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A importância da água

Sabendo-se que o que determina a idade celular é o 

meio ambiente em que a célula se encontra, se a 

célula estiver mergulhada em água suja – seu terreno 

biológico – ela estará intoxicada. Ora uma célula 
saudável num sangue doente não faz sentido.

Reporte-se o leitor ao peixe que tem no aquário de sua 

casa: não adianta tratar (só) do peixe, pois por 

melhor alimentado que ele seja, se a água for 

inadequada, se a água estiver suja, o peixe (a célula 

no homem) ficará doente e a sua sobrevida será 

irremediavelmente ameaçada.

Sendo que o Ph da criança é alcalino e o do idoso 

ácido e sabendo-se que à medida que vamos envel-

hecendo, nos vamos acidificando, então se quisermos 

rejuvenescer, temos que nos alcalinizar . 

Não esqueçamos que o cancro ocorre em ambiente 

ácido – os melhores amigos da célula cancerosa são a 

acidez do nosso meio interno e o açúcar.

Ele precisa dos dois - da acidez e de açúcar - para se 

desenvolver. Ora acontece que a maioria das águas 
de mesa que nos servem, nos restaurantes e 
nos supermercados, têm um Ph abaixo do Ph 
do sangue que se situa entre 7,35 e 7,41.

Acresce ainda que a maioria dos refrigerantes têm (além 

do açúcar) um Ph de 2,5.

São 4 as principais características de uma boa 

água, que, lembremos, constitui cerca de 70% do 

nosso corpo (na criança é de 85% enquanto no idoso é 

de 60%  - com a idade a pessoa vai-se desidratando):

- Ter um Ph alcalino, portanto maior que 7,4;

- Ter uma tensão super�cial baixa, de forma a 
poder subir melhor nos capilares;

- Ser redox, ou seja, ter mais substâncias 
anti-oxidantes que oxidantes na sua constitu-
ição;

- Ter características magnéticas, ou seja, trans-
portar as propriedades magnéticas que a água 
usufrui habitualmente quando se encontra no 
sub-solo.

Faz sentido, em 

vésperas de mais uma 

época balnear, 

partilhar os nossos 

conhecimentos sobre 

a importância vital da 

água e o seu prepon-

derante papel para o 

normal funcionamento 

do nosso organismo.  

Prof. Doutor Manuel Pinto Coelho, Médico,
Doutorado em Ciências da Educação, Diplomado em 
Medicina Anti-Envelhecimento, Membro da WOSAAM – 
World Society of Anti-Aging Medicine 
e da AAAAM – American Academy of Anti-Aging Medicine

www.doutorpintocoelho.pt

É uma constatação de 

facto que se se mudar a 

ecologia corporal as 

doenças vão embora.

Elas não conseguem 

permanecer num corpo 

ecologicamente saudável.

Da mesma forma que se 

se cortasse as árvores na 

Amazónia, os animais 

também iriam embora 

para dar lugar aos animais 

que habitualmente pululam 

no deserto.
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O Serviço Médico Permanente celebrou Protocolo com as seguintes entidades:

José Chaves Caminha - Porto;

Sensemed, Clínica Médica – Estética -Lisboa;

Lusoxyra- Vila Franca de Xira;

Clínica de São Pedro - Faro;

Clínica 4You - Coimbra;

CDVF, Clínica Médica e Dentária - Vila Franca de Xira;

Centro Clínico de Santa Teresinha, em Aguada de Cima - Águeda ;

CERPROS, Centro de Recuperação de Portalegre - Portalegre;

Recupertejo - Castanheira do Ribatejo;

Medienf24  - Porto;

Clínica Bom Jesus - Ponta Delgada;

Easydente - Odivelas;

Polidiagnóstico- Centro Polivalente de Medicina Dentária e Diagnóstico - Leira;

Gabinete de Cardiologia da Boavista -  Porto;

Fisiglobo Reabilitação - Lisboa
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APOIO FAMILIAR - 24 horas por dia e 365 dias por ano

O Apoio Familiar é um serviço de apoio domiciliário que permite manter o idoso ou pessoa em situação 
de convalescença em ambiente familiar, ajudando-o a prevenir e/ou a retardar a perda de autonomia, 
bem como recuperar a sua independência. 
No âmbito do acompanhamento domiciliário, exequível até 24 horas por dia e 365 dias por ano, 
dispomos de uma equipa em permanência de ajudantes de acção direta, médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas. 

A nossa companhia e vigilância do cliente no seu 
domicílio, que pode ser permanente, por períodos 
específicos, ou serviços mais esporádicos como 
jantares, fins-de-semana, férias.

Para mais informações contacte-nos 
através do número 210 056 710 

 


