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ENVELHECER COM SAÚDE

Questionário

1 – Quanto cálcio  necessita o seu orga-
nismo por dia?

a)  1-2 copos de leite;

b)  1 copo de leite e 2 fatias de queijo magro;

c)  1 copo de leite +100 gr de salada  
 verde;

d)  4-6 copos de leite.

2 – Que tipos  de alimentos combatem 
os radicais livres ligados ao enve-
lhecimento das celulas?

a)  Alimentos ricos  em antioxidantes;

b) Alimentos sem sal;

c)  Alimentos cozidos;

d) Alimentos biologicos.

3 – O que fazer para reduzir o risco de 
cancro da pele?

a) Usar camisa na praia e evitar o sol do 
meio dia;

b) Usar protetor solar na praia , beber 
muitos liquidos e não olhar directa-
mente para o sol;

c) Não fazer exercicio ao sol e usar pro-
tector solar até ficar bronzeado;

d) Usar protector solar todo o dia,evitar 
exposiçao solar entre as 10-16 h ,usar 
protecçao fisica do sol.

4 – Pratica exercicio regularmente?

a) Sim, faço longos passeio a pé quando 
estou de férias;

b) Sim, subo o 1 andar de escadas du-
rante a semana;

c) Não, sou sedentário;

d) Sim, faço 2 caminhadas por semana e 
exercicio fisico regularmente.

5 – Quando vai a médico?
  

a) Quando sinto alguma dor;

b) 1 vez  por ano para fazer um check up 
geral;

c) Quando sinto alguma dor  e o farma-
ceutico não sabe resolver;

d) Quase nunca.

6 – Sabe evitar a depressão?
   

a) Com sorte;

b) Com planeamento para me manter 
ocupado e activo;

c) Com actividade fisica;

d) Com medicamento apropriado.

7 – Sabe como evitar fracturas na 3 
idade?

a) Com boa dose de calcio e vitamina D, 
óculos adequados, casa iluminada e 
exercicio regular;

b) Evitar subir escadas e evitar  ruas 
esburacadas;

c) Roupa confortável para amortecer 
eventuais quedas;

d) Uso de bengala.

8 – Toma os seus remédios de forma 
correcta?

a) Nunca tomo 2 medicamentos ao 
mesmo tempo;

b) Tomo medicamentos até a crise pas-
sar e páro logo a seguir;

c) Tomo os medicamentos  como o mé-
dico recomenda,não páro o trata-
mento e aviso o médico quando faço 
outras medicações;

d) por vezes esqueço-me mas só 
quando tem carácter preventivo, 
nunca quando em crise.

Chave
 1 – d;  2 – a; 3 – d;  4 – d;  

 5 – b;  6 – b; 7 – a; 8 – c

Resultado
 De 0 a 3 respostas correctas – 

Deve consultar o seu médico.
De 3 a 6 respostas correctas – Tem 

alguns cuidados, contudo aconse-
lha-se o contacto com o seu médico.

De 6 a 8 respostas correctas.

Resultados


