrigada e assuma esse
compromisso perante
quem convive consigo.

8
horas

de sono
reparador
f Deite-se e levante-se

Porque deve fazê-lo Ganhará aquilo que é mais elementar na
existência humana: anos de vida – cerca de dez, segundo um estudo
recente da Universidade de Toronto.

8º dia

7º dia

numa aliada. Caso
não esteja a fazer
dieta, pese-se uma
vez por mês, se
possível sempre
à mesma hora, na
mesma balança,
sem roupa, em jejum
e após ter esvaziado
a bexiga. Este é um
hábito a adotar quer
esteja a tentar perder

Objetivo

Plano

Não quer desiludir, pois não?
Convide os seus amigos
fumadores a fazerem o
mesmo e explique que
algumas das suas rotinas
poderão mudar.

7º dia

R A redução gradual do

tabaco é, geralmente,
é uma armadilha. Apague o
último cigarro e comemore.
Nas próximas 72 horas a sua
pressão arterial e pulsação
voltarão ao normal; os
pulmões começarão a
eliminar os detritos do
fumo e a probabilidade de
sofrer um ataque cardíaco
diminuirá; o seu paladar
e olfato ficarão mais
apurados; respirará melhor
e terá mais energia.

8º dia

R Experimente a

aplicação iCoach (www.
stopsmokingcoach.eu), um
assistente online gratuito
que ajuda a entrar para o
clube de ex-fumadores.

sempre à mesma hora
(incluindo aos fins
de semana).

fJante duas a três
horas antes de dormir.
Evite refeições abundantes, alimentos gordos ou condimentados
e a ingestão de
muitos líquidos.
fApós o jantar, restrinja o tempo dedicado
a atividades excitantes
ou que a deixem ansiosa (ver filmes, navegar
na Internet, antecipar
o dia seguinte).
f Mantenha o quarto

escuro, silencioso e
entre 18 e 22ºC. Evite
roupa de cama pesada.

f Meia hora antes
de se deitar, avise o cérebro de que vai dormir
dedicando-se a rotinas
de higiene ou a rituais
como preparar a roupa
para o dia seguinte.
f Ao deitar-se,
foque-se no prazer
de sentir os lençóis
sobre a pele, a cabeça
sobre a almofada e
os olhos fechados.
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Objetivo

Ingerir menos sal
Porque deve fazê-lo Cinco gramas diários é a dose máxima de sal que
deve ingerir por dia para ajudar o seu organismo a salvaguardar-se de
uma das principais causas de hipertensão e doença cardiovascular.
A nossa especialista: Dra. Cátia Gouveia,
nutricionista (www.menossal.com)

1º dia

4º dia

escondido nos alimentos embalados.
Faça uma vistoria à despensa e livre-se dos
alimentos que têm mais de cinco por cento
de sal ou sódio por porção. Esteja atenta a
refeições embaladas, enchidos, molhos e
batatas fritas.

antigo. Prepare uma salada de tomate e
pepino e tempere-a apenas com azeite,
orégãos, sumo de limão ou vinagre de fruta.
Tanto o tomate como o pepino são frutas
e, por isso, dispensam a adição de sal.

R 80 por cento do sal que ingerimos está

2º dia

R Reduza para metade a quantidade

de sal que adiciona aos seus cozinhados.
Como alternativa, use especiarias e ervas
aromáticas para potenciar o sabor dos
alimentos. Para a carne prefira tomilho,
cominhos ou manjericão e, para o peixe,
colorau ou pimentão.

3º dia

R Hoje é dia de se livrar de um hábito

5º dia

R Aposte numa alimentação rica em fruta

e legumes, que têm menos concentração
de sódio. Em simultâneo, consuma
alimentos ricos em potássio, como bananas,
espinafres e leguminosas: facilitam a
excreção de sal pelo organismo.

6º dia

R Ainda não consegue tolerar a falta de

R Adira à marmita. Ao preparar as suas

refeições, controla a quantidade de sal
adicionado. Se almoçar fora, fuja dos pratos
do dia e prefira pratos confecionados no
momento, como os grelhados. Peça para
não adicionarem sal.

sal? Minimize os danos: troque o sal
tradicional (com cerca de 40 por cento de
sódio) pelo sal marinho natural, com apenas
oito por cento de sódio.

7º dia

R Se está a ser difícil reduzir o consumo de
sal, experimente uma versão com teor
reduzido ou nulo de sódio. Mas não abuse.

8º dia

R As suas papilas gustativas ainda não se

Tome Nota

Retire o saleiro
da mesa e exclua o sal
fino da sua lista
de compras
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habituaram à falta de sal, mas estão no
bom caminho. Aproveite para eliminá-lo
totalmente da sopa, dos estufados e dos
assados. A combinação de sabores destes
pratos, dispensa o sal. Se, ainda assim, sente
que falta qualquer coisa, aipo, hortelã e
louro são ótimos aliados do sabor.

Dr. Miguel Ângelo Rego
http://miguelrego.com

8

estratégias

Liberte-se
do açúcar

acelera o
envelhecimento
1 Reduza gradualmente
o açúcar que adiciona
a alimentos e bebidas.

2 Não use adoçante.
3 Prefira doces
nutritivos e saciantes,
como um iogurte
ou uma peça de fruta.

8

minutos

Para
uma Pele
cuidada

6 Use fruta em pratos com
carne ou peixe.

7 Use malaguetas:
o picante estimula os mesmos centros nervosos
de prazer que o açúcar.
8 Registe as circunstâncias em que come doces
e defina estratégias
preventivas.

para o seu tipo de pele.
Escolha a fórmula (gel,
leite, água micelar) que
achar mais confortável.

f 4 x 15 segundos
Traga na carteira um
bâton hidratante e
reaplique ao longo do dia.

f 1 minuto Com o
rosto limpo, aplique os
produtos adequados ao
seu objetivo (antirrugas,
antiacne). Deixe atuar
durante a noite.

f 30 segundos
Ao fim do dia, limpe o
rosto com um produto

f 30 segundos
Hidrate os pés com um
creme específico.

Dica

Use um
produto
específico
no contorno
ocular

Objetivo

Voltar a fazer exercício
Porque deve fazê-lo «Se a atividade física fosse um comprimido era o mais milagroso de todos»,
afirma o NHS (Serviço Nacional de Saúde Britânico). Ajuda a minimizar o risco de doenças
crónicas, cardiovasculares e diabetes tipo 2 e tem benefícios para autoestima, stresse e depressão.
O nosso especialista: Hugo Meca, wellness coach e investigador da Faculdade
de Motricidade Humana

gelatina ou doce caseiro.
em três horas

f 1 minuto
Aplique no rosto, pescoço
e decote um hidratante
adequado ao seu tipo
de pele com fator
de proteção solar.

f 2 x 30 segundos.
Coloque na secretária
e na mesa de cabeceira
um hidratante de mãos.
Aplique ao longo do dia
e ao deitar.

Fonte: Adaptado de American Academy of Dermatology

4 À sobremesa opte por
5 Coma de três

f 3 minutos
Aplique um hidratante
no corpo imediatamente
após o duche. Escolha
a fórmula segundo o
nível de hidratação que
desejar.

1º dia

REscolha um local

agradável para uma
caminhada e reflita.
Analise a sua situação
atual, tendo em conta a
aptidão física, os
recursos e o tempo de
que dispõe para
praticar exercício.
Defina objetivos
realistas.

2º dia

RProcure ser mais
ativa. Prefira as

escadas ao elevador,
faça pequenos
percursos a pé e
levante-se quando
precisar de falar com
um colega.

3º dia

RPor esta altura já
encontrou uma
atividade que lhe dá
prazer e com a qual se
sente confortável,
apesar do esforço
envolvido. Lembra-se
de quando não largava
a bicicleta? Porque não
retomar já essa rotina?

4º dia

5º dia

College of Sports
Medicine, a prática
individual de exercício
pode, em alguns
casos, desmotivar e
levar ao abandono.
Desafie uma amiga
para uma corrida ou
caminhada. Ao
estabelecer esse
compromisso ver-se-á
obrigada a honrá-lo.
Desistir não é opção.

mimar. Sentir-se
bonita ajuda a manter
a motivação. Invista
em equipamento de
qualidade e crie uma
playlist com as suas
músicas favoritas.

RSegundo a American

RTire o dia para se

6º dia

RSaia com amigos
para dançar. Pode
queimar, pelo menos,
250 calorias numa
hora.

7º dia

RDesafie-se.
Experimente uma
modalidade nova,
fora da sua zona de
conforto.

8º dia

RParabéns! Dirija-se

a um ginásio e informe-se sobre os dias
experimentais. A partir
daí poderá estabelecer
um plano com as
modalidades que
prefere. p
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