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Envelhecer bem significa descobrir formas de melhorar a qualidade de vida 
à medida que envelhecemos. Fazer mudanças saudáveis agora pode fazer 
uma grande diferença em envelhecer bem. Ao discutir o envelhecimento 
saudável, existem muitos fatores a considerar. Aqui estão dois:

Fazer ligações pode ser o melhor medicamento. Uma comunidade e 
relações de apoio podem melhorar a saúde física e mental, bem como a 
sua qualidade de vida. À medida que envelhece, mantenha-se em contacto com as pessoas de quem gosta 
e desenvolva novas relações sempre que possível. 

Para expandir a sua comunidade, consulte igrejas locais, centros para idosos, serviços para adultos, 
organizações de voluntariado e muito mais. Estes recursos podem ajudá-lo(a) a conhecer novas pessoas  
e a manter o seu corpo e mente ativos. 

Viver bem em casa no futuro requer planeamento hoje. Considere o seu futuro agora. Imagina-se a 
ficar em casa, com a família, ou noutro local da sua comunidade? Independentemente da sua preferência, 
comece a planear hoje. 

Em primeiro lugar, discuta os seus desejos com a família ou outras pessoas em quem confia. Em segundo 
lugar, procure formas de se preparar. Por exemplo, se quiser envelhecer na sua casa atual, olhe à sua volta. 
A sua casa será segura se não conseguir deslocar-se tão facilmente no futuro? Que modificações deve  
fazer para manter a sua casa o mais segura possível? 

Para obter ajuda com o envelhecimento em casa, também pode contactar o Serviço de Atendimento  
a Membros da CCA ou falar com um dos nossos profissionais de saúde comunitários. Podemos conseguir 
ligá-lo(a) a programas e serviços que se adequem às suas necessidades. Como sempre, obrigado pela 
oportunidade que nos dá de o(a) servir.

  Dr. Rob, Diretor Médico CCA

Para mais dicas, consulte a nossa lista de verificação de Envelhecimento Saudável  
na página seguinte.

Uma mensagem do Dr. Rob, 
diretor médico CCA

Um guia para envelhecer bem

Quer mais dicas para envelhecer bem? 
“ Não pense que sentir-se mal, com dores ou cansado(a) é uma parte normal  
do envelhecimento.” 

– Debbie Sylvester, Diretora de Geriatria CCA 

Saiba mais da Debbie no blogue CCA Living Well at Home:  
commonwealthcarealliance.org/aging-well-at-home 



Pergunte sobre TODOS os benefícios CCA disponíveis para si. Mesmo que não precise 
de todos os nossos serviços neste momento, a CCA vai mais além para o(a) ajudar a viver 
de forma segura e independente em casa. Pergunte-nos sobre todo o apoio que podemos 
prestar, como por exemplo, ligá-lo(a) a serviços de alimentação e alojamento. 

Confie na sua equipa. Consultar prestadores é importante em qualquer idade, mas torna-se 
fundamental à medida que envelhece. Irá precisar de médicos, enfermeiros, especialistas, dentistas, 
médicos de saúde comportamental e outros prestadores em que possa confiar. Mantenha-os 
atualizados com a sua saúde e comunique imediatamente quaisquer novos sintomas que tenha.

Mantenha-se ativo(a). A atividade física é a pedra angular do envelhecimento saudável, mas não 
tem de correr uma maratona para obter o benefício. Faça uma curta caminhada algumas vezes por 
semana ou aprenda alguns exercícios simples na cadeira que pode fazer enquanto está sentado(a). 
Como sempre, fale com o seu prestador antes de iniciar quaisquer novas atividades físicas. 

Acompanhe os seus exames oftalmológicos e dentários. Olhos, dentes e gengivas 
saudáveis são importantes para a sua qualidade de vida. Isto também pode manter os 
seus futuros custos de cuidados de saúde baixos! Como membro(a) da CCA, tem acesso a 
benefícios de visão e dentários. Para saber mais ligue para o Serviço de Apoio a Membros. 

Faça os seus testes preventivos. À medida que envelhece, mantenha-se atento(a) à sua 
saúde física e mental. Certifique-se de que faz o rastreio dos riscos de queda e osteoporose 
e do declínio cognitivo. Também se aconselham exames preventivos para o cancro da 
mama, da próstata e do cólon. Fale com o seu prestador para obter uma lista completa de 
testes preventivos que fazem sentido para si.

Mantenha as vacinas atualizadas. Estas vacinas importantes incluem: COVID-19, gripe 
(gripe), pneumonia e zona. Pode encontrar mais informações sobre a vacina da gripe nesta 
newsletter. Pode ser vacinado no consultório do seu prestador de cuidados primários ou na 
maioria das farmácias.

Lista de verificação de envelhecimento saudável
A lista abaixo descreve apenas algumas coisas que terá de ter em mente ou saber mais sobre 
como manter-se saudável à medida que envelhece.

Leia a lista de verificação completa em  
commonwealthcarealliance.org/healthy-aging-checklist



Johnnie sente-se profundamente ligado à música. Ele adora cantar.  
Ele deleita-se a fazer amigos no seu bairro no sul de Massachusetts  
e onde quer que vá. Não tem vergonha de deixar as pessoas 
ouvirem a sua voz ou verem os seus movimentos de dança. 

“Gosto de conhecer pessoas. Não tenho medo de falar com 
pessoas novas”, disse Johnnie. 

Para Johnnie, viver uma vida saudável significa fomentar bons 
hábitos. “Tem de cuidar de si próprio,” afirma. “E se surgir algo, 
tem de contactar o seu médico e fazer um check-up.” 

Johnnie prioriza comer alimentos saudáveis e caminha todos os dias para 
fazer exercício. Ele gosta das coisas simples da sua vida. Está sempre pronto para 
se divertir, ligar-se aos seus filhos e netos, conhecer novas pessoas e honrar e celebrar a sua fé. Enquanto Johnnie 
lidou com a dependência no seu passado, ele não se detém sobre a mesma. Tem estado sóbrio há mais de 30 anos.

Através do seu plano CCA, Johnnie mantém-se atualizado com os cuidados de rotina, como os físicos e os 
rastreios. Ele agradece a oportunidade de consultar a sua equipa de cuidados e falar sobre qualquer coisa 
que esteja a acontecer com a sua vida. No passado, recebeu aconselhamento através da CCA.

“ Gosto que me liguem!” — Johnnie sobre o que diferencia a CCA

Os objetivos do Johnnie para o futuro são manter-se saudável, manter-se positivo e “manter os milagres  
na [sua] vida.”

Conheça Johnnie, um membro da CCA

Cuidados Virtuais CCA:  
aqui para si (onde quer que esteja)
Para falar com um prestador sobre qualquer coisa, desde sintomas de constipação,  
gripe e COVID-19 à gestão de condições crónicas, as consultas virtuais CCA são  
uma opção para si. Tudo o que precisa é de um dispositivo com uma câmara em  
funcionamento, microfone e ligação fiável à Internet. Estas consultas são privadas  
e confidenciais e pode ser adicionado um intérprete à sua consulta, se necessário. 

Para saber mais, veja o nosso vídeo instrutivo!  
Utilize a câmara do seu telefone para digitalizar o código QR à direita ou visite CCAVirtualCare.org em qualquer dispositivo.

Johnnie feels deeply connected to music. He especially loves to 
sing. He delights in making friends in his southern Massachusetts 
neighborhood and everywhere he goes. He isn’t shy about 
letting people hear his voice or see his dance moves. 

“I like getting to know people. I’m not afraid to talk to new 
people at all,” Johnnie said. 

To Johnnie, living a healthy life means nurturing good habits. 
“You have to take care of yourself,” he says. “And if something 
comes up, you have to call your doctor and get yourself checked 
out.” 

Johnnie prioritizes eating healthy foods and walks every day for exercise. 
He enjoys the simple things about his life. He is always ready to have fun, connect with his children 
and grandchildren, meet new people, and honor and celebrate his faith. While Johnnie dealt with 
addiction in his past, he does not dwell on it. He has been sober for more than 30 years.

Through his CCA plan, Johnnie keeps up with routine care like physicals and screenings.  
He appreciates the opportunity to check in with his care team and talk about anything that is going on 
with his life. In the past, he has recieved counseling through CCA.

“ I like that they call me!” — Johnnie on what sets CCA apart

Johnnie’s goals for the future are to stay healthy, stay positive, and “keep miracles in [his] life.”

Meet Johnnie, a CCA member

CCA Virtual Care:  
here for you (wherever you are)
To speak to a provider about anything from cold, flu, and COVID-19  
symptoms to chronic condition management, CCA virtual visits  
are an option for you. All you need is a device with a working camera, 
microphone, and reliable Internet connection. These visits are private and 
confidential, and an interpreter can be added to your visit if needed. 

To learn more, check out our instructional video! 
Use your phone’s camera to scan the QR code to the right or visit CCAVirtualCare.org on any device.



Cuidados Virtuais CCA:  
aqui para si (onde quer que esteja)
Para falar com um prestador sobre qualquer coisa, desde sintomas de constipação,  
gripe e COVID-19 à gestão de condições crónicas, as consultas virtuais CCA são  
uma opção para si. Tudo o que precisa é de um dispositivo com uma câmara em  
funcionamento, microfone e ligação fiável à Internet. Estas consultas são privadas  
e confidenciais e pode ser adicionado um intérprete à sua consulta, se necessário. 

Para saber mais, veja o nosso vídeo instrutivo!  
Utilize a câmara do seu telefone para digitalizar o código QR à direita ou visite CCAVirtualCare.org em qualquer dispositivo.

Conheça Angelmina, uma das  
nossas trabalhadoras da nossa  
comunidade de profissionais  
de saúde
Angelmina é uma trabalhadora da comunidade de profissionais de saúde da CCA, 
apoiando membros em Western Massachusetts. Ela passou a sua carreira em 
serviços humanos e tem muita experiência a trabalhar em estreita colaboração com 
adultos com mais de 64 anos. Hoje, na sua função na CCA, serve membros de todas 
as idades e origens. É particularmente apaixonada por estabelecer ligações com os seus 
membros, reconhecendo que todos são seres únicos.

“Temos de ser criativos e pensar fora da caixa”, disse ela. “Os membros são diferentes. Não cabem numa 
caixa. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, por isso estamos sempre a inovar.” 

A função de Angelmina é abordar as necessidades de saúde física e mental dos seus membros. Por vezes, 
isto significa adotar uma abordagem menos tradicional. Além das suas responsabilidades formais de 
cuidados de saúde, ajudou membros com tarefas importantes, como criar um orçamento pessoal. 

Na sua função como trabalhadora da comunidade de profissionais de saúde, Angelmina ajudou com muitas  
outras necessidades de apoio social. Isto pode significar ajudar os membros a ligarem-se aos recursos alimentares 
e habitacionais. Ela também faz questão de passar tempo simplesmente a ouvir enquanto os seus membros 
falam. Ela sabe que, em alguns casos, pode ser a primeira pessoa a ouvi-los a expressar um problema.

Ao ver toda a situação de um membro e não apenas as suas condições de saúde, Angelmina espera melhorar 
o seu bem-estar em todos os aspetos. “Penso que ajuda os membros a sentirem-se seguros saber que há 
alguém do seu lado – alguém que os defende”, disse ela.

  O cuidado e dedicação de Angelmina ao seu trabalho devem ser 
reconhecidos. Ela verifica comigo como as coisas estão a correr. 
Agradeço muito o incentivo dela.   
                                                              — Membro da CCA

Quer que reconheçamos especialmente alguém na CCA?
A Angelmina foi nomeada para este destaque por um membro da CCA. Envie-nos um email para 
members@commonwealthcare.org para nomear alguém na nossa equipa, e poderá encontrar 
essa pessoa numa próxima edição! 



6 hábitos saudáveis para utilização das 
redes sociais

1 Não se compare com os outros
   Quando olha para páginas de redes sociais, pode ser difícil 

não comparar a sua vida com outras. O número de gostos 
ou seguidores numa página pode parecer uma validação. É 
importante ter em mente que a sua autoestima não é mensurável 
online ou relacionada com outras pessoas. Pense nas redes 
sociais como uma ferramenta de destaque. Provavelmente não 
representa a experiência completa de outra pessoa.  

2  Liberte-se do FOMO (medo de perder, do inglês fear of missing out)
  O medo de perder, ou o sentimento de ficar de fora, também pode surgir quando está a usar as redes sociais. 

Tente não deixar que a visualização de publicações nas redes sociais o(a) faça sentir-se deixado(a) de fora, 
uma vez que muitas vezes mostram os altos sem os baixos. As experiências são sempre muito pessoais. 

3  Desligue para uma boa noite de sono
  O tempo de ecrã tem impactos físicos que podem perturbar o seu sono. A luz azul estimula partes do 

cérebro que nos fazem sentir alerta, deixando-nos com energia. Termine a sessão dos seus dispositivos 
pelo menos uma hora antes de se deitar.

4  Não acredite sempre no que vê
  Embora as redes sociais possam ser um excelente recurso para aprender e partilhar, a desinformação 

espalha-se facilmente. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de assumir o que aprende online. 
Consulte fontes credíveis para obter notícias e informações.

5  Faça uma pausa no tempo de ecrã
  Reduza algum tempo despendido com as redes sociais e com os seus dispositivos, especialmente se 

reparar que se sente triste ou ansioso devido ao que vê online.  

6  Ligue-se – na vida real!
  Passar tempo ao ar livre, falar com amigos e familiares e manter-se ativo são algumas formas de cuidar 

de si. Faça planos gratificantes com os seus entes queridos para fazer coisas que lhe tragam alegria. 

As redes sociais podem ajudá-lo(a) a manter-se em contacto 
com a família e amigos, aprender novas competências e até 
mesmo receber notícias. No entanto, as redes sociais podem ter 
desvantagens. Aqui estão algumas dicas para encontrar equilíbrio 
com as redes sociais.

Leia mais dicas em:  
commonwealthcarealliance.org/healthy-social-media



Não se esqueça da sua vacina contra a gripe! 
À medida que o tempo arrefece, é importante manter-se atualizado sobre as vacinas, especialmente a vacina  
anual contra a gripe. Administrar a vacina contra a gripe é uma forma segura e eficaz de prevenir doenças  
durante a época da gripe.

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (do inglês, Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
recomendam vacinas anuais contra a gripe para qualquer pessoa com idade igual ou superior a seis meses. 
Também é recomendada uma vacina contra a gripe em doses elevadas para pessoas com mais de 65 anos, 
especialmente aquelas com problemas de saúde crónicos. 

Pode ocorrer mais do que um vírus da gripe numa época de gripe. É por isso que uma vacina da gripe  
que recebeu no ano passado pode não o(a) proteger contra o vírus deste ano.

A CCA pode ajudá-lo a administrar a sua vacina 
contra a gripe. Saiba mais contactando o Serviço 
de Atendimento a Membros.
Lembre-se de contactar o seu prestador de cuidados primários ao apresentar sintomas de gripe ou 
semelhantes aos da COVID. Muitas vezes, eles podem receitar tratamento. Também é importante manter-se 
atualizado sobre as vacinas e reforços da COVID-19, juntamente com a sua vacina contra a gripe. 

Os sintomas mais comuns da gripe são:

 • Febre • Falta de ar

 • Músculos doridos • Cansaço e fraqueza

 • Calafrios e suores •  Corrimento nasal ou  
nariz entupido

  • Dor de garganta

  • Dor ocular

Embora estes sintomas possam assemelhar-se a sintomas de constipação, uma constipação não costuma 
causar febre ou calafrios. A COVID-19 também tem sintomas semelhantes. Embora a gripe tenda a surgir 
rapidamente, os sintomas da COVID-19 geralmente começam 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Os 
domésticos à COVID estão disponíveis através do seu plano CCA para o ajudar a determinar se tem COVID-19.

• Dor de cabeça

• Tosse seca e persistente 



Ingredientes
  1 cabeça grande de brócolos

  1 cebola vermelha pequena cortada em cubos

  1 colher de sopa de azeite

  ¼ colher de chá de pimenta preta, repartida 

  Uma pitada de sal 

  2 colheres de chá de mostarda integral

  1 colher de chá de mostarda de Dijon 

  2 colheres de chá de alecrim fresco ou tomilho 
picado (ou ½ colher de chá seco)

  1 colher de chá de xarope de ácer puro ou mel (opcional)

  8 onças de peitos de frango sem osso e sem pele 

  2 colheres de chá de óleo de canola

  2 colheres de sopa de água

  1 colher de chá de manteiga sem sal 

Factos nutricionais   Quantidade por porção 

     Proteína 28 g Gordura saturada 3 g 

     Hidratos de carbono 16 g Colesterol 4,2 mg

     Fibra dietética 4 g  Potássio 726 mg

     Açúcares 8 g Sódio 370 mg

338 Calorias     Gordura 17 g

Peito de frango e brócolos com  
molho de mostarda e alecrim

Utensílios
Frigideira de ferro fundido de 10 polegadas  
ou frigideira para forno (opcional; ver dicas)

Fonte: eatingwell.com

Tamanho da porção: 
3 onças de frango + 
3/4 chávena de legumes +
1 colher de sopa de molho 
para panelas 



Instruções
Passo 1:    Pré-aqueça o forno a 350 graus F. Combine os brócolos, a cebola, o azeite, 1/8 colher de chá 

de pimenta e sal numa tigela média arco médio; e misture para envolver. 

Passo 2:    Misture a mostarda integral, a mostarda Dijon, o alecrim (ou tomilho) e o xarope de ácer  
(ou mel), se utilizar, numa tigela pequena.

Passo 3:    Seque o frango e tempere com a 1/8 colher de chá de pimenta restante. Aqueça o óleo de 
canola numa frigideira de ferro fundido de 10 polegadas ou noutra frigideira adequada para 
forno em lume médio-alto. Adicione o frango e cozinhe até a parte inferior ficar bem dourada,  
3 a 5 minutos. Retire a panela do lume.

Passo 4:    Vire o frango ao contrário e pincele a mistura de mostarda por cima. Espalhe a mistura de 
brócolos à volta do frango. Transfira a panela para o forno.

Passo 5:    Asse o frango e os legumes, mexendo os legumes uma vez, cerca de 15 minutos (o frango deve 
ter uma temperatura interna de 165 graus F). Depois de cozinhado, deixe o frango repousar 
durante alguns minutos.

Passo 6:    Entretanto, coloque a frigideira em lume médio-alto e adicione água. Deixe em lume brando 
durante 30 segundos, raspando quaisquer pedaços tostados do fundo da panela. Retire do 
lume. Adicione manteiga e bata até derreter. 

Para servir:    Corte o frango com 1/2 polegada de espessura e divida-o por 2 pratos, juntamente com os 
legumes. Regue o molho da panela sobre o frango e os legumes.

Dica: Se não tiver uma frigideira própria para forno, transfira-a para um tabuleiro com rebordo antes de assar.

Tem cálcio? Não é só no leite!
Quando pensa em cálcio, pode imaginar um copo de leite. Mas existem muitas fontes boas 
de cálcio, como alguns vegetais verdes.

Brócolos, kale, espinafres e couve adicionam um pouco de cálcio ao seu prato. Assim como 
os grãos integrais, salmão, feijão e tofu. E enquanto os laticínios têm mais cálcio do que outros 
alimentos, o iogurte e o queijo mozzarella têm ainda mais cálcio por porção do que o leite.

O cálcio é importante para a saúde óssea em todos os adultos, especialmente à medida que 
envelhecemos. Em particular, as mulheres no pós-menopausa estão em risco de perda óssea 
e devem consumir 1.200 miligramas de cálcio por dia. São quase três porções de iogurte! 
Mas se planear consumir uma variedade de alimentos contendo cálcio, estará a definir metas 
para ajudar os seus ossos. Fale com o seu médico sobre a melhor forma de conseguir uma 
dieta equilibrada para as suas necessidades.
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