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CUIDAR
de quem cuida
O poder de relaxar
Porquê genérico?



O maior bem que o ser humano tem é a saúde. Para 

a prolongar é necessário saber cuidar o corpo nas 

suas vertentes física e psicológica. É o equilíbrio destes 

dois fatores que permite prolongar a vida em ótimas 

condições. Na Z•Life encontra um conjunto de artigos 

com informação útil para guiar o leitor a ter uma vida 

mais equilibrada, desde a alimentação, passando pela 

vida ativa e ainda pelos cuidados para o bem-estar 

emocional. Se preferir, pode ler estes e mais artigos na 

versão digital da revista em zlife.pt.

Boa leitura e uma Vida Z.
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RESPIRAR

SERÁ 
CONSTIPAÇÃO, 

GRIPE OU 
ALERGIA?

Ao contrário do que se pensa, 

os problemas respiratórios não 

chegam apenas no inverno. 

Há quem sofra durante todo o ano 

e, em alguns casos, uma pequena 

infeção resulta num mal maior. Saiba 

o que fazer para se proteger e evitar 

fi car de cama. Conheça ainda 

as melhores formas de se cuidar.  
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PROTEGER RESPIRAR

TUDO POR UM BOM 
RESPIRAR

Durante o inverno 
estamos a contar com 
uma série de sintomas, 

que nos chegam 
habitualmente por 

volta desta altura do 
ano, mas depois vem 
a privamera e tudo se 

mistura.

Ninguém gosta de estar doente. São espirros atrás 
de espirros, o corrimento nasal sem parar, a ca-
beça pesa, a tosse é persistente, os olhos lacrime-

jam, o cansaço acumula, os músculos estão especial-
mente doridos… Signifi ca que arrumámos os casacos 
cedo demais ou o pólen já começa a fazer das suas. 
Não há um calendário fi xo que dita quando podemos 
fi car doentes e quando estamos a salvo de todos os pro-
blemas respiratórios. Há quem seja mais sensível às mu-
danças de temperatura, há quem sofra especialmente 
com as alergias sazonais e há quem tenha de cuidar 
das doenças respiratórias durante todo o ano.

SINTOMAS QUE CONFUNDEM
As doenças e as infeções respiratórias representam a 
terceira causa de morte em Portugal. Os dados cons-
tam no último relatório do Observatório Nacional das 
Doenças Respiratórias. Prevê-se que, até 2030, ocupem 
o primeiro lugar. Os números são impactantes: 800 mil 
portugueses sofrem de Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crónica (DPOC) e mais 700 mil têm a asma ativa.
As doenças alérgicas têm vindo a aumentar nos últimos 
anos em todo o mundo, entre as quais se inclui, além 
da asma, a rinite alérgica. Em Portugal, mais de 25% da 
população tem queixas atuais de rinite. Está também 
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entre os países da OCDE que apresentam maior taxa 
de mortalidade por pneumonia. Segundo a Sociedade 
Portuguesa de Pneumologia, é a causa de 16 mortes e 
80 internamentos diários.
Até mesmo em relação à tuberculose, o cenário não é 
animador. A incidência continua a diminuir na Europa, 
mas Portugal mantém-se acima da média da União Eu-
ropeia (UE): 17,5 casos por cada 100 mil habitantes em 
2017, ano a que se refere o último relatório do Centro 
Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças e 
da Organização Mundial de Saúde.
Nas neoplasias, o cancro do pulmão é, segundo o Glo-
bocan 2018 da Agência Internacional de Observação 
da Doença Oncológica, o quarto tipo de cancro mais 
comum em Portugal. Segue-se ao colorretal, mama e 
próstata. Mas é o primeiro em mortalidade. Há ainda 
doenças raras, como a fi brose pulmonar idiopática, 
cujos indicativos coincidem com os de outras doenças 
mais comuns. Nunca desvalorize sintomas! 

DO MAL MAIOR 
AO MENOR

Pneumonia
Afeta especialmente crianças 
e idosos. Tosse constante, 
febre, difi culdade em 
comer, apatia e aumento 
da frequência respiratória 
são os principais sintomas. 
Pode agravar rapidamente e 
precisa de ser tratada o mais 
precoce possível.

Bronquite
Pode ser aguda ou crónica. 
Quando aguda, se não 
é cuidada de início pode 
espalhar para os pulmões. 
Se crónica, está associada à 
DPOC. Difi culdade ao respirar, 
febre e calafrios são os 
sintomas mais comuns.

Asma
É uma patologia que difi culta 
o processo de respiração. 
Tosse, falta de ar e pressão 
no peito são sintomas a ter 
em conta e que costumam 
piorar à noite e pela manhã. 
Não tem cura, mas pode ser 
controlada.

Rinite
É uma reação alérgica 
comum. Pessoas com 
outras doenças respiratórias 
correm maior risco. Espirros, 
congestão nasal, comichão 
nos olhos e nariz são os 
sintomas habituais.

Sinusite
Pode ser aguda ou crónica. 
Divide-se ainda em viral, 
bacteriana e alérgica. 
Congestão nasal, dor de 
cabeça, tosse e mau hálito 
são os principais sintomas.

Fatores de risco
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o 
tabagismo e a poluição atmosférica são dois 

dos principais fatores de risco para as doenças 
respiratórias. É preciso alertar para os cuidados a 
ter de forma a prevenir e evitar que as doenças 

respiratórias agravem, sobretudo nos períodos de 
maior prevalência de crises, que é como quem diz 

inverno, primavera e mudanças de estação.

384
milhões sofrem de Doença 

Pulmonar Obstrutiva 
Crónica

10
milhões desenvolvem 

tuberculose

334
milhões têm asma

1,8
milhões de vítimas de 

cancro do pulmão, por ano

(Fontes: OMS, Global Asthma Report, 
Globocan 2018)

NO MUNDO

300
mil mortes anuais por 

Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crónica

400
mil novos casos de 
tuberculose são 
diagnosticados

20%
das mortes de cancro são 

do pulmão

10
milhões de pessoas com 
menos de 45 anos têm 

asma

(Fonte: European Lung Foundation)

NA EUROPA
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Crianças, idosos, lactentes e pessoas com doen-
ças crónicas ou baixa imunidade estão mais 
vulneráveis. A forma mais efi ciente de prevenção 

faz-se pela vacinação, no caso da gripe. Mas há outras 
medidas que ampliam as linhas de defesa contra vírus 
e bactérias, como lavar as mãos regularmente. Afi nal, 
basta uma pessoa infetada para espalhar uma multi-
dão de germes.

PROTEJA-SE!
Uma alimentação saudável, não partilhar objetos, ter 
especial cuidado com os utensílios de cozinha, beber 
bastante água e evitar ambientes completamente fe-
chados são outras formas de se proteger. Todas estas 
recomendações são importantes individualmente, 
mas essenciais também para a comunidade. Ao es-
tar protegido, está a proteger todas as pessoas à sua 
volta. 

UM PONTO SEM RETORNO
A um ponto ou outro, vamos acabar por entrar em 
contacto com os germes. Quando a escola recomeça, 
quando o tempo muda, quando as viagens de avião 
vêm com as férias. São apenas alguns exemplos.
Conhecemos bem as sensações. Começa com um 
arranhar na garganta, uma comichão no nariz, um frio 
anormal a dar o ar da sua graça. São sinais claros de 
que está a fi car doente. A partir do momento em que o 
vírus ou a bactéria nos chega, não há volta a dar. Resta 
fazer de tudo para reforçar o sistema imunitário, controlar 
a infeção e tentar que passe o mais rápido possível. 
Quando os primeiros sinais aparecem, o melhor é 
mesmo fi car em repouso. Se estiver engripado ou 
constipado, use lenços de papel de utilização única. 
Sempre que espirrar ou tossir, proteja a boca com um 
lenço de papel ou com o antebraço. Nunca as mãos! O 
próximo passo é consultar o médico.

GESTOS DE PROTEÇÃO

Já pensou em 
todos os locais 

em que toca nos 
trajetos diários? 

Maçanetas, barras 
dos transportes 
públicos, botões 
de elevador… 
Prevenção é a 
resposta para 

tornar qualquer 
ameaça menos 

aterradora.
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QUANDO IR AO MÉDICO?
Se os sintomas duram mais de 10 dias, se a febre é su-
perior a 38,5°, se sente dores no peito ou difi culdade em 
respirar, se a tosse vem acompanhada de um chiar ou se 
vomita. Pequenas infeções que não são tratadas rapida-
mente podem levar a outras doenças respiratórias, como 
pneumonias ou infeções no pulmão, ouvidos e sinusais. 

VACINA CONTRA GRIPE FUNCIONA?
Sim! Quem é vacinado tem menos probabilidade de 
contrair uma gripe e, mesmo que venha a ser infetado, 
tem sempre um menor risco de ter complicações. Quem 
deve ser vacinado? Todas as pessoas com mais de 65 anos, 
diabéticos e grávidas. Também pessoas com doenças 
crónicas pulmonares, de coração, dos rins, do fígado ou 
com doenças que diminuem a resistência às infeções. 
Além dos profi ssionais de saúde e prestadores de cuidados, 
como os enfermeiros, bombeiros ou quem trabalha em lares 
de idosos. Como o vírus da gripe muda constantemente, a 
vacina é diferente e adaptada a cada ano.  

SINTOMAS

Constipação
•  Fadiga

•  Febre

•  Tosse

•  Dor de garganta

•  Congestionamento no 

peito/cabeça/nariz

•  Espirros

•  Olhos lacrimejantes

Gripe
•  Febre alta

•  Cansaço extremo

•  Dor de garganta

•  Dores musculares fortes

•  Congestionamento no 

peito/cabeça/nariz

Alergias sazonais
•  Comichão e irritação em 

torno do nariz

•  Olhos lacrimejantes

•  Espirros

•  Congestionamento no 

peito/cabeça/nariz

Quem tem alergia deve 
ter especial cuidado 
com o ar condicionado, 
no inverno e no verão, 
devido à falta de limpeza 
dos equipamentos e dos 
fi ltros. Deve ainda evitar 
o contacto direto com 
produtos de limpeza 
e perfumes de aromas 
intensos. Os purifi cadores 
do ar podem evitar crises 
alérgicas, o que pode 
justifi car o investimento.

CARTILHA DE CUIDADOS

Se faz parte 
dos grupos 

de risco, tome 
a vacina da 

gripe todos os 
anos

Lave as 
mãos com 
frequência

Cubra a boca 
e o nariz 

ao tossir ou 
espirrar

Não passe 
as mãos nos 

olhos, no nariz 
e na boca

Não partilhe 
objetos de uso 

pessoal

Não se 
esqueça 

de tomar a 
medicação 

regular

Faça uma 
alimentação 

saudável

Mantenha os 
ambientes de 
casa arejados

Se estiver com 
gripe, fi que 
em casa e 
descanse

Evite o álcool 
e o tabaco
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SEIS PODEROSOS ALIMENTOS 
ANTI-INFLAMATÓRIOS

Gengibre
Não só previne náuseas e 

vómitos, como também tem 
provas dadas como antioxidante 

e anti-infl amatório. O gengibre, 
graças ao gingerol – uma das 
substâncias ativas do gengibre 
com ações benéfi cas para o 

organismo –, é capaz de reduzir 
os níveis de infl amação, seja ela 
aguda ou crónica. Ajuda ainda 
a diminuir sintomas de infeções 

respiratórias, como a tosse, a 
asma e a bronquite.

Vegetais 
de folha 

verde-escura
Espinafres, couves verdes, e 

brócolos são alguns exemplos 
de vegetais com elevadas 

concentrações de vitaminas e 
minerais, como cálcio, ferro e 

outros componentes que ajudam 
a prevenir várias doenças. Entre 
eles está a vitamina E, essencial 

para combater os processos 
infl amatórios.

Peixes gordos
Salmão, cavala, atum, arenque e 
sardinhas devem ser consumidos 
várias vezes durante a semana. 

Bastante utilizados na dieta 
mediterrânica, estas espécies 
comportam um elevado teor 
de ácidos gordos essenciais 

ómega 3 que ajudam a reduzir 
os processos infl amatórios no 

organismo.
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Uma das melhores formas de fortalecer o sistema imunitário e combater as infl amações passa 
pela cozinha. Menos açúcares e hidratos de carbono refi nados, fritos e fast food, refrigerantes, 

carnes vermelhas ou gorduras saturadas… Por outro lado, há alimentos que vai querer ter sempre 
à mão e cujo poder anti-infl amatório está há muito provado.

Azeite extravirgem
É o ingrediente-chave da dieta 
mediterrânica e o responsável 

por bloquear os processos 
infl amatórios no organismo. Rico 
em ácido alfa linolénico (ALA) e 
em gorduras monoinsaturadas, 
o azeite contribui ainda para 

reduzir o colesterol mais nocivo 
para a saúde, o LDL.  

Frutos secos
Nozes, castanhas, amêndoas, e 
avelãs são exemplos de frutos 

secos que contêm antioxidantes 
em abundância, o que ajuda o 
organismo a reparar os danos 
da infl amação. As amêndoas 

são ricas em fi bra, cálcio e 
vitamina E, enquanto as nozes 

contêm ácidos gordos essenciais 
ómega 3, um dos componentes 

fundamentais para reduzir a 
infl amação. Por serem calóricos, 

devem ser consumidos com 
moderação.

Fruta
Dos frutos vermelhos às maçãs 

e laranjas, vários frutos são 
ricos em antioxidantes, além 
de apresentarem baixo teor 

de gordura e poucas calorias. 
Cerejas, morangos, amoras, mirtilos 

e framboesas são ainda fonte 
de vitamina C e de antocianinas, 
grandes ajudas no combate às 

infl amações e na prevenção 
de gripes e constipações. Já os 

citrinos têm na casca e no sumo 
as propriedades de combate à 

infl amação, além de um elevado 
teor de água. É recomendado 

ingerir entre três e cinco porções 
diárias de fruta.
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MARAVILHAS DA NATUREZA

São alternativas naturais que não substituem 
a medicina tradicional. Devem ser usadas como 

complemento, sempre com cautela e sob conselho 
médico ou acompanhamento de especialista.

Fitoterapia
Reconhecida pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a 
fi toterapia utiliza remédios à 

base de plantas e extratos de 
plantas, como algas, raízes, 

fl ores e sementes, só para dar 
alguns exemplos. A abordagem é 
holística e assenta nas múltiplas 

propriedades das plantas: 
antibacterianas, antifúngicas, 

calmantes, fortifi cantes, 
estimulantes… Para aliviar 
os sintomas de problemas 

respiratórios, experimente fazer 
um chá de gengibre, mel, limão e 
canela ou um chá de sabugueiro, 

com ação expetorante que 
acalma a tosse.

Probióticos 
(e prebióticos)

São bactérias ou micro-organismos 
vivos, semelhantes ou iguais aos que 

estão naturalmente presentes no corpo 
humano. Apesar de haver bactérias 
associadas a uma ação prejudicial 

para o organismo, também há 
bactérias saudáveis que são essenciais. 

Como a toma de antibióticos pode 
infl uenciar a fl ora intestinal, é importante 

reforçar as bactérias benéfi cas. 
Iogurte, quefi r, tempeh, kombucha, 
miso e kimchi são alguns exemplos 

de probióticos naturais. Os prebióticos, 
apesar de não serem digeríveis, 

estimulam o crescimento ou a atividade 
potencial dos probióticos. É o caso da 

fruta e das verduras.  

Óleos essenciais
A aromaterapia – também 

reconhecida pela OMS – não 
é um tratamento por si só, 
mas uma grande ajuda a 

curto prazo, que atua sobre 
problemas que vão das 

insónias às cólicas. É cada 
vez mais uma opção como 
tratamento complementar. 

Para as constipações intensas 
ou sinusite, opte pelos óleos 

essenciais de eucalipto, árvore 
do chá (tea tree), fl or de 

laranjeira (néroli) ou lavanda. 
Podem ser usados através de 
inalação, com algumas gotas 
num suporte de água quente 

ou difusor próprio.
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HOJE VAMOS DORMIR BEM?

Apostamos uma sesta de domingo à tarde em 
como nunca pensou nisto: se viver até aos 90 anos, 

signifi ca que 30 são passados a dormir. 
Ganhamos a aposta? 

Em média, passamos oito horas diárias a dormir, o 
que corresponde a um terço do dia e a um terço 
dos anos que temos para viver. Se passamos tanto 

tempo a dormir, mais vale que essas horas sejam bem 
aproveitadas. Afi nal, dormir é vital, tanto para o bem-es-
tar físico como emocional.

Está mais do que provado que dormir tem benefícios 
curativos e preventivos para a saúde. Já alguém lhe dis-
se “dorme um pouco” quando está adoentado? Rece-
beu um dos melhores conselhos que lhe podiam dar! 
Dormir profundamente é a garantia para uma recupe-
ração mais rápida.

14

Fisicamente, durante o sono, o corpo passa por um pro-
cesso recuperador que benefi cia o sistema imunitário, 
o sistema digestivo e o sistema cardiovascular. Dormir a 
quantidade certa é ainda crucial para manter as fun-
ções cognitivas e emocionais, com efeitos positivos na 
concentração e na memória, na resolução de proble-
mas e na motivação.
Sabe bem dormir, mas sabe ainda melhor saber que 
uma boa noite de sono é o que precisamos para uma 
vida mais feliz e equilibrada. Siga os passos deste guia 
do sono. A saúde depende disso.

CUIDAR RESPIRAR
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GUIA DO SONO

O conforto é o mais importante. Colchão e almofada certas podem fazer maravilhas 
ao apoiar a coluna e ao remover a pressão, sempre que adaptados à posição de 
dormir e aos hábitos noturnos.

Para quem dorme de costas, o col-

chão mais adequado será o que apoia 

o pescoço e a zona lombar, ou seja, um 

colchão fi rme. Uma almofada de altura 

média funciona bem sem empurrar a 

cabeça para a frente. Esta posição não 

é aconselhada para quem ressona ou 

sofre de apneia do sono. Em caso de gri-

pe ou constipação, para facilitar a respi-

ração, deve colocar uma almofada nas 

costas de forma a fi car recostado.

Para quem dorme de barriga para 
baixo, o colchão deve suportar de for-

ma uniforme, sendo a opção certa um 

meio-termo entre macio e fi rme. Uma 

almofada baixa apoia a cabeça na al-

tura certa, sem esticar o pescoço. Esta é 

a pior posição para dormir, já que pres-

siona excessivamente a região lombar, 

o pescoço e toda a zona cervical. Além 

disso, afeta a respiração. 

PASSO

2
Temperatura e qualidade do ar são os próximos fatores a considerar. 
Independentemente do gosto pessoal e do tipo de edredão que usa, a temperatura 
do quarto deve rondar os 13 e os 20°. Quanto à qualidade do ar, certas plantas como 
aloé vera e lírio-da-paz são purifi cadores naturais que fazem toda a diferença. 

As reações alérgicas podem ser causadas 
pelos ácaros, que gostam particularmente 
de ambientes húmidos, quentes e escuros. 
Mantenha o colchão seco e limpo, assim 
como a roupa da cama. Espere, pelo me-
nos, duas horas até fazer a cama ou não a 
faça de todo, de forma a dar tempo para 
esta secar totalmente. Lave toda a roupa 
de cama, almofadas e protetores removí-

veis a 60 graus e, depois, faça secagem a 
seco, a temperatura normal.
O edredão deve ser grosso e quente para 
aqueles que sentem, habitualmente, frio 
durante a noite. Para os mais calorentos, 
o lyocell e o linho são os materiais acon-
selhados. E se tem alergias, escolha ma-
teriais sintéticos que possam ser lavados 
com frequência.

Para quem dorme de lado, o melhor 

colchão será o que apoia a coluna verte-

bral numa posição neutra, de preferência, 

um colchão menos rígido que se adapta 

à forma. A almofada deve ser fi rme e alta, 

de forma a alinhar cabeça, pescoço e 

coluna. É a posição mais aconselhada, 

sobretudo, se dormir do lado esquerdo. 

Favorece a respiração, evita o refl uxo gás-

trico e diminui o esforço cardíaco. Mas 

atenção aos joelhos: quanto mais pró-

ximo do queixo, mais pressão se coloca 

sobre a coluna e sobre o pescoço, com 

maior difi culdade em respirar.

PASSO

1
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PASSO

3
Segue-se o som e a luminosidade. Primeiro, o quarto deve 
estar o mais escuro possível, com bloqueio total da luz 
natural e das luzes artifi ciais exteriores. As luzes interiores de 
tonalidade quente são as melhores opções para ter ligadas 
enquanto se prepara para dormir. Em relação ao som, o 
quarto deve ser um oásis da calma. Cortinas, tapetes e 
móveis que revestem as paredes, como estantes de livros, 
ajudam a isolar o quarto de sons intrusivos e vibrações. 

Quantas horas 
são precisas?

Recém-nascidos 
até aos 3 meses: entre 
14 e 17 horas por dia

Bebés dos 4 aos 11 
meses: entre 12 e 15 

horas

Crianças com 1 
e 2 anos: entre 11 e 14 

horas

Crianças dos 3 aos 13 
anos: entre 9 e 11 horas

Adolescentes 
dos 14 aos 17 anos: 
entre 8 e 10 horas

Adultos dos 18 aos 64 
anos: entre 7 e 9 horas

Adultos com mais de 65 
anos: entre 7 e 8 horas

RESPIRAR BEM NO SONO
Dormir com dores de cabeça e corpo, 

nariz entupido e tosse não é tarefa 

fácil. Use uma almofada extra ou bem 

alta para sustentar a cabeça e aliviar 

a pressão sinusal. Durma com um 

humidifi cador ou vaporizador no quarto 

e tome um banho de água quente 

antes de se deitar. O vapor vai ajudar 

a hidratar os vasos nasais que secam 

naturalmente com constipações e 

gripes. Evite beber álcool.  
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PULMÕES DO PLANETA

As alterações climáticas são inegáveis e uma 
ameaça à vida no planeta. Dizer que é preciso fazer 

alguma coisa é pouco. É preciso reagir. 

Há coisas difíceis de pôr um travão ou até abran-
dar. Difícil, sim. Impossível, não. Hoje é sete vezes 
mais provável ser-se internamente deslocado por 

ciclones, inundações e fogos fl orestais do que por terra-
motos e erupções vulcânicas, e três vezes mais provável 
do que por confl itos. A conclusão é da Oxfam, no estudo 
“Forçados a sair de casa”. Passar à ação é urgente. Não 
podemos é seguir Sérgio Godinho que cantou, em Isto 
Anda Tudo Ligado, “ainda não vi os meus travões/ a ver 
se para antes de chegar lá”. Não podemos fi car à espe-
ra que tudo pare sem a ajuda de uns quantos travões.

PLANETA INTACTO
Não é verdade que a Amazónia produz 20% do oxigénio 
do planeta, mas isso não quer dizer que os incêndios 
que se espalharam sobre a maior fl oresta tropical do 
mundo não sejam um indício de que é preciso mudar 
algo. Existem várias razões pelas quais devemos querer 
mantê-la intacta. No seu estado imaculado, contribui 
signifi cativamente para a recolha de dióxido de car-
bono na atmosfera, comparando-se a um ar condicio-
nado gigante que arrefece o planeta. É o ecossistema 
terrestre mais biodiversifi cado e um dos sistemas mais 
poderosos para mitigar as alterações climáticas, junta-
mente com outras fl orestas tropicais do mundo. 
A cada minuto que passa, o planeta perde uma área 
fl orestal do tamanho de 36 campos de futebol. São 13 
milhões de hectares de fl oresta que desaparecem to-
dos os anos, uma área que é equivalente ao tamanho 
da Grécia. Segundo a Tree-Nation, é preciso plantar 4 
mil milhões de árvores por ano, nos próximos 10, para 
compensar a desfl orestação que tem ocorrido na últi-
ma década.
Não há um planeta B. As temperaturas globais não pa-
ram de atingir recordes. Os glaciares estão a derreter e 
as águas a subir a um ritmo mais acelerado do que o 
previsto. Perde-se biodiversidade como nunca visto e os 
fenómenos extremos – as secas, as ondas de calor, os 
furacões – agravam-se. 
O último relatório do Programa das Nações Unidas para 
o Ambiente deixa o aviso: é preciso triplicar os esforços 
para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa de 
forma a travar a subida média global da temperatura 
no planeta. 

A cada minuto que passa, o planeta perde uma 
área fl orestal do tamanho de 36 campos 
de futebol. São 13 milhões de hectares de fl oresta 
que desaparecem todos os anos.
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Portugal caiu oito posições 
no Índice de Desempenho 
das Alterações Climáticas 

(CCPI). Passou de uma 
posição alta para uma 

posição média, apesar de 
ser o mais bem classifi cado

nas políticas climáticas. 
É a pior classifi cação

de sempre para o país.

17-ª
posição

CCPI 2019* CCPI 2020**

25-ª
posição

(*) Dados referentes a 2018

(**) Dados referentes a 2019

O QUE PODEMOS 
FAZER

 Desligar as luzes

 Optar por painéis solares

 Isolar as janelas e colocar 
vidros duplos

 Persianas, portadas e 
cortinas abertas no inverno 

e fechadas no verão

 Reduzir a produção de lixo

 Andar a pé, de bicicleta ou 
de transportes públicos
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SER CUIDADOR 
É MAIS DO 

QUE CUIDAR

Quem cuida deve estar atento 

às pequenas alterações. 

Deve acompanhar as idas ao médico. 

Deve alimentar corretamente. 

Deve conversar e estimular. 

Quem cuida deve ter um número sem 

fi m de tarefas diárias que precisam 

de ser levadas a cabo sem erros. 

E, por isso, quem cuida deve também 

ser cuidado.

CUIDAR EM CASA
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APOIAR CUIDAR EM CASA

CONSELHOS PARA 
OS CUIDADORES

Cuidar de si é também uma forma de cuidar 
melhor dos outros. Queremos que saiba que 

é normal sentir-se cansado. Não signifi ca 
que ame menos. Muito pelo contrário. 

Não se esqueça de se amar a si mesmo!

22

APOIAR CUIDAR EM CASA
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Cuidar é alimentar, hidratar e não se esquecer de dar 
a medicação a tempo e horas. É fazer transferên-
cias e mobilizações. É fazer a higiene, aspirar secre-

ções, adaptar dispositivos médicos e controlar parâmetros 
vitais. É manter a pessoa de quem cuidamos ativa, física 
e mentalmente. É perceber, respeitar e tentar satisfazer os 
gostos pessoais da pessoa cuidada – porque assegurar a 
estabilidade emocional também faz parte das funções do 
cuidador informal. São as funções que a ANCI indica quan-
do questionamos o papel  de quem cuida. De fora fi cam os 
atos médicos, relegados para os especialistas.
São funções que esgotam, física e mentalmente. São fun-
ções que provocam mudanças na estrutura familiar e que 
muitas vezes levam ao isolamento. Quem cuida é ainda 
confrontado com situações cuja resposta desconhece, 
muitas vezes sem conseguir encontrar os apoios adequa-
dos. Estas são as queixas mais comuns dos cuidadores in-
formais. 
É importante que os cuidadores, acima de todas as fun-
ções importantes que desempenham para com os cui-
dados, cuidem também de si, ao apoiar-se na família, nos 
amigos e nas equipas de saúde. Ao participar, sempre que 
possível, em grupos de suporte presencial ou online. Ao não 
abandonar por completo os seus hobbies. 
Ficam mais alguns conselhos da Associação Nacional de 
Cuidadores Informais para todos os que cuidam.

APRENDER
“Ainda são poucos os cuidadores com literacia em saúde. 
Muitos aprendem apenas com a própria experiência.” A 
formação é uma componente essencial, para aprender o 
que é a doença, como se pode tratar, como cuidar melhor 
e que recursos existem.

PERMITIR MOMENTOS SEM CULPA
“É fundamental que saibam e sintam que os podem ter!” 
Momentos para cuidarem deles próprios, para descansar, 
para sair de casa, para confi arem a pessoa cuidada a ou-
tras pessoas. Não o fazer é dos maiores lapsos dos cuida-
dores informais.

PEDIR AJUDA
“É essencial reconhecer que estão cansados. Pensar mais 
neles próprios, usufruir do descanso do cuidador para se 
divertirem, passearem e confi arem que não são os únicos 
que conseguem cuidar daquela pessoa.”  

NUNCA SE ESQUEÇA DE...

Enfermeiros, fi sioterapeutas, técnicos 
de psicomotricidade, médicos, psicólogos 

e farmacêuticos devem complementar 
as funções do cuidador informal.

Cuidar de si

Meditar

Praticar a 
autoconsciência

Relativizar

Parar

Eliminar a culpa

Cuidar dos 
outros

Ouvir e manter-se 
presente

Questionar “Estás 
bem?” com frequência

Tentar que qualquer 
encontro seja uma 
carga de energia 
positiva

Compreender muito 
e exigir pouco

Cultivar o sorriso 
e a diversão
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AMAR É CUIDAR

Ser cuidador é abdicar de si em prol de outra 
pessoa. É uma das atitudes mais nobres que o ser 

humano pode ter. Mas não é valorizada o sufi ciente.

Quem é cuidador informal cuida de quem necessi-
ta. São familiares e amigos que assumem os cuida-
dos de uma pessoa dependente, fora do âmbito 

profi ssional e sem remuneração fi nanceira. São pessoas 
que, até aqui, não tinham qualquer tipo de direitos. 
Não há margem para questionar se estão preparadas para 
este compromisso. “A maior parte das vezes não há outra 
resposta!”, reitera a Associação Nacional de Cuidadores 
Informais (ANCI), numa entrevista feita a Sílvia Artilheiro e 
Maria Anjos Catapirra, respetivamente, presidente e vice-
-presidente da Associação que colocou o tema na ordem 
do dia com o Estatuto do Cuidador Informal, aprovado em 
setembro de 2019.

APOIOS INSUFICIENTES
“Sempre foi hábito das famílias portuguesas cuidarem dos 
seus, independentemente das condições”, comentam. Cui-
dam porque amam e cuidam porque não têm alternativa. 

Para a ANCI, é claro: há poucas respostas sociais e não há 
rendimentos para recorrer às que existem. 
“O valor médio de pensões é de cerca de 480€, o que não 
permite a integração dos idosos na maioria das IPSS e lares 
privados. Ainda há a considerar os doentes com demên-
cia. Há apenas uma Unidade de Saúde, em Fátima. Os res-
tantes são privados e com custos exorbitantes”, contesta a 
ANCI. São “as famílias (que) vão colmatando as falhas do 
Estado, com um custo extremamente elevado”, esclarece 
a Associação. 
“No caso dos idosos e das pessoas com demência, as 
famílias não têm apoios para cuidar, nem sequer são ca-
pacitadas para o efeito”, afi rmam. Seria preciso um apoio 

“É fundamental pensar no envelhecimento da 
população e não só: os casos de demência por AVC, 
Alzheimer, etc., são cada vez mais e também atingem 
pessoas abaixo dos 65 anos.”

APOIAR CUIDAR EM CASA
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“Quando temos escolas que não estão (ainda!) 
preparadas para ter os nossos fi lhos durante todo o 
horário letivo como os demais, quando não há CAF 
que aceitem os nossos fi lhos alegando que não têm 
pessoal, quando não há respostas para os períodos 
de interrupção letiva, quando os mais variados 
serviços não estão sensibilizados para, por exemplo, 
as defi ciências não visíveis… Ainda há muito a fazer!”

social, psicológico e, na grande maioria, fi nanceiro. “O facto 
de se cuidar a tempo inteiro implica perda de rendimentos 
pela parte do cuidador, que não é colmatado pelos apoios 
existentes”, relatam. “Há famílias em carência económica, 
não permitindo fazer face às despesas básicas de saúde, 
incluindo a compra de medicamentos. Muitas vezes têm 
de decidir entre comprar a medicação ou os alimentos”, 
acrescentam.

VALORIZAR QUEM CUIDA
É preciso “valorizar o trabalho, a dedicação, a entrega e o 
empenho”, explica a ANCI, que acrescenta ainda que esta 
ajuda deve ser prática, tanto através de apoio psicossocial 
e fi nanceiro como de serviços de apoio domiciliário para 
diminuir a sobrecarga do cuidador informal. Ou ainda tão 
simples quanto isto: desburocratizando o sistema.
Atribuir direitos às pessoas que cuidam decresce substan-
cialmente a despesa pública. Para a ANCI, o cuidador in-
formal poupa, todos os dias, valores exorbitantes e já quan-
tifi cados ao Estado português. “Basta comparar os valores 
pagos, por pessoa, nas respostas sociais e nos internamen-
tos hospitalares”, esclarecem. 

PAIS QUE CUIDAM
Cerca de seis mil crianças e jovens necessitam de cuida-
dos continuados e paliativos em todo o território nacio-
nal, segundo os dados do INE de 2013. “E isto levanta-nos 
ainda a questão: quantas crianças e jovens haverá, com 
defi ciência e/ou necessidades médicas complexas, que 
necessitam de alguém que cuide delas, devido à sua in-
capacidade provisória ou defi nitiva, ainda que muitas não 
necessitem das respostas dadas pela RNCCI (Rede Nacio-
nal de Cuidados Continuados Integrados)?” Uma pergunta 
à espera de resposta, deixada pela ANCI. 
Quem cuida destas crianças e jovens são maioritariamente 
os pais. “As respostas não diferem, independentemente da 

patologia/faixa etária do cuidado. A diferença maior esta-
rá, provavelmente, na idade em que a cuidadora (porque 
na maior parte dos casos são as mães) deixa de exercer a 
sua atividade profi ssional e, portanto, deixa de ter carreira 
contributiva mais cedo!”, começam por explicar. “O apoio 
pecuniário (havendo perda de rendimento familiar, quan-
do há um dos progenitores que deixa de trabalhar para 
cuidar) será certamente muito importante, assim como 
o apoio psicológico e social”, asseguram.  “Estas pessoas 
prestam cuidados diários, no mínimo, durante quatro horas, 
outras 24h!”, acrescentam.

PAPEL INVERSO
Não são só os pais que cuidam. Também há fi lhos a fazê-lo. 
E, muitas vezes, cedo demais. Por cortesia da ANCI, deixa-
mos um testemunho na esperança de que se junte e apoie 
esta causa. “É com tristeza que constatamos que estas di-
ferentes histórias de vida têm sempre uma mesma conclu-
são: quem cuida não tem direitos!”, terminam. 

Qualquer pessoa pode contribuir para a Associação 
Nacional de Cuidadores Informais, tornando-se 
associada ou voluntária.

800mil 
cuidadores informais

60%
mulheres

Filhas e noras:

45-55 anos

Esposas:

65 anos
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“Foste a minha mãe e ninguém te pode tirar isso. Desde o acordar de manhã com a tua voz - quer 
fosse para a escola ou ao fim de semana - até à noite, sempre estiveste connosco. Memórias já muitas 
as perdi. Porque infelizmente, ou não, habituei-me a ver-te assim. Mas aqui está o que me lembro. 
Lembro-me dos nossos passeios à avó, em que antes da transição da doença me perguntavas sempre: 
“Achas que sou uma boa mãe?” E eu respondia: “Claro, mãe, porque perguntas isso?”. Lembro-me das 
tuas discussões com o pai. Lembro-me das nossas férias em Troia. Houve um dia em que só eu, tu e 
o Fred fomos à praia de manhã. Agarraste em mim e arrastaste-me pela água. 

Lembro-me de seres lutadora pelo que querias mas que, infelizmente, te ias abaixo muito facilmente. 
Gostava de ter dito que foste corajosa por teres ficado com os teus três filhos e que nunca os 
abandonaste. Já eu, dá-me a sensação de que te abandonei na primeira oportunidade que tive. Sei que 
já não me podes ouvir, mas queria-te pedir desculpas, a ti e aos meus outros dois irmãos. Ao resto da 
família só tenho a agradecer, pois foram simplesmente fantásticos. A nossa sorte foi mesmo esta, a 
família. É isso a que estou grato. Muitos contam histórias da tua diversão e que passaste bons tempos 
mas, do que eu presenciei, poucos foram esses momentos. Posso enumerar alguns. As nossas férias, 
os aniversários, os nossos passeios. De resto, parece-me que te vi mais a sofrer e a lutar pelo que 
amavas. Se ainda me percebesses, queria dizer-te que foste a melhor mãe que tive. Um dos únicos e 
raros apoios que tive...

Hoje em dia, se te fosse a dizer isso, apenas me irias expressar aquele teu sorriso que sempre fazes 
quando chego à avó. Custou-me muito perder-te aos bocados e agora vais para um sítio ainda mais 
distante. Saber que não estás ali mesmo ao lado entristece-me ainda mais. Mas, estranhamente, não 
devia, porque é o melhor para ti e, hoje em dia, quando olho para ti, pareces-me feliz. Num mundo só 
teu, onde ainda vais reconhecendo caras familiares. E quando assim é, conseguimos ver-te sorrir. 

Sempre foste uma pessoa com medo do escuro, nunca gostaste de dormir sozinha. Lembro-me de 
eu e o Fred dormirmos contigo. Espero que daqui para a frente não tenhas medo de dormir sozinha, 
espero que esse mundo em que tu vives, quer algumas vezes aparentemente consciente ou inconsciente, 
tenha imagens ou até mesmo ilusões nossas, para que nunca fiques sozinha.

Nunca te disse isto e também nunca o ouvirás conscientemente, mas espero que lá no fundo tu 
soubesses - Amo-te, mãe!”

Testemunho enviado pela Associação Nacional de Cuidadores Informais, reproduzido na íntegra.

CARTA À MÃE
Esta é a mensagem de um jovem, de 17 anos, cuidador da 

mãe com doença de Alzheimer e de apenas 51 anos.



27

CINCO TÉCNICAS INFALÍVEIS 
PARA RELAXAR

Aprender a gerir o stress e reduzir a ansiedade são duas premissas 
necessárias para cuidar melhor de si e saber cuidar dos outros. 

Praticar ioga
A modalidade 

tem um poderoso 

efeito anti-stress, 

graças às posições 

que promovem o 

relaxamento muscular 

em zonas críticas, 

como as costas ou o 

pescoço. Também a 

respiração e o ritmo 

de cada movimento 

são pensados para 

aliviar a pressão. 

Algumas posições 

simples podem ser 

feitas em casa, como a 

do gato, a da criança 

ou a saudação ao sol. 

Nas aulas, aprende as 

técnicas básicas com 

acompanhamento, 

que pode aplicar 

depois em particular. 

Respirar
Concentre-se apenas 

na respiração. 

Inspire, sinta a 

barriga a dilatar e o 

ar a sair pela boca 

lentamente. Praticar a 

respiração profunda 

é um hábito que não 

ocupa tempo nem 

lugar. Inspiramos 

mais do que 

expiramos, o que faz 

com que os órgãos 

e os tecidos não 

sejam devidamente 

oxigenados. 

A respiração 

abdominal profunda 

não só ajuda a 

acalmar como 

é extremamente 

importante para uma 

vida saudável.

Ouvir música
Dedicar tempo 

à música é uma 

forma de despertar 

emoções diferentes, 

segundo a 

Academia Britânica 

de Terapia do Som. 

Ouvir canções 

alegres aumenta 

a circulação do 

sangue por áreas do 

cérebro associadas à 

gratifi cação e reduz 

essa circulação na 

amígdala cerebelosa, 

a parte associada ao 

medo. Experimente 

ouvir, pelo menos, 15 

minutos de música 

animada ou calma 

para uma sensação 

de felicidade e 

relaxamento.

Treinar 
a mente

Ao contrário do que 

muitos pensam, a 

meditação pode 

ser praticada em 

qualquer momento. 

Idealmente, deve 

meditar num local 

sossegado e em 

posições confortáveis, 

mas na falta disso 

basta uma atitude 

positiva. Crie imagens 

mentais de lugares 

ou situações que 

considere relaxantes, 

repita lentamente 

uma palavra ou 

frase e pratique 

mindfulness. São 

formas de meditação 

que devolvem o 

equilíbrio emocional. 

Descontrair 
os músculos

Experimente contrair e 

relaxar os músculos da 

face, mãos, ombros, 

pescoço, braços, 

abdómen, nádegas 

ou coxas. O exercício 

é simples. Primeiro, 

inspira e mantém 

o músculo tenso 

durante quatro a dez 

segundos. Depois, 

expira e relaxa o 

músculo de imediato. 

Aproveite as pausas 

para uma massagem, 

um banho de 

espuma ou uma 

sessão de jacuzzi. 
Qualquer uma destas 

atividades vai deixar 

o corpo mais relaxado 

e revigorado.  
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LIFESTYLE CUIDAR EM CASA

OÁSIS 
DE CALMA

Relaxar signifi ca libertar-se das 
tensões que não são apenas 

físicas, mas também mentais e 
emocionais. Em casa, deixe que 
seja a calma a reinar. Este é o 
espaço que deve ser o porto 

seguro e onde deixamos 
o stress para trás. 

seja a
espaç

segu
o

1

2

3

4

5 6

7

8

9

1 Zara Home, candeeiro com base de pedra, €99,99;  2 H&M, capa de almofada em camurça e veludo, €49,99;  3 Zara Home, 
topper para sofá, €59,99;  4 IKEA, pufe VÄRMER, €79;  5 MPL’Beauty, Reishi, €12;  6 Música relaxante, Marconi Union - Weightless 
(YouTubeJustMusicTV);  7 KASA, mesa de apoio, €30;  8 Zara Home, vela aromática Salted Caramel, €12,99;  9 OYSHO, chinelos, €17,99.
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HISTÓRIAS PARA REFLETIR

Há fi lmes que todos deveriam ver. Não só quem 
cuida, mas também quem conhece alguém que 

o faça diariamente. São fi lmes que convidam 
à refl exão e que carregam emoções fortes. 

The Fundamentals 
of Caring

Nenhum resumo faz jus a este 
fi lme. Benjamin (Paul Rudd) vive 

um período dramático e, em 
pouco tempo, torna-se cuidador 

de um jovem, Trevor Conklin 
(Craig Roberts), portador de 
uma distrofi a muscular e de 
um sarcasmo peculiar. Muita 
coisa acontece quando os 

dois embarcam, literalmente, 
numa viagem. Pelo caminho, 
encontram uma adolescente 
sem rumo (Selena Gomez). 

Juntos, conseguem cuidar uns 
dos outros e mudam de vida 

para sempre.

A Moment to 
Remember

É uma história de amor, mas não 
é uma história qualquer. Nem 
sequer é apenas uma história 
sobre amor. Um jovem casal 

testa todos os limites da paixão 
quando, aos 27 anos, Soo Jin é 
diagnosticada com uma forma 
rara de Alzheimer. É uma história 
sobre amor verdadeiro e sobre 

verdadeira agonia. A viagem de 
quem vê é tão atribulada como 
a que corre no ecrã. A história 

agarra e absorve todos os 
sentimentos possíveis de serem 
despertados. Prepare-se para 
soluçar e rir ao mesmo tempo. 

Mar Adentro
Este fi lme discute um tema 

polémico em todo o mundo: a 
eutanásia. A história é verídica. 
Ramón (Javier Bardem) está 

preso a uma cama desde que 
sofreu um acidente que o deixou 

tetraplégico. Mas a verdadeira 
luta coloca-o frente a frente 

com a justiça, pelo direito de 
decidir pôr fi m à própria vida. A 
advogada apoia a decisão. Do 
outro lado, está a vizinha que o 
tenta convencer de que vale a 

pena viver. São as duas mulheres 
que lhe mudam a vida. Recebeu 

o Óscar para Melhor Filme de 
Língua Não Inglesa. 
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ACONSELHAR CUIDAR EM CASA

CINCO PERGUNTAS E RESPOSTAS 
SOBRE GENÉRICOS

1
Um genérico é igual ao 
medicamento de marca?
Segundo o Infarmed, um medicamento 
genérico tem a mesma substância ativa, 
forma terapêutica e dose ou concentração, 
e a mesma indicação terapêutica que 
o medicamento original que serviu de 
referência. Atuam no organismo humano 
da mesma forma que o medicamento de 
marca e cumprem as mesmas normas de 
qualidade, seja no desenvolvimento, no 
fabrico, no controlo de qualidade e nas 
condições de fornecimento.

2
Porque são os genéricos 
mais baratos?
Durante os primeiros anos de 
comercialização dos medicamentos 
de marca, estes estão protegidos por 
patentes. É uma forma de garantir a 
exclusividade e recuperar o dinheiro 
gasto em investigação. Para ter uma 
ideia, criar um medicamento inovador 
é um processo bastante dispendioso e 
muito moroso. 
Segundo o Infarmed, para que seja 
possível às empresas rentabilizar 
este investimento e libertar recursos 
para a investigação de outros novos 
medicamentos, a substância activa 
dos medicamentos originadores está 
protegida habitualmente por patente 
que garante a exclusividade de 20 
anos. Depois de a patente terminar, 
podem então ser produzidos genéricos 
com as mesmas características. 
Os genéricos são mais baratos, 
simplesmente, porque não têm a cargo 
os gastos com a investigação e o 
desenvolvimento que falámos antes. Só 
isso. Aliás, por lei, os genéricos têm de 
ser, pelo menos, 50% mais baratos do 
que os medicamentos de marca.

Há medicamento mais barato?
Pode consultar os preços dos medicamentos no site do Infarmed em 

Pesquisa Medicamento. Pode fazê-lo ainda através da app eMed.pt – Poupe 
na receita ou contactar a Linha do Medicamento 

(800 222 444, gratuita).
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3
Os genéricos 
são visualmente 
iguais aos 
medicamentos 
de marca?
Nem sempre. É uma 
opção do fabricante. 
Podem existir diferenças 
na forma, no tamanho 
e na cor. Mas, de 
acordo com o Infarmed, 
estas diferenças 
não comprometem 
a qualidade, a 
segurança e a efi cácia 
do medicamento 
genérico. Todos os 
medicamentos, tanto 
genéricos como 
originais, têm de ser 
autorizados pela 
Agência Europeia do 
Medicamento (EMA) ou 
pelo Infarmed, que é a 
autoridade nacional de 
saúde em Portugal. 

4
O médico prescreve 
diretamente 
genéricos?
Não. Os médicos identifi cam 
nas receitas – eletrónicas 
ou em papel – a substância 
ativa (pela Denominação 
Comum Internacional – DCI), 
com a dosagem e a forma 
farmacêutica adequadas. 
Podem acrescentar a marca 
do medicamento quando 
não existem alternativas 
no mercado, em casos de 
alergia ou reação adversa 
prévia, em tratamentos 
superiores a 28 dias ou com 
medicamentos de margem 
terapêutica estreita. Estas 
são as únicas situações 
em que, atualmente, a 
prescrição por marca é 
possível. Fora isso, e no caso 
de haver medicamento 
genérico disponível, cabe 
à farmácia informar essa 
existência e o preço mais 
baixo disponível. A escolha é 
de quem compra.

5
Comprar 
genéricos signifi ca 
poupança para 
o SNS?
É verdade que não 
é só o doente a 
pagar menos pelo 
medicamento. 
Os genéricos 
geram poupanças 
substanciais também 
para o Serviço Nacional 
de Saúde (SNS). Esta 
poupança permite que 
os sistemas de saúde 
nacionais tenham 
mais recursos para 
tratamentos e serviços 
dispendiosos, o que 
possibilita o acesso da 
população a novas 
terapêuticas. Quem 
compra paga menos, 
o preço dos genéricos 
continua a baixar em 
conformidade e, no 
geral, a saúde dos 
portugueses melhora. 

São mais baratos, sabemos. Mas porquê? Quais são as diferenças 
e que vantagens têm? Atualmente, representam 48% dos medicamentos 

vendidos em Portugal, mas ainda há quem tenha dúvidas sobre 
a segurança e a efi cácia dos genéricos.

Fonte: Infarmed, site boasescolhas.pt.
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PLANETA Z CUIDAR EM CASA

DO LABORATÓRIO 
ATÉ CASA…

Investigação e desenvolvimento
Um novo medicamento demora cerca de 12 anos até chegar 
às farmácias. É um processo complexo, que começa com a 
investigação para encontrar um medicamento seguro e efi caz 
para determinada doença.

1

Ensaios clínicos
Depois de encontrada a substância ou a 
combinação de substâncias para prevenir, 
impedir ou interromper o curso da doença, 
são feitos testes clínicos que comprovam 
a tolerância, a segurança e a efi cácia 
desejadas no organismo humano.

2

Entrada no mercado
Se estas condições forem cumpridas, o medicamento 
recebe autorização para ser vendido nas farmácias. 
Em Portugal, cabe ao Infarmed avaliar e autorizar os novos 
medicamentos. A segurança continua a ser analisada, 
com registo das reações adversas detetadas em utilização 
de períodos mais longos.

3
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… e de volta à farmácia. Sabia que os medicamentos 
por usar ou depois de usados devem ser depositados 

em contentores específi cos?

Dispensa e utilização
Se forem sujeitos a receita médica, os medicamentos são vendidos 
apenas em farmácias. Quando não há esta exigência, estão 
disponíveis também em locais autorizados. Antes de qualquer 
toma, deve ter sempre em atenção o folheto informativo e as 
indicações dos profi ssionais de saúde.

4

De volta à farmácia
Sabe o que fazer aos medicamentos fora 
de uso? Seja porque já passaram de prazo, 
porque já não são usados ou porque já só 
sobra a embalagem, deve entregar todos estes 
elementos de novo nas farmácias comunitárias, 
que têm contentores específi cos para esta 
recolha. Pode depositar nos contentores as 
embalagens vazias ou com restos – folhetos, 
blisters, ampolas, bisnagas, frascos... Estes 
elementos são depois reciclados ou tratados 
de forma segura, num processo controlado 
pela ValorMed. Mesmo os medicamentos para 
animais comprados em farmácias devem ser 
depositados nestes contentores. Desta forma, 
está a evitar a contaminação dos solos e 
das águas, que é o que acontece quando 
os medicamentos são depositados no lixo 
doméstico ou despejados nos esgotos.

5

Fonte: Infarmed, em podeconfi ar.infarmed.pt; VALORMED, no site valormed.pt.
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#CADAUMFAZASUAPARTE

O QUE FAZ PARA ESTAR BEM?

Joana Schenker
Bodyboarder profi ssional, campeã do 
mundo em 2017, tetracampeã europeia 
e por seis vezes campeã nacional
 
https://www.instagram.com/joana_schenker

Ir à praia fazer bodyboard vai muito além de treinar para o meu desporto. Faz 
parte do meu bem-estar. Sentir os elementos, a água fria, o vento e o sol revi-
taliza todos os sentidos, que para mim são fonte de energia. O contacto com 
a natureza é fundamental para me sentir bem e ter uma certa paz de espírito. 
Sou vegetariana há 22 anos. Comer à base de plantas é algo que faço por 
questões de consciência, por questões de saúde e de rendimento desportivo, 
mas nunca abdico de um mimo doce, porque acredito que a vida é para 
ser aproveitada e faço-o sem qualquer remorso. Como estou muito exposta 
ao sol, durante todo o ano, a proteção solar e a hidratação de rosto, corpo 
e cabelo são os meus segredos de beleza. Mas acima de tudo sinto-me grata 
por ter a vida que tenho e isso faz de mim uma pessoa plena e feliz.



O maior bem que o ser humano tem é a saúde. Para 

a prolongar é necessário saber cuidar o corpo nas 

suas vertentes física e psicológica. É o equilíbrio destes 

dois fatores que permite prolongar a vida em ótimas 

condições. Na Z•Life encontra um conjunto de artigos 

com informação útil para guiar o leitor a ter uma vida 

mais equilibrada, desde a alimentação, passando pela 

vida ativa e ainda pelos cuidados para o bem-estar 

emocional. Se preferir, pode ler estes e mais artigos na 

versão digital da revista em zlife.pt.

Boa leitura e uma Vida Z.

02

zlife.pt zentivaportugal Zentiva Portugal

https://www.facebook.com/zentivaportugal/
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