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Apesar da Primavera estar 

a custar a desabrochar, 

nós temos muitos motivos 

para sorrir! A nossa bonita 

casa, o SAOM, está cada vez 

com melhores condições 

para acolher todos os seus 

habitantes, nas suas múltiplas 

valências. As atividades 

diversi! cam-se e a equipa 

reforça-se para prestar, a 

cada dia que passa, melhores 

serviços e muitos, muitos 

afetos a quem entra 

na nossa casa! 

O nosso centro de dia abre-

se cada vez mais para a 

comunidade, partilhando 

com os outros as mais–valias 
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Atividades promotoras 
de bem-estar físico:
- Ginástica: 3ª e 5ª feira—
manhã 
- Caminhada pela saúde: 
2ª feira—de Abril 
a Setembro

Atividades promotoras 
de desenvolvimento 
pessoal:
- Clube de leitura: 2ª 
feira—manhã 
- Clube de Informática: 4ª 
feira—tarde
- Jogos e concursos 
lúdico-didáticos: 6ª feira—
tarde. 
- Sessões de Cinema: 4ª 
feira— mensalmente.
- Manualidades: 4ª  e 5ª 
feira— manhã.
- Atelier de Cerâmica: 6ª 
feira—manhã
- Workshops (in)
formativos: 6ª feira—
mensalmente
- Grupo Coral e de 
Folclore/Danças: 3ª e
5ª feira—tarde.
- Passeios: Trimestral
- Visitas Culturais: 6ª 
feira—mensalmente

Promoção da 
participação activa :
- Celebração dos 
Aniversários: mensal
- Grupo de oração: 4ª 
feira—manhã.
- Reuniões com 
utilizadores: mensal

A todas estas atividades 
acrescem as atividades 
interinstitucionais, 
as datas festivas e a 
organização de eventos 
destinados à população 
sénior; que serão 
divulgadas ao longo dos 
nossos números de jornal.
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O QUOTIDIANO 
NO CENTRO DE DIA

DISCOTECA NÃO 
TEM IDADE

Este ano o SAOM 
juntou-se aos lares 
da Misericórdia do 
Porto, para festejar o 
Carnaval. 
Como diz o velho 
ditado: «tristezas 
não pagam dividas», 
e vai daí, nem os 
cortes nas reformas; 
nem o aumento dos 
medicamentos; nem o 
aumento das rendas 
de casa; nem a falta de 
camas e medicamentos 
dos hospitais e outras 
coisas mais, ! zeram 
com que os nossos 
foliões se abstivessem 
de comemorar esta 
festa pagã. 
A convite da 
Misericórdia, aceitamos 
juntar-nos para 
encher a discoteca 
Rox, situada na rua 
Rei Ramiro, em Gaia, 

O centro de dia do 
SAOM é uma valência 
composta por uma po-
pulação na sua maioria 
sénior, que pretende 
conviver e ocupar o seu 
tempo livre, de uma 
forma salutar.
Desta forma, a institui-
ção, através dos seus 
técnicos, tende a pro-
porcionar momentos de 
diversão e prazer. 
Um desses momentos 
surge no dia 14 de feve-
reiro com a visita de S. 
Valentim, que despertou 
sentimentos e reações 
nos nossos utentes, 
fazendo com que o 
amor acontecesse para 
alguns, e para os mais 
tímidos, teve o dom de 
soltar a língua, que ga-
nharam coragem para 
falar dos seus amores 
secretos. Desenganem-
-se todos aqueles que 
pensam que o amor de-
saparece com o decorrer 
dos anos. Acreditem no 
que aqui se diz. Eu estive 
lá, eu vi, eu ouvi.

Maria Carmo P. Silva 

S. VALENTIM VEIO 
AO SAOM

à qual agradecemos 
a disponibilidade do 
espaço, tecnologia e 
staff.
Na falta de melhores 
condições de vida, não 
tenhamos dúvidas, 
que dançar é o melhor 
tratamento para o 
vírus da troika.
Tal dito, tal feito. A 
discoteca encheu-
se de alegria com os 
nossos seniores, que 
dançaram sem parar, 
fazendo inveja aos 
mais jovens que por lá 
se encontravam.
Vá-se lá entender isto.
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do trabalho que se realiza 

entre portas, privilegiando 

novas ideias e projetos e o 

envolvimento ativo de todos 

nas atividades. 

O serviço de apoio 

domiciliário investe 

quotidianamente no combate 

à solidão, entendendo os 

indivíduos mais velhos não 

apenas como seres biológicos 

mas como seres relacionais 

e de afetos. Toda a equipa 

se preocupa, se desdobra, 

se aperfeiçoa e se motiva 

quotidianamente ao sentir o 

impacto positivo da sua ação. 

A equipa de rua, contra 

“ventos e tempestades” 

inerentes à frustração de 

não conseguir recuperar 

todos os seres humanos em 

situação de vulnerabilidade 

profunda, busca a sua 

motivação em cada pequena 

conquista alcançada! Tão 

árduo e importante que é este 

trabalho! 

Prova de que é possível mudar 

vidas e apoiar seres humanos 

a superar tantas limitações 

é o trabalho realizado pela 

nossa equipa de formação.  

Mais do que formação, por si 

só um importante trunfo para 

a inserção social, esta equipa 

trabalha hábitos, modos 

de vida, sonhos e projetos, 

com doses inteligentes de  

exigência e afeto… e tantas 

vitórias tem conseguido!

Para além de tudo isto… a 

nossa enfermeira, a tempo 

inteiro, permanentemente 

atenta à saúde de todos; a 

nossa cabeleireira, esteticista, 

massagista que se multiplica 

em mimos; a nossa equipa de 

gestão que cuida zelosamente 

de cada pedaço da vida do 

Saom… 

Conscientes de que o caminho 

se constrói a cada dia, é este 

o trabalho intenso e sentido 

que se realiza e aperfeiçoa 

diariamente na nossa casa, 

espaço solidário e de rosto 

humano! 

Joana Guedes, Direção
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No dia  13 de março  
de 2013, pelas 11 
horas realizou-se 
no Salão Nobre do 
S.AOM a celebração 
da Páscoa. Para esta 
atividade contamos 
com a colaboração 
das Irmãs Canossianas. 
Gostaríamos de 
agradecer em especial 
à Irmã Conceição 
que se disponibilizou 
para estar presente 
nesta celebração, 
proporcionando 
aos nossos idosos 
satisfação e alegria, 
nesta data tão especial 

PÁSCOA

TORNEIO DE SUECA

No passado dia 4 do 
mês de março, decorreu 
no Centro de Dia do 
SAOM mais um torneio 
de sueca que contou 
com a participação 
de sete equipas de 
idosos sendo uma delas 
convidada especial o 
Centro Social da Sé do 
Porto.
 Este torneio que se 
revelou uma tarde 
de convívio surgiu 
da vontade que 
alguns idosos foram 
manifestando neste 
género de jogos, 
nomeadamente cartas e 
dominó. 
O par vencedor foi 
o par convidado 
que recebeu como 
reconhecimento desta 
vitória uma pequena 
lembrança assim como, 
um certi! cado de 
participação no torneio, 
tal como todos os 
restantes 
participantes.  
Esta atividade foi 
encerrada com uma 
fotogra! a de grupo de 
todos os jogadores.
Segundo a nossa 
perspetiva este tipo 
de jogos de mesa 
constituem uma 
atividade lúdica 
e terapêutica que 
proporciona estímulos 
físicos, mentais e 
psíquicos a pessoas 
idosas, contribuindo 
para minimizar os 

UMA TARDE MÁGICA E MUSICAL
O convívio com outras entidades é ponto assente 
no plano de atividades do nosso centro de dia. A 
interação com diversas associações permite abrir as 
portas a outros saberes.
Desta forma, queremos agradecer a colaboração 
do Clube Fenianos, representado nas pessoas do Sr. 
Fernando Coimbra e Sr. Cardinal, que acederam ao 
nosso pedido, para nos deliciarem com uma tarde 
de magia.
Da mesma forma, agradecemos a colaboração do 
grupo coral do Centro Social e Paroquial da Sé, que 
veio animar com os seus cantares, uma tarde de 
convívio, onde o grupo se juntou ao coral do SAOM, 
fortalecendo a amizade entre todos.

 Maria Carmo P. Silva (Animadora)

UMA TARDE MÁGICA E MUSICAL

envelhecimento e 
consequentemente 
contribuindo para a 
independência e a 
autonomia dos idosos e 
melhorando sua saúde 
e qualidade de vida. 
(Lopes e Taralli, s/d). 
Dos diversos estímulos 
destacam-se os mentais, 
(entender e prestar 
atenção às regras e 
objetivos); motores, 
(manipular as cartas 
para efetuar as jogadas); 
e sensoriais. Além disso, 
estes incentivam e 
promovem também a 
interação entre idosos 
e a cooperação entre 
pares.

Ana Teresa Silva
Vera Teixeira

(Estagiárias   de 
Educação Social)

 

O ENVELHECIMENTO ATIVO E O USO 
DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
Numa sociedade 
que cada vez mais 
se destaca pelo 
envelhecimento da 
população, é importante 
que a esperança média 
de vida signi! que viver 
mais e melhor, pelo que 
o envelhecimento deve 
ser encarado como uma 
etapa do ciclo vital 
vivida de forma ativa. 
Neste sentido, segundo 
a Organização 
Mundial de Saúde, 
o envelhecimento 
ativo “é o processo 
de otimização das 
oportunidades de 
saúde, participação 
e segurança, com o 
objetivo de melhorar 
a qualidade de vida, à 
medida que as pessoas 
!cam mais velhas”.
A palavra “ativo” remete 
para a participação 
contínua nas questões 
sociais, económicas 
e culturais, não 
estando relacionada 
somente com o facto 
de a pessoa estar 
! sicamente ativa ou de 
fazer parte da “força 

mundo de trabalho, o 
idoso não deve assumir 
um papel passivo, 
pelo contrário, deve 
realizar um processo 
de aproveitamento e 
rentabilização das suas 
capacidade endógenas. 
Este processo deve 
ser interativo e ter 
como base a noção 
de participação, 
aprendizagem conjunta, 
troca de saberes e 
produção de novos 
sentidos existenciais. 
Com as constantes 
mudanças na nossa 
sociedade, o uso das 
tecnologias digitais 
é uma estratégia 
que consideramos 
fundamental, com 
vantagens a diferentes 
níveis. Vários estudos 
comprovam que a 
atualização tecnológica 
é um fator importante 
na vida do idoso, sendo 
que, o declínio de 
algumas capacidades 
não inviabiliza a 
apropriação e domínio 
do recurso tecnológico, 
podendo tornar-se uma 
forma de combate ao 
isolamento social e à 
passividade.
Deste modo, aliar esta 
ideia de envelhecimento 
ativo à inclusão digital 
dos idosos é também 

das instituições 
sociais que os apoiam, 
contribuindo assim 
para o bem-estar dos 
mesmos.
Assim sendo, e no 
seguimento do projeto 
que temos vindo a 
desenvolver no âmbito 
do estágio curricular 
da licenciatura em 
Educação Social, 
consideramos 
importante criar 
uma atividade que 
desenvolvesse estas 
competências nos idosos 
através da partilha 
de saberes ao nível da 
informática de modo 
a proporcionar uma 
ocupação adequada do 
tempo, contrariando 
a desocupação e a 
passividade, assim 
como promover o 
empoderamento 
dos indivíduos 
estimulando as relações 
de cooperação e 
entreajuda.
O clube “informáticos 
do SAOM”, vai decorrer 
uma vez por semana, 
num dia ainda a decidir 
nas instalações da 
instituição, contando 
com a nossa orientação 
e com a colaboração de 
todos os participantes.

Ana Teresa Silva e Vera 
Teixeira
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O centro de dia é 
uma das valências da 
instituição que privilegia 
a área cultural, 
tentando facultar aos 
seus utentes, meios que 
favoreçam o contacto 
com outras formas de 
cultura.
Por isso, este sector, 
através das suas 
técnicas, integra vários 
projetos, a convite 
de entidades que dão 
forma ao Porto Social.
Em consequência dessa 
relação, o centro de dia, 
encontra-se em parceria 
com os projetos “Porto 
Desconhecido” e “ 
Memórias com sabor”.
Estes dois projetos 
têm como objetivo a 
recolha de histórias 
baseadas nas vivências 
dos utentes, que nos 
proporcionam um 
leque abrangente de 
costumes, tradições e 
modos de vida destas 
gentes, que deram 
à cidade do Porto 
o carisma que lhe 
pertence.
Paralelamente a este 
resgate da cultura 
popular, os utentes 
percorrem vários 
museus e bibliotecas, 
de forma a tomarem 
conhecimento de uma 
cultura mais erudita e 

O SAOM E
 A CULTURA

de forma a tomarem 
conhecimento de uma 
cultura mais erudita e 
aumentar o seu leque de 
conhecimentos.
Foram visitados os 
museus e bibliotecas 
ligados  à autarquia, 
que se disponibilizaram 
a mostrar o seu espólio 
e a história com ele  
relacionado. Assim, 
Casa Museu Marta 
Ortigão Sampaio; 
Casa Museu do Infante; 
Casa Museu Guerra 
Junqueiro; Museu 
do Vinho do Porto; 
Museu Romântico; 
Museu Nacional Soares 
dos Reis; Biblioteca 
Municipal; Biblioteca 
Almeida Garrett,
Foram os locais 
que favoreceram o 
conhecimento sobre 
outras formas de vida 
desta cidade e a cultura 
a ela adjacente.

Maria Carmo Silva
(Animadora 

Sociocultural)

Porto Desconhecido é 
o nome de um projeto 
levado a cabo pela 
Anilupa – Associação de 
Ludotecas do Porto-, no 
qual o SAOM participa, 
a par com outras 
instituições, a convite 
desta entidade.
Este projeto consiste na 
recolha de histórias de 
vida dos participantes 
de cada instituição, 
que vivem na cidade do 
Porto, de forma a tornar 
os seus testemunhos 
fontes vivas, que 
enriquecem a história 
desta cidade.
As experiências por eles 
vividas tornar-se-ão o 
guião para o cinema de 
animação, ação em que 
todos participam, de 
forma a dar movimento 
e voz aos personagens.
O resultado ! nal 
deste projeto será 
apresentado ao público 
no dia onze de junho, no 
teatro Rivoli, onde serão 
exibidos todos os ! lmes, 
animados por crianças e 
seniores.
Creio, que com esta 
iniciativa, o arquivo 
distrital ! caria mais rico, 
se ! zesse parte do seu 
acervo, os testemunhos 
de uma classe social 
menos favorecida, que 
retrata o quotidiano de 
um passado recente.   
 

M. Carmo P. Silva
(Animadora 

Sociocultural) 

PORTO 

Memórias com sabor  foi 
um projeto que surgiu 
em 2011 e envolveu a 
população sénior de 
alguns centros de dia 
do Porto, fazendo com 
que em 2012 fosse 
realizada a II edição. 
Foram convidados para 
participar o Centro 
Social da Sé Catedral do 
Porto, o SAOM, Centro 
Paroquial da Nª Sra. Do 
Calvário e Centro Social 
das Antas.
As memórias com sabor 
foram apreciadas  e 
selecionadas por um 
conceituado júri.
O resultado destas 
receitas é agora 
apresentado em dois 
livros de receitas—doces 
memórias e memórias 
salgadas. 

“DOCES MEMÓRIAS” E 
“MEMÓRIAS SALGADAS

Decorreu na passada sexta-feira, dia 22 de março, no centro de dia  uma tarde 
cultural dedicada à poesia, como forma de comemorar o dia mundial deste 
género literário (21 de março). 
Esta iniciativa surgiu também da vontade já expressa de vários utentes do centro 
em partilhar os seus poemas e os seus conhecimentos sobre este tema, porque 
a poesia também está na nossa casa diariamente mas, neste dia chegou pelas 
mãos de uma convidada muito especial, a poetisa Dr.ª Maria Paulina que nos 
presenteou com os seus saberes e experiências sobre a poesia.
Esta tarde iniciou-se assim com a construção de alguns poemas pelos utentes, 
seguida de um pequeno debate sobre o que era a poesia para cada um de nós, 
e partilha de saberes acerca de alguns poetas nacionais e as suas obras mais 
emblemáticas. Com a chegada da nossa convidada, a partilha continuou agora 
com a declamação de vários poemas, quer trazidos pela Dr.ª Paulina quer pelos 
idosos do centro, que se mostraram grandes amantes e apreciadores deste 
género literário.
De uma forma geral, esta tarde de convívio foi do agrado dos participantes que 
referiram ter sido “uma iniciativa muito bonita”, mostrando o desejo de que 
iniciativas como estas fossem repetidas, pois proporcionavam
 momentos agradáveis.
Agradecemos a todos os participantes e, em especial, a Dr.ª Maria Paulina, pela 
disponibilidade em participar nesta iniciativa.

Ana Teresa Silva e Vera Teixeira

“A POESIA VEM
 AO SAOM”

“JOVEM PRISIONEIRO”
Um jovem prisioneiro
No seu atroz cativeiro
Mostrava ternos carinhos
 
Na hora da refeição
Guardava sempre algum 
pão
Para dar aos passarinhos
 
Mas o destino cruel
Encheu-se um dia de fel
Que ao pobre não perdoou
 
Dando por recompensa
Uma terrível doença
Que o exilado matou
 
As formosas avezinhas
Não esperando coitadinhas
Que o seu amigo perdiam
 
Iam em bando formado
Por na campa do 
condenado
Flores que no bico colhiam

 
Manuel Jesus Ferreira

(Utente do SAOM)

“MEU PORTO”
Meu Porto linda cidade
Tu és um belo tesouro
Um palácio de saudade
Na linda margem do Douro
 
Meu Porto, tu tens em ti
A beleza sem igual,
Altar como nunca vi,
Tens na tua catedral.
 
Tens na praça da Corujeira
Aquela velhinha fonte
E na querida Ribeira
Tens as alminhas da ponte
 
Tens a noite de S. João,
Toda cheia de virtude
E também a devoção
Na Senhora da Saúde.
 
Tens a guerra Peninsular,
Batalha com os franceses,
História que faz lembrar
Esses heróis portugueses.
 
Tristeza como não vi,
Quando Teresa amou 
Simão,
Meu Porto, tu tens em ti
O Amor de Perdição.

 
Manuel Jesus 

(Utente SAOM)

O ESCULTOR
Era um jovem escultor
De obras de grande valor
Da escultura, sem rival
 
Fez em pedra o grande rei
As duas Tábuas da Lei
As Quinas de Portugal
 
Encheu-se de luz e glória
Nas páginas da sua História
Quando a obra apresentou,
 
Mas não conseguiu riqueza
Dividiu pela pobreza
Quanto dinheiro ganhou
 
Mas, um dia a cruel sorte
Dera na carreira um corte
Ao glorioso artista,
 
Na pedra em que trabalhava
De tanta força que dava
Saltou o escumalho à vista.
 
Com as vistas a chorar
Mal podia trabalhar,
Sentiu faltar-lhe a Luz,
 
Mesmo assim, quase sem ver
Conseguiu ainda fazer
Cristo pregado na cruz.
 

Manuel Jesus 
(Utente SAOM)

Receais a grande luz?
Tendes medo do a-bê-cê?
Então castigai quem lê,
Voltai à plebe saez!
Recuai sempre na história,
Apagai o gás nas ruas,
Deixai as crianças nuas,
E venha a forca outra vez.
 
Vieste! Cingir-te ao peito.
Em redor que noite escura!
Não tinha rendas o leito,
Não tinha lavores na barra
Que era só a rocha dura…
Muito ao longe numa 
guitarra,
Gemia vagas harpejas…
Vê tu que não me 
esqueceu…
E a rocha dura aqueceu
Ao calor dos nossos beijos!
 

Helena Silva
(Utente SAOM)
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folclore, ginástica, 
cinema, espetáculos 
de magia, jogos para 
desenvolvimento da 
memória e pic-niques.
Convívios também com 
instituições congéneres, 
como foi o do ultimo baile 
de carnaval.
Participação em vários 
projetos da SAOM com 
outras instituições.
Para ! nalizar, e por 
iniciativa das meninas 
estagiárias da SAOM, 
vai realizar-se em 22 de 
março uma sessão de 
poesia.”
 

Alberto Queirós
(Utente do Serviço de 

Apoio Domiciliário) 

O MEU TESTEMUNHO II

Houve pessoas que me 
foram ensinando o que é 
trabalhar numa equipa 
de rua. E agora, apenas 
me apetece fazer uma 
compilação de tudo aquilo 
que me disseram, de tudo 
aquilo que não me disseram 
e, principalmente, de tudo 
aquilo que me ! zeram 
sentir. 
Acordar para vir para a 
equipa de rua é acordar 
com um sorriso nos lábios. 
Interessante. Porque é que 
isto acontece? Acredito 
que são várias as razões 
que justi! cam este 
comportamento, mas penso 
que importa destacar a 
cumplicidade que existe 
entre todos os elementos da 
equipa. Esta cumplicidade 
e quase invasão de 
propriedade privada 
vai sendo construída 
diariamente na carrinha, no 
terreno, na cidade do Porto. 
Muitas horas de quase total 
liberdade, responsabilidade 
e irresponsabilidade, 
confronto e relação. Muito 
tempo que passamos a 
justi! car-nos, a “prostituir-
nos” e, consequentemente, 
a moldar o nosso carácter 
com vista a sermos 
melhores pessoas.
O silêncio, também existe, 
sendo o re" exo de tudo 
aquilo que pensamos e 
sentimos e não podemos 
ou não queremos dizer. 
Mas é mais do que isso, a 
capacidade de estar em 
silêncio com alguém sem 
que exista desconforto, 
é sinónimo de amizade e 
intimidade. 
Para mim, trabalhar nesta 
equipa de rua, é trabalhar 
com diferentes pessoas, a 
quem reconheço diferentes 

TRABALHAR NUMA EQUIPA DE RUA

“Foi por mero acaso que 
cheguei ao conhecimento 
da assistência prestada 
pela SAOM.
É de lamentar que os 
apoios que a referida 
instituição proporciona 
não tenham a divulgação 
su! ciente entre a grande 
maioria das pessoas que 
têm carências básicas 
várias, como apoio a 
pessoas idosas, como é o 
meu caso pessoal, apoio 
a pessoas carenciadas 
e apoio domiciliário 
a doentes, tanto no 
fornecimento diário 
de refeições, como no 
tratamento de roupa e 
ainda, semanalmente 
na higiene e limpeza da 
habitação. Tudo isto por 
apenas um pagamento 
mensal simbólico.
A SAOM dispõe 
também dum gabinete 
de enfermagem, de 
cabeleireiro e de 
tratamento de pés.
É evidente que  o 
desconhecimento de tais 
apoios não impede que 
as pessoas, com as mais 
diversas carências, cruzem 
os braços, à espera que os 
apoios de que precisam, 
lhes caiam aos pés.
Além dos apoios que 
me estou a referir, a 
SAOM tem ainda na sua 
estrutura um Centro 
de Dia, onde os utentes 
têm a possibilidade de 
conviver na ocupação 
dos seus tempos livres, 
com trabalhos manuais, 
nomeadamente desenhos, 
pinturas, escultura em 
barro, jogos de dominó e 
de cartas, passeios, visitas 
culturais a museus, etc.
Proporciona também 

têm vindo a exercer sobre 
mim diferentes in" uências. 
Mas somos assim tão 
diferentes? Somos. 
Mas utilizamos estas 
diferentes características 
de personalidade junto da 
nossa população, dando-
lhes a oportunidade de 
empatizar mais com 
este ou aquele técnico e 
permitindo-nos a nós fazer 
um bom trabalho porque 
somos coerentes.
Mas há algo em que somos 
iguais, embora o façamos 
de diferentes formas, 
temos o mesmo objetivo 
junto dos nossos utentes e 
junto de cada um de nós, 
buscando incessantemente, 
o crescimento pro! ssional 
e pessoal.
Desculpem-me a 
arrogância e o egoísmo 
para quem nunca viveu 
isto, mas a oportunidade 
de rir, chorar, discutir, falar, 
chamar e ser chamado 
à atenção, confrontar 
e acolher, permite-nos 
alcançar um nível de 
maturidade relacional que a 
muitos não 
é possível.
Um muito obrigada especial 
e por ordem alfabética para 
não se melindrarem, ao 
Jesus, ao Jorge, à Nicole e 
à Virgínia por me ajudarem 
a ser melhor pessoa e 
pro! ssional nos dias de 
hoje.
 

A hipertensão arterial 
é um reconhecido fator 
de risco das doenças 
cardiovasculares. 
Em Portugal, existem 
cerca de dois milhões 
de hipertensos. Destes, 
apenas metade tem 
conhecimento de que 
tem pressão arterial 
elevada, apenas um 
quarto está medicado 
e apenas 16 por cento 
estão controlados. 
Hoje sabe-se que a 
adoção de um estilo 
de vida saudável pode 
prevenir o aparecimento 
da doença e que 
a sua deteção e 
acompanhamento 
precoces podem reduzir 
o risco de incidência de 
doença cardiovascular. 
Como se de! ne a 
hipertensão arterial?
Designam-se de 
hipertensão arterial 
todas as situações em 
que se veri! cam valores 
de tensão arterial 
aumentados. Para 
esta caracterização, 
consideram-se valores 
de tensão arterial 
sistólica superiores ou 
iguais a 140 mm Hg 
(milímetros de mercúrio) 
e/ou valores de tensão 
arterial diastólica 
superiores a 90 mm Hg. 
Com frequência, apenas 
um dos valores surge 

alterado.
 
Quais as causas da 
hipertensão arterial?

Na maior parte dos 
casos (90 por cento), 
não há uma causa 

HIPERTENSÃO ARTERIAL

algumas situações seja 
possível encontrar uma 
doença associada que 
é a verdadeira causa da 
hipertensão arterial. 
Por exemplo: a apneia 
do sono, a doença renal 
crónica, a hipertensão 
renovascular, 
terapêutica esteroide, 
problemas na aorta e 
doenças da tiroide. 
A hereditariedade e a 
idade são dois fatores 
a ter também em 
atenção. Em geral, 
quanto mais idosa 
for a pessoa, maior 
a probabilidade de 
desenvolver hipertensão 
arterial. Cerca de dois 
terços das pessoas com 
idade superior a 65 
anos são hipertensas, 
sendo este o grupo 
em que a hipertensão 
sistólica isolada é mais 
frequente.

Quais são os fatores 
de risco?

- Obesidade;
- Consumo exagerado 
de sal e de álcool;
- Sedentarismo;
- Má alimentação;
- Tabagismo;
- Stress.

Como se faz o 
diagnóstico da 
doença?

O diagnóstico é feito 
através da medição 
da pressão arterial e 
pela veri! cação de que 
os seus níveis estão 
acima do limite normal. 
Contudo, um valor 
elevado isolado não é 
sinónimo de doença. 

em, pelo menos, três 
avaliações seguidas. 
Compete ao médico 
fazer o diagnóstico da 
doença, uma vez que 
a pressão arterial num 
adulto pode variar devi-
do a fatores como o es-
forço físico ou o stress, 
sem que tal signi! que 
que o indivíduo sofre de 
hipertensão arterial.

Quais as formas de 
tratamento?

Não há uma cura para 
a hipertensão arterial. 
Contudo, apesar de ser 
uma doença crónica, 
na maioria dos casos é 
controlável. 
A adoção de um 
estilo de vida 
saudável proporciona 
geralmente uma descida 
signi! cativa da pressão 
arterial. 
A diminuição do 
consumo do sal reduz 
a pressão arterial em 
grande número de 
hipertensos.
A prática regular 
de exercício físico 
pode reduzir 
signi! cativamente a 
pressão arterial. O 
exercício escolhido 
deve compreender 
movimentos cíclicos 
(marcha, corrida, 
natação ou dança são 
boas escolhas).
Se algum tempo depois 
de ter posto em prática 
estas medidas não 
tiver registado uma 
descida adequada 
da pressão arterial, 
torna-se necessário 
recorrer ao tratamento 
farmacológico. 

medicamentos não 
curam a hipertensão 
arterial, apenas ajudam 
a controlar a doença. 
Por isso, uma vez 
iniciado o tratamento, 
ele deverá ser, em 
princípio, mantido ao 
longo de toda a vida.
Felizmente, já existem 
muitos medicamentos 
e! cazes na redução 
da pressão arterial. 
Compete ao médico 
decidir qual o fármaco 
mais apropriado para 
iniciar o tratamento. Em 
alguns casos, não basta 
apenas um fármaco, 
sendo necessária uma 
medicação combinada. 
   

Enf.ª Sara Machado 
 


