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Check-up Anti-Aging

Se nós adoecemos e envelhecemos é porque existe uma 

série de desiquilíbrios e carências que impedem os órgãos 

de se regenerar totalmente.

Estes desequilíbrios e carências podem ser corrigidos.

A mais moderna investigação científica demonstra 

claramente que uma alimentação cuidada e um estilo 

de vida correto, pode eliminar, prevenir, atrasar ou até 

fazer regredir o envelhecimento e a doença. 

Uma coisa é todos nós termos de envelhecer, outra coisa 

bem diferente é termos que contrair doenças à medida 

que vamos envelhecendo. 

O envelhecimento não é o nosso inimigo. O verdadeiro 

problema é o nosso regime alimentar – o corpo humano 

tem tolerância limitada aos insultos que recebe, 

principalmente alimentos processados, açúcar, cereais 

com glúten, margarinas, caseína, amálgamas dentárias 

com mercúrio, águas e pastas dentífricas com flúor -, a 

nossa inatividade e o declínio dos nossos níveis hormonais, 

sem falar do tabaco, alcóol e outras drogas, já do nosso 

conhecimento para os quais já estamos bem advertidos.

Fazendo a ponte entre as novas descobertas da 

investigação científica e a prática médica 

convencional, urge revolucionar os nossos cuidados 

de saúde pelo desenvolvimento de novas estratégias 

de prevenção e tratamento que poderão prevenir, 

apaziguar ou até curar situações graves como algumas 

doenças autoimunes, neuro degenerativas, o cancro, 

entre outras. 

Embora os cuidados de saúde, tal como vêm sido 

praticados até hoje, possam dar alguma segurança, quase 

sempre falham em providenciar a remissão prolongada 

ou a cura, resultando inúmeras vezes em catastróficas 

perdas de vidas humanas. 

É comum dizer-se que 

se deve tratar da 

saúde primeiro que a 

doença.

Ora nós só nos 

poderemos subtrair ao 

flagelo da doença se 

satisfizermos 

inteiramente as 

nossas necessidades 

biológicas. 

Manuel Pinto Coelho, Médico, Diretor Clínico do SMP, doutorado em
Ciências da Educação e diplomado em Medicina Anti-envelhecimento.
www.doutorpintocoelho.pt

Envelhecer de uma forma 

saudável, começa por 

saber tomar conta do 

nosso corpo, mente e 

espírito hoje, como forma 

de evitar o aparecimento 

da doença, amanhã.



Zika : Tudo o que precisa de saber sobre o vírus
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O Serviço Médico Permanente celebrou Protocolo com as seguintes entidades:
- Hiclinic, Clínica Médico- Dentária situada em Aveiro;
- Medicarmo, Centro Clínico do Algarve, com clínicas em Faro, Loulé e Lisboa;
- Oral +, situada em Lisboa;
- Clínica Del Duque, Reabilitação Oral e Estética Dentária, em Vizela;
- Grupo de Farmácias GAP:
 - Farmácia Central, no Pinhal Novo;
 - Farmácia Charneca, na Charneca da Caparica;
 - Farmácia São Mamede, em São Mamede, Lisboa;
 - Farmácia Uruguai, em Benfica, Lisboa;
- AllPhysis, Fisioterapia, situada em Vila Real;
- Rehactivar, Material Geriátrico, Médico e Ortopédico, localizada em Lisboa;
- Vitaclinic, Clínica e Reabilitação Multidisciplinar, localizada no Porto;
- Wmed, Prestação de Serviços Médicos, situada em Santarém;
- Ortopedia Lismédica, situada em Leiria. 
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A competência vetorial da transmissão do Zika pelo Ae. aegypti e pelo Ae. albopictus impõe 

grande preocupação para a saúde pública. Estes mosquitos encontram-se amplamente 

distribuídos em zonas tropicais, subtropicais e temperadas, tendo sido descritos casos de 

transmissão por via sexual, por transfusão sanguínea e perinatal. 

Em Portugal, foram, até ao momento, notificados 6 casos de doença, todos importados 

da América do Sul. Sublinha-se que a infeção é devida a picada de mosquito do género 

Aedes que desde há muito não existe no nosso país. Uma vez que, em regra, a doença 

não se transmite de pessoa a pessoa não haverá risco de formação de cadeias de 

transmissão. Perante a possibilidade desta doença causar malformações em fetos e a fim 

de eliminar este risco, a Direção-Geral da Saúde recomenda que as grávidas não se 

desloquem, neste momento, para zonas afetadas. Caso tal não seja possível, devem 

procurar aconselhamento em Consulta do Viajante e seguir rigorosamente as recomendações 

dadas. Tais como:

- proteger-se da picada de insetos, aplicando repelente e usando roupa apropriada.

- No alojamento, deve optar por manter as portas e janelas fechadas e o ar condicionado 

ligado e/ou utilizar uma rede mosquiteira para dormir.


