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Alimentação e Envelhecimento

Hoje em dia pode-se evitar e prevenir o envelhecimento 

fazendo alterações no regime alimentar, começando por 

restringir o aporte calórico ao mínimo necessário e pondo 

de lado o açúcar, o glúten e a caseína (laticínios), bebendo 

mais água e comendo mais gorduras saudáveis, bem 

como proteínas. 

Mudar o regime na direcção certa recompense-lo-á 

dando uma imagem diferente de si mesmo, ajudan-

do-o a sentir-se muito melhor por dentro e modifican-

do ainda a forma como os outros passarão a vê-lo. 

Subitamente, ao fim de quatro semanas de um regime 

adequado, sem gastar dinheiro em cremes ou cirurgia 

plástica, sentir-se-á mais desperto, recuperará a ener-

gia, estará mais forte, sentir-se-á mais seco de carnes, 

com a pele mais lisa e brilhante, a sua disposição 

melhorará e sentirá a sua líbido melhorar também. 

Assim, muito do nosso processo de envelheci-
mento tem a ver com o nosso regime alimentar. 

Não é de mais referir a importância de uma restrição calóri-

ca bem planeada, ou seja, da prática do jejum intermitente 

quando o objectivo é manter o peso dentro de limites 

razoáveis ou mesmo perdê-lo, ou contrariar o envelheci-

mento e algumas das doenças que lhe estão muitas vezes 

associadas, como o Alzheimer ou o 

Parkinson. 

Duas refeições por dia chegam e sobram. 

Não nos esqueçamos que os nossos genes são ainda 

muito os dos nossos antepassados e que naqueles (pale-

olíticos) tempos, devido às circunstâncias, duas refeições 

por dia já era um luxo! 

O alimento que se come pode ser destrutivo ou 
construtivo, envelhecendo ou rejuvenescendo o 
nosso corpo. 

Comer os alimentos correctos, naturais, anti-inflamatórios 

e antioxidantes, boas gorduras e pobres em açúcares, 

glúten e caseína, fará a diferença na forma como alguém 

se possa sentir. 

Manuel Pinto Coelho, Médico, Diretor Clínico do SMP, doutorado em
Ciências da Educação e diplomado em Medicina Anti-envelhecimento.
www.doutorpintocoelho.pt
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O Serviço Médico Permanente celebrou Protocolo com as seguintes entidades:
- 5 Sensi, em Viana do Castelo;

- Clínica Dra. Rosa & Guerreiro, em Lisboa;

- Clínicas Leite, em Coimbra e Lisboa;

- Clínica Medilagos (LuzDoc), em Lagos;

- Clínica Vida (Eurogaleno- Serviços Médicos), em Lisboa;

- Coimbralab, em Coimbra;

- Diatra, em Lisboa;

- Fisiomei, em Mogadouro;

- Fisio T, Reabilitação Física, em Cruz Quebrada, Oeiras;

- Iberoftal, em Braga;

- Integral Dent, em Aveiro;

- Pleno Sorriso, em Odivelas e Pinhal Novo;

- Quorum Saúde, em Vila Real.

- Sensemed, em Lisboa;

- Shiclinic, Santarém.
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A entrega do Relatório Único, para dados referentes a 2016, efetuar-se-á entre 16 de março 

e 15 de abril de 2017 de acordo com o previsto na Portaria n.º 55/2010 de 21 de janeiro.

O Relatório Único é um relatório anual referente à atividade social da empresa. Ele refere-se 

à atividade da empresa durante o ano transato e é obrigatório ser entregue por todos os 

empregadores abrangidos pelo Código do Trabalho e respetiva legislação.

A entrega do relatório único é da responsabilidade do empregador. Deverá ser feita através 

do preenchimento de um formulário eletrónico, composto por um relatório e seis anexos 

e entregue por via eletrónica, no site do Relatório Único.

Joana Cabral

(Técnica Superior de Segurança no Trabalho)

        


