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O TREINADOR
IDEAL

equilíbrio

Vá ao
médico...
R Sente-se trémula?
R Em movimento
quando está parada,
sentada ou de pé?
R Atordoada,
como se fosse
desmaiar?

Se responder “sim”
a uma das seguintes
perguntas:
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?

Fonte: Adaptado de National Institute on Aging (www.nihseniorhealth.gov)

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.

Consultório de Geriatria
Atentar contra a integridade física, psicológica, financeira e sexual
é punível por lei. Combata o problema:

Dra. Maria João
Quintela
Médica e Presidente
da Associação Portuguesa
de Psicogerontologia

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

A violência doméstica é um crime
público. Não hesite em denunciar
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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.

