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Temperatura 
excessiva  
no trabalho
Na fábrica onde trabalho, as 
máquinas produzem muito calor 
e é difícil estar lá dentro sem suar 
em bica. Ao fim de um tempo, 
fico cheio de tonturas e até com 
dificuldade em respirar. O que me 
aconselha?

Pedro, Almada

Sempre que existe desconforto térmico, 
este deve ser corrigido. Os serviços de 
Segurança do Trabalho da sua empresa 
têm de promover a ventilação adequada.
Em postos de trabalho como o seu, é 
fundamental a realização de avaliações 
periódicas do ambiente térmico, assim 
como a existência de termómetros que 
permitam verificar a temperatura exis-
tente. Beba água de forma regular ao 
longo do dia (a cada 15 ou 30 minutos) 
e reforce a quantidade de salada, fruta 
e sumos naturais a todas as refeições. 
Lave regularmente a cara, as mãos e o 
pescoço. Se possível, deve também to-
mar um duche tépido ou frio a meio do 
dia (mas fora do período da digestão das 
refeições). Lembro ainda que as pessoas 
obesas, hipertensas, diabéticas ou a tomar 
medicação devem redobrar estes cuidados 
e pedir apoio médico. Se tiver varizes, 
deve usar meias elásticas (até ao joelho) e 
procurar o seu médico do trabalho, pois, 
tal como pelas outras contraindicações 
clínicas, poderá ter de indicar recolocação 
noutro posto de trabalho. Se sentir dores 
musculares, cansaço intenso, dor de ca-
beça, náuseas e pulso fraco e rápido, peça 
imediatamente para contactarem o 112 
ou o levarem a um serviço de urgência.

Te
xT

o
: P

al
m

ir
a 

C
o

r
r

ei
a

PrePare-se Para o verão

Se tiver AlgumA dúvidA 
envie um e-mail para 
tvmais@impresa.pt ou escreva 
para tvmais/Cons. Saúde  
r. Calvet de magalhães, 242, 
2770–022 Paço de Arcos

Se quer perder peso e preparar-se para a chegada  
do verão, não aposte em dietas malucas mas, sim, 

na reeducação alimentar e nas caminhadas leves e regulares. 
Com estes dois novos hábitos é possível emagrecer e ganhar 
saúde. Está comprovado que quem caminha com frequên-

cia emagrece 25 vezes mais do que quem não o 
faz. Além disso, este trabalho cardiovascular me-

lhora a saúde e previne doenças. Vença a pre-
guiça, siga as nossas dicas e saiba como 

pode perder até 9 quilos em 
apenas um mês. 

Caminhe e perCa até   9 kg num mês! 
Não perca as nossas dicas: ajudam 
a perder as gordurinhas a mais e a 
garantir um corpo saudável

 1. CAmiNhAr NA hOrA CertA    
Um estudo japonês comprovou que 
andar cerca de 30 minutos após o 
jantar provoca uma perda de peso 
duas vezes maior do que caminhar de 
estômago vazio. Passear a esta hora 
reduz os níveis de açúcar no sangue  
e a gordura corporal.
    
 2. teNhA um láPiS à mãO 
Faça um diário das caminhadas que 
faz. anote a frequência, a distância  
e como foi o passeio. 
    
 3. APANhAr Ar 
estudos recentes comprovam que 
caminhar ao ar livre emagrece mais 
do que num local fechado. esqueça a 
passadeira e dê uma volta pela vizinhança 
ou pelo jardim. o ar fresco renova a energia!
    
 4. teNhA um ObjetivO 
Durante o passeio, observe um ponto afastado  
e corra até lá. ao chegar, volte a caminhar de forma 
lenta. escolha um novo “alvo” e corra até lá. Siga 
essa técnica até completar 30 minutos. Um estudo 
australiano mostra que quem realiza este intervalo de 
corrida perde três vezes mais peso do que quem anda 
numa mesma frequência durante todo o passeio.
    
 5. mANteNhA O fOCO 
Um estudo revelou que mulheres mais velhas com 
dificuldade de perder peso conseguiram emagrecer 25 
vezes mais com uma dieta específica combinada com 
a caminhada. Não desista! 

5 truques para  
emagrecer mais  
depressa

Atenção à dieta! 
     
Para aumentar o sucesso da perda de peso, é preciso não 

só fazer exercício mas também ter em atenção ao que é 

ingerido. Conheça alguns dos alimentos que são grandes 

aliados nas dietas:

        
  águA  Consumir 1,5 a 2 litros por dia é fundamental. a ingestão 

deve ser realizada em pequenas quantidades ao longo do dia.

  frutOS vermelhOS  morangos, cerejas 

e framboesas são pouco calóricas e 

deliciosas. É aconselhável comer uma  

tigela por dia destes frutos.

  bANANA  Deliciosa e económica, ajuda a 

regular o organismo, ao mesmo tempo que 

diminui a vontade de comer doces.

  lArANjA  aumenta a sensação de saciedade ao mesmo tempo 

que fornece vitamina C.

 AbACAxi  Fonte de potássio, magnésio e 

vitaminas a e B1, contém muita água e fibras, 

qua ajudam no funcionamento do intestino. 

Uma fatia por dia é o aconselhável.

  legumeS  alface, tomate, cenoura, 

beringela e espinafres são alimentos  

comuns, com poucas calorias, muitas 

vitaminas e minerais. Bons substitutos 

do arroz, massa e batata às refeições.

  SAlmãO  Baixo em calorias, rico em Ómega 

3, proteína, vitaminas e minerais. 

  frANgO e Peru  Carnes com baixo valor 

calórico e poucas gorduras, são ricas em 

proteínas e minerais.

especialistas 
confirmam 
que andar 30 
minutos por 
dia acelera o 
metabolismo 
e e o risco de 
ter diabetes 
diminui para 
metade

4 dicas que ajudam
 NiNguém fiCA PArAdO! 
Se não tem tempo para andar todos os dias, tente exercitar-se  pelo menos uma ou duas vezes por semana..  COmA PrOteíNAS 
tente introduzir proteínas (carnes) em todas as refeições. Segundo os  cientistas, este nutriente protege os músculos durante o emagrecimento. dimiNuA A gOrdurA má 
evite as fontes de gordura má, como óleo hidrogenado e carne marmorizada (aquela com partes brancas, cheia de gordura). troque por alimentos que estimulem o metabolismo, como nozes e azeite de oliveira.  CONte CAlOriAS 
mantenha o consumo de um número diário de calorias durante toda a dieta. Com esse plano fica mais fácil obter resultados satisfatórios no fim do mês.


