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PULSO PARTIDO  
OU DESLOCADO?
Como se sabe se temos o pulso 
partido ou deslocado? Tenho dores 
que não passam.

Guida, Santarém

As fraturas de ossos provocam edema 
(inchaço) imediato após agressão violenta.
Pulso deslocado ou entorse correspondem 
a rotura dos ligamentos da articulação.
No entanto, se tiver tarefas profissionais 
com movimentos repetitivos ou esfor-
ços intensos com o braço, mão ou pulso 
poderá também tratar-se de uma lesão 
musculoesquelética (síndrome do túnel 
cárpico, tendinites, bursites, etc.).
O túnel cárpico está na base do punho, 
entre a palma da mão e o braço, passando 
por ele tendões e nervos muito importan-
tes. Quando existem tendinites e altera-
ções da articulação do punho, todas as 
estruturas no interior desse anel fibroso 
são apertadas, reduzindo a capacidade 
funcional da mão (muitas vezes com dor 
aguda e perda de força). Aconselho-a a 
pedir o apoio do seu médico assistente e/
ou do seu médico do trabalho. Em caso 
de essa sua lesão estar relacionada com 
a sua atividade profissional, o médico 
do Trabalho ponderará certamente a 
necessidade de restrições para algumas 
das suas tarefas ou rotatividade para ou-
tras que não sejam tão agressivas para os 
seus punhos (além de avaliar se essa sua 
lesão deve ser participada como doença 
profissional, com encaminhamento para 
a especialidade de ortopedia).

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
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Guarde um 
período do 
dia para si  

e relaxe

Uma vida agitada, repleta de 
preocupações e responsabilida-

des leva, inevitavelmente, à perda da 
serenidade e da paz. A recuperação da 
tranquilidade parece uma tarefa im-
possível, mas não o é! Afinal, sabia que 
as cores que a rodeiam podem ajudar a 
descontrair? E que existem alimentos 
tranquilizantes? Descubra estas e outras 
dicas que ajudam a acabar com o stresse 
e a alcançar uma vida melhor.

Pode ser mais simples  
do que imagina. Coloque 
as nossas dicas em prática 
e não volte a deixar  
as tensões tomarem conta  
do seu dia-a-dia

saúde

roTina Sem 
anSiedadeS
  
  durma bem   Oito horas por noite, 
pelo menos, são essenciais para 
manter o equilíbrio das emoções. 
Noites mal dormidas e insónias 
aumentam a irritação e depressão, 
além de deixar o organismo fique  
mais fragilizado.
     
  Guarde um dia   Todos 
merecemos ter tempo para nós.  
Como tal, reserve um dia da  
semana para fazer as suas coisas.  
Vá ao cabeleireiro, visite uma amiga  
ou medite num jardim.
    
  arrume a mala   Deite fora 
os papéis velhos, organize o dinheiro 
e os cartões, deixe cada coisa em 
seu lugar. Quanto mais organizada, 
mais fácil será encontrar o que quer e 
menos nervosismo vai sentir ao tentar 
lembrar-se onde guardou o objetos.

  ouça múSiCa   Vivemos rodeados 
por barulhos e estimulantes que 
elevam os níveis de epinefrina 
(hormona do stresse). Então, ao 
chegar a casa, esqueça tudo e ouça 
música clássica por alguns minutos.

  maiS exerCíCio   A atividade 
física regular ocupa a mente, ajuda  
o corpo a ficar em forma e liberta  
as hormonas do bem-estar.  
Caminhar meia hora por dia já 
proporciona resultados positivos.

Faça liSTaS:  Anote tudo o que 
é preciso fazer durante o seu dia. 
Assim, não perde tempo a pensar  
por onde começar as tarefas.  
Seguir o que já está planeado 
simplifica o processo.

Derrote o  stresse
Adote novos hábitos

  CoreS e aromaS  
  que relaxam 
  roxo-eSCuro:   Segundo um estudo, 
esta cor é a mais poderosa para acalmar  
os ânimos. De acordo com os cientistas, 
isto acontece por o roxo estar associado  
à realeza, o que dá a impressão de riqueza 
e liderança e faz-nos sentir melhor. Que tal 
vestir mais roupas desta cor ou usá-la para 
pintar uma parede da sua casa?
    
  CoCo:   O doce aroma desta fruta pode 
aumentar a sensação de tranquilidade, ao 
diminuir os batimentos cardíacos e baixar  
a pressão arterial. Uma sugestão é comprar 
uma vela com esta essência e perfumar  
a sala ou o quarto.
    
  azul e verde:   De acordo com os 
especialistas, estas cores são calmantes 
naturais porque fazem lembrar a natureza. 
Não é preciso exagerar: invista em 
detalhes, como almofadas ou luzes 
coloridas.
    
  lavanda:   Este aroma tem o poder 
de relaxar porque impede a produção das 
hormonas do stresse. Espalhe este cheiro 
pela casa.

Sons e  
cheiros 
podem 
alterar os 
ânimos

anote tudo e tenha uma 
vida mais organizada

  alimenToS  
  TranquilizanTeS 
Têm benefícios poderosos  
que são comprovados pela ciência
 
  Caju 
Boa fonte de zinco, substância que 
ajuda a controlar os sentimentos de 
ansiedade e depressão. Coma três 
unidades por dia.
    
  Chá de Camomila 
Esta erva tem propriedades 
que controlam os sintomas da 
ansiedade. A bebida é uma boa 
forma de incluir a camomila na dieta.  
E mais: ajuda a proporcionar uma 
boa noite de sono.
      
  ChoColaTe 
Não é por acaso se come mais 
este doce quando se está triste 
ou stressado: o chocolate possui 
substâncias que geram bem-estar. 
A versão amarga ajuda a baixar 
a pressão e deixa a pessoa mais 
calma. Mas coma com moderação!
    
  alho 
Entre os seus componentes está 
uma substância que combate as 
constipações e ajuda a prevenir 
o cancro e doenças do coração. 
Como o stresse deixa o organismo 
mais frágil, o alho é o aliado ideal 
para fortalecê-lo e evitar possíveis 
doenças.
    
  aveia 
Este cereal ajuda a produzir 
serotonina – neurotransmissor 
responsável pela sensação de 
bem-estar. Por ser uma boa fonte 
de fibras, alivia a prisão de ventre, 
um desconforto que deixa qualquer 
pessoa com os nervos à flor da pele.


