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Preservar os sentidos

Teleassistência da Cruz Vermelha Portuguesa
www.cruzvermelha.pt/actividades/teleassistencia

medidas imprescindíveis

Fonte: AdAptAdo de www.bbc.co.uk

A partir da meia-idade, é natural que os sentidos se alterem. 
eis o que pode fazer para os proteger…

f pratique atividade física 
regular e adaptada à sua saúde. 

f Conserve e promova a sua 
independência. 

f Não se isole e mantenha o 
contacto com a família, amigos 
e vizinhos. Saia e conviva 
sempre que possa.

f Cuide da saúde da boca, 
visão e audição.

f Atualize-se e procure 
manter-se a par do que se 
passa à sua volta.

f tome precauções contra  
roubos e assaltos.

f participe na sociedade, 
colaborando em atividades  
de voluntariado, por exemplo.

f Saiba como atuar em caso 
de incêndio, tremor de terra ou 
outras situações de risco. 

f tenha os contactos  
dos serviços de polícia, 
bombeiros, segurança social  
e saúde perto de si.

f Informe-se sobre serviços  
de teleassistência e telealarme 
que prestam apoio na área  
da saúde, segurança e ajudam  
a combater a solidão.

Visão

R vISIte o oftAlmologIStA  
a cada dois anos.

R Não leIA com pouca iluminação. 

R ReCoRRA A gotAS oCulAReS 
para manter a lubrificação.

R Ao leR em suportes eletrónicos, 
aumente o tamanho da letra.

R Se tem dIAbeteS  
ou hipertensão, cumpra a medicação 
para reduzir danos oculares.

Audição

R Se tem queIxAS, consulte  
o seu médico de família.

R peçA Ao médICo que verifique se 
precisa de remover cera acumulada.

R evIte AmbIeNteS RuIdoSoS  
e use auscultadores com moderação.

R ReCoRRA A tAmpõeS para  
se proteger do frio e da água.

R INfoRme-Se SobRe a utilidade  
de aparelhos auditivos.

PAlAdAr e olfAto

R eSCove oS deNteS e use fio 
dentário regularmente.

R Se fumA, abandone este hábito.

R dê mAIS SAboR aos alimentos, 
incluindo ervas e especiarias.

R vISIte peRIodICAmeNte  
o dentista para despistar problemas.


