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Fonte: AdAptAdo de NatioNal iNstitute oN agiNg (www.nihseniorhealth.gov)

R Sente-Se trémula?

R em movimento 
quando está parada, 
sentada ou de pé?

R AtordoAdA, 
como se fosse 
desmaiar?

R PArece que A 
SAlA está a andar à 
roda?

R tende A Perder  
o equilíbrio e cair?

R A SuA viSão 
torna-se turva?

R deSorientA-Se 
ou Perde a noção  
do tempo, espaço ou 
da sua identidade?
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Violência 
contra  
idosos

f se tiver 
conhecimento ou 
suspeitar que um 
idoso está a ser 
vítima de maus 
tratos comunique 
a situação às 
autoridades ou aos 
serviços de saúde da 
segurança social.

f respeite a 
liberdade e decisões 

do idoso, reforçando 
a sua capacidade 
para se manter 
independente sem 
ter de se sujeitar a 
formas de maldade 
(muitas vezes 
infligidas pela 
própria família ou 
prestadores de 
cuidados).

f ajude a promover 
uma imagem 
positiva dos idosos. 
não colabore 

com situações de 
inferiorização, 
falta de respeito, 
ridicularização, 
agressividade ou 
desprezo.

f Para saber mais, 
consulte o site da 
aPav (associação 
Portuguesa de apoio 
à vítima) - www.
apav.pt - ou ligue 
para o 707 200 077. 
o serviço é gratuito  
e confidencial.A violência doméstica é um crime 

público. Não hesite em denunciar

atentar contra a integridade física, psicológica, financeira e sexual 
é punível por lei. Combata o problema:
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equilíbrio

o treinADor 
iDeAl

decidiu tornAr-Se 
mAiS AtivA, mAS não 
SAbe quAl o tiPo 
de exercício mAiS 
indicAdo PArA Si? 
dePoiS de ter o AvAl 
do médico, Pondere 
A PoSSibilidAde 
de recorrer A um 
personal trainer. 
ASSegure-Se de que...

p  tem experiência na 
elaboração de treinos 
adequados à sua 
idade, estado de saúde 
e condição física

p  Responde às 
suasdúvidas e ajuda-a 
a superar desafios. 

p  Consegue motivá-la, 
respeitando sempre  
as suas capacidades.

Vá  ao 
médico...

Se responder “sim”  
a uma das seguintes 
perguntas:


