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Estimados leitores, 

Já quase chegámos a meio do ano 
2022 e à medida que a COVID 
apresenta sinais de abrandamento, 
viramo-nos para os muitos outros 
aspectos da vida que precisam da 
nossa atenção. 

Neste número da InHealth, 

Debruçamo-nos sobre a luta contra 
a malária com o especialista Paballo 
Chauke, e sobre a importância de doar 
sangue para ajudar a salvar vidas.

Analisamos sugestões sobre como 
planear e acolher um recém-
nascido na família, e recordamos a 
importância de brincar para promover 
a felicidade e a criatividade de toda a 
família.

Continuamos a dedicar atenção 
à importância da saúde mental e 
o bem-estar e analisamos várias
práticas de autocuidados e o que
fazer quando é necessário procurar
um pouco de ajuda.

Por último, partilhamos informações 
sobre alguns superalimentos 
africanos, autóctones e acessíveis, 
que são não só deliciosos como 
também fáceis de encontrar, e 
analisamos como nos prepararmos 
para enfrentar o futuro e melhorar a 
concentração no trabalho.

Digam-nos o que acham! Se tiverem 
sugestões para artigos, tópicos ou 
qualquer outra contribuição, enviem 
um email para DG-LHHMarketing@
libertyhealth.net com o título 
"InHealth"! 

A malária (ou paludismo) é algo que continua a afectar o continente, mas 
pessoas como Paballo Chauke estão a vencer esta luta. A malária continua 
a ser uma das doenças mais antigas e mortíferas do mundo, tendo ceifado 
milhares de milhões de vidas ao longo da história. 

Graças a um esforço excepcional ar redor do mundo desde 2000, as 
mortes diminuíram muito, foram salvas mais de 10 milhões de vidas, 
na sua maioria crianças de tenra idade em África. No entanto, a 
luta contra a malária ainda não está ganha. "As crianças mais 
jovens são as mais vulneráveis à malária grave e a cada dia 
1.300 crianças perdem a vida devido à malária – ou 
seja, uma vida perdida a cada minuto. Estamos 
a perder o futuro do continente se mulheres 
grávidas, crianças e especialmente raparigas não 
forem protegidas desta doença mortal", diz Chauke. 

Para mais informação, procure a entrevista com Paballo no 
vídeo que encontra nas nossas plataformas nas redes sociais.

Notícias que deve saber 
A malária é um assunto que nos diz 
respeito a todos

Bem-vindos

Liberty Health
Siga-nos no

https://www.linkedin.com/company/liberty-health/
https://www.facebook.com/LibertyHealthAfrica/
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Na esfera do trabalho
• Informe o seu chefe e Recursos Humanos sobre a

gravidez e a data prevista. 
• Informe-se sobre a política de licença de maternidade 

da empresa. É preferível preencher toda a papelada o
quanto antes. 

• Preparar uma transferência detalhada. Será necessário
fazer uma lista do que faz, delegar as actividades que 
podem ser delegadas, e informar os colegas sobre prazos
importantes que se aproximam e quaisquer outros 
pormenores de trabalho que vão ter de executar durante 
a sua ausência. 

• Deixar os ficheiro e documentos em ordem para que

Aexcitação e a antecipação que acompanham 
uma gravidez têm tudo a ver com a melhoria 
da vida doméstica e do seu círculo familiar. 
Está a fazer planos para uma nova forma de 
viver em casa – e também vai ser necessário 

planear como vai lidar com o trabalho assim que o bebé 
nascer. É melhor considerar todas as opções durante a 
gravidez para que possa gozar paz de espírito e para que 
tudo esteja no seu lugar quando voltar ao trabalho. 

Aqui tem umas sugestões que podem ser úteis.

A gravidez é um período emocionante para toda a família. 
Enquanto se prepara para a chegada do bebé, é importante 
planear e aproveitar ao máximo este momento especial. 

O que esperar quando

O bebé está 
a caminho
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os colegas possam aceder facilmente à 
informação que for necessária. 

Na esfera do seguro de saúde
• Numerosos procedimentos 

administrativos inesperados podem surgir
com a chegada de um novo membro de 
família. 

• Consulte os benefícios de maternidade 
da Liberty Health Cover e procure um 
pediatra na nossa rede de provedores. No 
caso de despesas adicionais, pense no que 
vai fazer para poder pagar.

• Verifique a partir de quando começa a 
cobertura do bebé e faça toda a papelada
necessária para que esteja coberto desde o
início.

• É importante definir novos objectivos de 
poupança pois a chegada do bebé implica
novas despesas. Vão surgir muitas despesas 
imprevistas ao longo do caminho, mas é 
possível planear para algumas destas. Criar 
já um fundo de poupança para a educação 
do seu filho ajuda bastante a aliviar pressões
financeiras no futuro.

 “Numerosos procedimentos 
administrativos inesperados 

podem surgir com a chegada de 
um novo membro de família“

Consulte o Guia do Membro da Liberty 
Blue para mais informação sobre os 
benefícios de maternidade.
Pode encontrar o Guia na secção de downloads do site 
ou entre em contacto com o escritório mas próximo.

Para os pais
Os pais sentem-se muitas vezes excluídos durante este tempo, 
mas na verdade, são mais indispensáveis do que nunca. Se a sua 
parceira estiver grávida, os conselhos acima também servem 
para si. 

Consulte o que diz a lei sobre a licença de paternidade no seu 
país. Se a lei é omissa sobre o assunto, aconselhamos que 
guarde as férias para que possa estar presente quando o bebé 
finalmente chegar.
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África é rica em alimentos que trazem benefícios surpreendentes 
para a saúde. Aqui estão alguns para acrescentar à sua dieta.

uma melhor 
saúde

Superalimentos africanos para 
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uma melhor 
saúde

A s nossas dietas mudaram ao longo do 
tempo – em muitos casos para pior. 
Infelizmente com isto veio o estilo de 
vida cada vez menos saudável. O nosso 

continente tem vários alimentos ricos em nutrientes 
e baratos – os que os nossos avós comiam e que 
perdemos ao longo do caminho. Ultimamente as 
dietas à base de plantas estão a reconquistar espaço, 
com especialistas a promover as suas propriedades 
de saúde. 

Os alimentos à base de plantas incluem verduras, 
leguminosas, cereais integrais, frutos secos, frutas e 
sementes. Substituir refeições com alto teor de óleo, 
gordura e açúcar por alimentos nutritivos e naturais 
ajuda a garantir uma vida saudável e produtiva. Veja 
aqui exemplos. Estão disponíveis em toda a parte, 
por isso não há desculpa para não experimentar. Até 
podem vir a ser os seus favoritos!

2 Sorgo (mapira)
Embora o sorgo seja um cereal 
originário do continente 
africano, tornou-se um 
alimento de base em várias 
partes do mundo. Existem dois 
tipos principais de sorgo – o 

vermelho e o branco. O sorgo vermelho não 
é tão saboroso como o branco, mas é muito 
utilizado para fazer cerveja de sorgo. 

Benefícios para a saúde: O sorgo não contém 
glúten e é rico em proteínas. É também uma 
boa fonte de ferro, fósforo, magnésio, cobre, 
cálcio, zinco e potássio. A película de farelo do 
sorgo tem mais antioxidantes do que mirtilos, 
morangos e ameixas. Os antioxidantes 
protegem as células dos radicais livres que 
desempenham um papel em muitas doenças, 
como o cancro e as doenças cardíacas.

Como preparar: O sorgo é moído e 
transformado em farinha que serve para fazer 
papas, chima, pão ázimo e bolos. O sorgo 
também pode ser fermentado e utilizado para 
fazer cerveja. 

"As nossas dietas mudaram ao longo 
do tempo – em muitos casos, não 
para melhor. Infelizmente isto deu 
origem a um estilo de vida que se 
tornou cada vez menos saudável." 

1Folhas de abóbora  
As folhas de abóbora são um 
alimento básico em todo o 
continente africano, e por uma 
boa razão: são baratas e ricas em 
nutrientes e podem ser consumidas 
cruas e frescas tal como acelgas, 

por exemplo em saladas. Ou, podem ser secas 
e depois comidas como se fossem um petisco. 

Benefícios para a saúde: As folhas de 
abóbora contêm vitaminas A e C, cálcio, ferro, 
folato, potássio e algumas das vitaminas B. 
A vitamina A promove a saúde dos olhos, a 
vitamina C fortalece o sistema imunitário,  
o cálcio é necessário para ossos saudáveis  
e o ferro ajuda a ter energia.

Como preparar: As folhas de abóbora são 
cozinhadas de modo semelhante às acelgas. 
Pode temperá-las a gosto e acrescentar 
batatas para fazer um acompanhamento 
que satisfaz e é nutritivo. Se quiser ir mais 
longe, pode substituir os carboidratos por 
folhas de abóbora. Clique aqui para seguir 
esta receita de folhas de abóbora: https://
www.zimbokitchen.com/delicious-traditional-
muboora-pumpkin-leaves/

3 Moringa
A árvore de moringa é 
encontrada em África e em 
partes da Ásia. É uma das 
árvores que têm folhas, 
casca, sementes, raízes e 
flores comestíveis. É também 
conhecida como a árvore da 

vida porque se diz que ajuda no tratamento de 
muitas doenças. Desaconselha-se o consumo 
por mulheres grávidas e mulheres que estão a 
amamentar. 

Benefícios para a saúde: É considerada um 
superalimento; tem o dobro da proteína do 
iogurte, quatro vezes o cálcio do leite, sete 
vezes a vitamina C das laranjas e 25 vezes o 
ferro dos espinafres.

Como preparar: As folhas são muitas vezes 
trituradas para transformar em pó que pode 
acrescentar às bebidas ou batidos. Pode 
também utilizar o pó para fazer chá. 



Seja um 
salva-vidas

Doar sangue é fácil e pode ajudar tantas 
pessoas e, no entanto, muito poucos o 

fazemos. Vamos mudar as coisas.
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os profissionais de saúde não o colocarão em 
risco. A agulha e o saco de sangue também são 
esterilizados e são utilizados uma única vez. 

Existe um limite de idade no 
processo de doação?
A idade para a doação de sangue é normalmente 
dos 17 aos 65 anos. Adultos saudáveis 
podem doar sangue várias vezes por ano. Os 
pormenores podem variar de acordo com o local 
onde se encontra, por isso confirme no banco de 
sangue onde mora. 

Quem pode doar sangue?
De acordo com a OMS, não se pode dar sangue 
em certas circunstâncias. Por exemplo, se:
• Está a sentir-se mal
• Está anémico
• Está grávida, esteve grávida durante nos 

últimos doze meses ou está a amamentar
• Tem certos problemas de saúde
• Está a tomar certos medicamentos, por 

exemplo, antibióticos.

Outras circunstâncias incluem aspectos do 
estilo de vida que podem pôr outras pessoas 
em risco. Por exemplo, se recentemente fez 
uma tatuagem ou colocou um piercing, se tem 
mais do que um parceiro sexual, se alguma 
vez se injectou com drogas a título recreativo 
ou contraiu recentemente uma doença 
sexualmente transmissível.

Mas, e porque eu?
Ser um cidadão responsável e que se preocupa 
com os outros quer dizer que pensa em como 
pode ajudar os outros, especialmente no caso 
de uma urgência médica. Doar sangue não custa 
nada e ajuda a salvar vidas. Seja herói e vá ao 
banco de sangue mais próximo!

O dia 14 de Junho é o Dia 
Internacional da Doação de 
Sangue, um dia que deve 
despertar grande atenção, 
visto que a doação de sangue 

é essencial para o bom funcionamento de 
hospitais e clínicas em todo o mundo. 

Porque deve pensar em doar
O sangue é essencial à vida humana e hospitais 
têm sempre necessidade de sangue para 
tratar doentes com todo o tipo de problemas 
de saúde. Quando se doa sangue, está-se a 
desempenhar um papel importante ao salvar a 
vida daqueles que precisam de sangue. Graças a 
uma única doação de sangue que faça, é possível 
ajudar três doentes adultos e até seis crianças.

O que realmente acontece quando se 
doa sangue
O procedimento completo de doação de sangue 
não demora mais do que 15 minutos. Depois 
fica outros 15 minutos em observação e logo em 
seguida pode voltar à sua vida normal. 

Vai acontecer o seguinte:

1 Vai responder a umas perguntas para 
determinar se é um bom candidato. 

2 Vai ser submetido a um breve exame 
médico que inclui a medição da pressão 
arterial, do peso e do ritmo cardíaco. 

3 Uma gota de sangue é retirada da ponta 
do dedo para determinar se vai ficar com 
anemia depois de dar sangue. Ser anémico 
significa que o sangue não tem suficientes 
glóbulos vermelhos saudáveis. Isto 
provoca uma redução do fluxo de oxigénio 
para os órgãos do corpo.

É seguro?
O procedimento de dar sangue é muito seguro. 
Só o pode fazer se estiver em forma e saudável; 

Entre em contacto com o serviço de transfusões de sangue para 
saber onde fica o banco de sangue mais próximo:
Gana —  https://nbs.gov.gh/
Maláui — https://mbtsmalawi.com
Maurícias — https://www.facebook.com/bloodbankmauritius/
Moçambique — National Blood Reference Centre, Mavalane General Hospital, Maputo
Nigéria— https://www.facebook.com/National-Blood-Service-Commission-NBSC-552030438230274/
Quénia — https://nbtskenya.or.ke/
Tanzânia — https://www.nbts.go.tz/
Uganda — https://www.ubts.go.ug/
Zâmbia — http://www.uth.gov.zm/?page_id=1513
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Há um ditado que diz: "Não se deixa de brincar porque se 
envelhece; envelhece-se porque se deixa de brincar". 
Brincar é vital, mas à medida que crescemos, paramos 
de nutrir este aspecto da vida, conforme surgem 
situações que causam estresse. Estudos mostram que 

embora brincar seja a primeira coisa que perdemos, é uma actividade 
que promove a libertação de endorfinas (hormonas da felicidade), que 
ampliam a capacidade do cérebro e despertam a criatividade. 

Uma das razões por que brincar é tão importante na vida moderna é que 
passamos muito tempo com aparelhos electrónicos, especialmente os 
telemóveis. As crianças passam muito tempo a ver televisão, em vez de 
brincarem ao ar livre. Brincar é não só divertido, como também ajuda as 
crianças em fase de crescimento no desenvolvimento psicomotor. 

Após o isolamento da COVID-19, brincar ao ar livre é uma forma segura 
de estarmos e nos divertirmos juntos de novo. Brincar também é uma 
actividade física e não é exclusiva do trabalho ou do ginásio. Brincar é 
mexer o corpo ao mesmo tempo que nos distraímos e esquecemos os 
estresses da vida. Brincar relaxa e é divertido, que – ao longo do tempo – 
melhora o desempenho no trabalho e outras áreas da vida.

Pedimos a um membro da equipa da Nigéria para partilhar um jogo que 
continua a trazer-lhes muita alegria.

Suwe (jogo da macaca)
Pode ter um nome diferente na Nigéria, mas 
é um jogo que favorito das crianças em todo o 
mundo. A nossa Directora de Marketing, Marca 
e Comunicação na Nigéria, Omolara Aluko 
partilhou este jogo porque sempre lhe traz 
memórias maravilhosas da sua infância. 

Materiais
Giz e pedras pequenas. Uma superfície dura 
ao ar livre, como uma superfície revestida de 
alcatrão, cimento ou tijolos. Ou pode riscar 
umas linhas num chão de areia.

Como jogar
• Desenha-se um grande rectângulo no chão 

com giz e divide-se em duas colunas, cada 
uma com vários quadrados ('caixas'). O 

brincar
Hora de 

Para aqueles que possam ter esquecido, 
pensem em alguns dos jogos de infância 
para redescobrir com a família. Aqui 
tem um para começar:

Reservar tempo para brincar é importante para o bem-estar, 
não importa a idade. Aqui tem um jogo para fazer em família, 
promovendo a actividade enquanto se diverte muito.
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número de caixas depender do número de 
participantes. Normalmente jogam duas 
pessoas, mas por vezes duas pessoas podem 
jogar contra um grupo de outras duas. 
Também pode configurar o campo de jogo 
como se vê no desenho ao lado.

• O jogo começa com cada um dos 
participantes com as pedras na mão (ou 
objectos de metal ou plástico). Depois, 
revezando-se, cada um salta ao pé-coxinho 
de caixa em caixa, tentando dar a volta ao 
rectângulo todo.

• Assim que um jogador consegue dar a volta 
sem cair, pode lançar a pedra para uma caixa 
aberta e proclama-se dono desta.

• Logo que se tem uma casa, os outros não 
podem pisar nela, a não ser que o dono 
permita. Precisam de autorização para entrar. 
Se qualquer parte do corpo de um oponente 
tocar na área marcada é desqualificado.

AS REGRAS DO SUWE SÃO SIMPLES: 
1 Não se pode pisar nas linhas. Se o fizer, perde a vez; 
2 Não se pode entrar em caixas que têm pedras, é preciso 

saltar por cima delas;  
3 Não se pode entrar numa casa (uma coluna ou caixas já 

ganhas e marcadas por um jogador); 
4 Só pode usar uma perna, excepto quando estiver na sua 

própria casa. Para obter uma casa, deve atirar a pedra 
por cima da cabeça sem olhar para trás; onde quer que 
cair é onde é a sua casa. 

Conseguir ou construir uma casa dentro das caixas 
rectangulares do jogo é o objectivo de cada jogador, e o 
jogador com o maior número de casas no final do jogo é o 
vencedor.

INHEALTH | ESTILO DE VIDA

Agora imagine uma  
situação em que um jogador 

adquiriu três casas. O 
jogo torna-se difícil para o 

adversário porque vai ter de 
saltar por cima destas casas 
a pé-coxinho. Esta é a parte 

divertida do jogo.

Ponto de 
partida
Tente completar 
volta sem cair ou 
pisar na 'casa' de 
outro jogador.

Casa
Só o dono pode 
pisar a partir do 
momento em que é 
tomada.

Pedra
Assim que um 
jogador consegue 
dar a volta sem cair, 
pode lançar a pedra 
para uma caixa 
aberta e proclama-
se dono desta.
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Sempre soubemos que 
a mudança faz parte 
integrante da vida, e os 
últimos dois anos deixaram 
isto bem claro. Embora 

a mudança nos deixe incomodados, 
é fundamental aceitar o que muda 
e em seguida descobrir formas 
de tirar proveito. É por isso que a 
adaptabilidade é a competência 
número um do futuro. 

"Em termos simples, a adaptabilidade 
é a capacidade de mudar a maneira 
como abordamos as situações e dar 

uma viravolta para dar resposta às 
circunstâncias em evolução", diz Joy 
Mitchell, psicóloga. "Isto não quer 
dizer que não se sinta estressado pela 
mudança, mas sim, que consegue auto-
regular e avaliar o novo ambiente e em 
seguida conquistar bons resultados no 
âmbito da mudança".

A razão pela qual adaptabilidade está 
a ser chamada a competência do 
futuro é que o mundo está a mudar a 
um ritmo mais rápido do que nunca, e 
isto significa que pode ser necessário 
adaptar-se às mudanças tecnológicas, 

económicas e ambientais muito 
rapidamente. 

É uma vantagem na carreira
No local de trabalho, vai começar 
a diminuir o número de pessoas 
que insistem na inalteração das 
coisas. "Os tempos em que o 
trabalho proporcionava às pessoas 
uma sensação de segurança estão 
praticamente a chegar ao fim. As 
empresas do futuro precisam de ser 
ágeis e de estar dispostas a mudar de 
rumo de um momento para o outro, ao 
sabor das necessidades. Isto significa 

Uma competência para 

Planear para o futuro pode parecer difícil num mundo em 
rápida evolução, mas assim que aceitar que a mudança é 

inevitável, pode encontrar formas de se adaptar. 

o futuro



 Número 38  |  Liberty Health  | 13

INHEALTH | ESTILO DE VIDA

que os dirigentes do futuro serão 
os que vencerem este desfio e 
motivarem os seus colaboradores a 
fazerem o mesmo", diz Mitchell. 

Conquistas pessoais
A mudança desencadeia ansiedade e 
pânico em muitas pessoas. Se é uma 
destas, é importante desenvolver 
competências de resistência para 
enfrentar a situação e adaptar a 
resposta ao conceito de um mundo 
em rápida evolução, especialmente 
porque está demonstrado que as 
pessoas que se adaptam lidam melhor 

com os altos e baixos da vida. 

"Ninguém se pode proteger da 
natureza fluida da vida. Mudanças 
acontecem e muitas não são positivas. 
Praticar adaptabilidade, traz a 
capacidade de ver a evolução das 
circunstâncias como verdadeiramente 
são e ainda manter algum nível de 
equilíbrio mental. As pessoas com 
dificuldade de adaptação ficam muitas 
vezes arrasadas ao ponto de não 
serem capazes de seguir em frente 
e posso garantir que isto diminui a 
qualidade de vida", diz Mitchell.

Aprender 
adaptabilidade

Aqui estão algumas sugestões 
sobre como pode fazer da 

adaptabilidade uma prática do 
dia-a-dia na sua vida:

Contextualizar
Preste bem atenção ao que muda e depois 

mude a forma como pensa, recordando que a 
mudança não significa necessariamente o fim 
do mundo e que esta pode também levar ao 

crescimento pessoal. 

Descobrir o lado positivo
Descubra o lado positivo em qualquer 

mudança. Ficar centrado no negativo só vai 
fazem com que seja menos provável que 

coopere e aceite a mudança. 

Ser principiante
Pessoas adaptáveis sabem que não há 

vergonha em não ter experiência numa 
determinada área. Deixe-se levar pela 

curiosidade e vai ver que vai começar a 
procurar soluções. 

Esquecer a perfeição
A necessidade de perfeição mantém muitas 
pessoas presas e incapazes de começar de 
novo. Nada pode ser perfeito, por isso não 

inclua esse critério e liberte-se da pressão que 
o pode manter preso. 

Como se fosse uma aventura
Ver a vida como uma aventura, algo que é 

fugaz e destinado a ser desfrutado, permite 
aprender com cada situação, mesmo as 

dolorosas. 
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A chegada da pandemia da 
Covid-19 às nossas costas 
em Março de 2020 fez 
com que muitas pessoas 
vivessem em solidão 

e com receio e ansiedade. Foi uma 
reacção natural a uma situação inédita. 
As pessoas lutaram não só com as suas 
emoções, como também com problemas 
financeiros. Estes factores de estresse ou 
provocaram problemas de saúde mental 
ou agravaram problemas de saúde que as 
pessoas já tinham.

Uma consequência 'positiva' da 
pandemia é que agora a saúde mental 
está no centro das atenções.

Embora a maioria dos adultos aceite que 
a vida moderna vem com factores de 
estresse que tornam difícil manter a boa 
forma mental, existe uma certa vergonha 
associada à necessidade de pedir ajuda. 

Muitos ficam caladas e lutam sozinhas 
contra os problemas, mesmo quando isto 
não parece trazer quaisquer resultados.

"Todos os adultos têm algum nível de 
estresse, independentemente das 
circunstâncias", diz a psicóloga Joy 
Mitchell. "É um mito que temos de ser 
capazes de lidar com tudo o que a vida 
atira. Simplesmente não é verdade. A 
certa altura, precisamos de ajuda, e isto 
não é motivo de vergonha", diz ela.

O que acontece quando se 
consulta um psicólogo
quando pensamos em procurar ajuda, 
a maioria das pessoas diz logo 'não' e 
em seguida fecham-se. É assim porque 
a maioria não sabe o que 'pedir ajuda' 
realmente significa.

"A psicoterapia traz consigo um estigma 
porque muitas pessoas pensam que é 

algo para pessoas 'loucas' ou que não 
têm capacidade para gerir as suas vidas. 
Na verdade, apoio psicológico consiste 
principalmente em compreender os 
sentimentos e como podemos mudar o 
nosso comportamento. O ponto central 
da ajuda é falar sobre o que se sente para 
que se possa ter uma melhor visão e 
compreensão do mesmo", diz Mitchell.

Embora se possa dizer que antigamente 
as pessoas não consultavam psicólogos, 
a verdade é que também precisavam 
de ajuda. A vida moderna acabou com 
muitos dos sistemas de apoio que as 
pessoas tinham para ajudar a resolver os 
problemas.

"Procurar ajuda pode ser falar com um 
mestre em mudanças de vida, um padre, 
um amigo ou membro de família. Até 
um estranho pode ajudar a transpor a 
forma como vemos as coisas, o que ajuda 

A saúde mental é uma parte essencial da 
vida e do bem-estar. Dedicar a atenção 

e o apoio de que esta necessita para 
fortalecer é algo que deve levar a sério. 

Autocuidados 
mentais
são essenciais
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1 Pés na terra
os seus antepassados faziam 
isto e provavelmente o fez em 

criança; está na altura de voltar a 
praticar o hábito. Para recordar, 
é assim que se faz: pôr os pés na 
terra é uma técnica que envolve 
a realização de actividades que 
servem de 'fio-terra' ou que nos 
ligam à terra electricamente. Em 
termos simples, é necessário passar 
tempo com os pés descalços no 
chão. Afinal, era assim que nós, 
humanos, vivíamos originalmente. 
Isto traz grandes benefícios 
que incluem ajudar a superar 
sentimentos de ansiedade e 
depressão.

Sugere-se que ponha os pés na 
terra pelo menos 20 minutos por 
dia, mas pôr os pés na terra nunca 
pode ser demais. Estar ao ar livre é 
obrigatório para esta prática, e vai 
descobrir que vai começar a ansiar 
por estar na natureza e respirar 
todo aquele ar fresco.

2 Meditação
Meditação é a prática 
de centrar a atenção ou 

pensamento num objecto, uma 
ideia ou uma actividade em 
particular. É o acto de permanecer 
num estado de silêncio e calma por 
um determinado período de tempo.

O é acalmar o espírito e há várias 
maneiras de o fazer. Pode centrar-se 
na respiração, numa palavra em que 
pensa ou até mesmo ficar apenas 
em silêncio, de preferência com os 
olhos fechados. 

Existem vários aplicativos gratuitos 
para meditação com um mestre. 
Muita gente tem uma convicção 
total na meditação e na paz interna 
que esta traz. Experimente e veja 
por conta própria. 

Aplicativos para tentar 
- https://www.calm.com/ 
- https://insighttimer.com/

3 R.E.S.P.I.R.A.R
Pode parecer simples, mas 
na verdade, a maioria das 

pessoas não respira da melhor 
forma que pode. Quando estamos 
ansiosos, a respiração tende a ser 
rápida e pouco profunda. Isto põe 
o corpo já tenso sob mais tensão, 
levando a um aumento do ritmo 
cardíaco, como também tonturas, 
tensão muscular e outras sensações 
físicas.

Para utilizar a respiração para gerir 
a ansiedade ou depressão existem 
técnicas para experimentar. Os 
exercícios têm o objectivo de levar 
o corpo a um estado relaxado, o que 
ajuda o cérebro a relaxar.

Experimente este simples 
exercício:
1 Procure um lugar sossegado.
2 Sente-se sem se mexer ou 

deite-se e feche os olhos.
3 Fique com a boca fechada, 

inspire pelo nariz e conte 
devagar até quatro, depois 
prenda a respiração e conte de 
novo até quatro.

4 Expire lentamente pela boca e 
conte até quatro.

5 Repita os passos 3 e 4 seis vezes.
6 Abra os olhos e sinta a diferença.

Tem aqui também algumas 
ligações para técnicas de 
respiração que vão ajudar a 
relaxar:
• Técnica de respiração 

em rectângulo https://
www.youtube.com/
watch?v=tEmt1Znux58

• Aula de Pranayama – 
https://www.youtube.com/
watch?v=4uNdlGcySLQ

Actividades que pode fazer para animar 
o espírito quando se sente em baixo:

na gestão do estresse e emoções", diz 
Mitchell. 

Os vencedores pedem ajuda 
a verdade é que muitas pessoas têm ou 
vão ter problemas com a saúde mental 
mais tarde ou mais cedo. É importante 
saber que não estamos sozinhos e que a 
ajuda está disponível. 

A vida, como os desportos, é um esforço 
de equipa. Não se consegue ir longe 
quando se pensa que é necessário estar 
sempre no controlo de tudo. "O estigma 
surge da noção de que pedir ajuda é 
para fracos, mas na verdade só os fortes 
pedem ajuda. Se quer viver uma vida 
saudável, precisa de saber compreender 
a si próprio e o que precisa. E quando 
chegar a altura de admitir que precisa 
de ajuda, precisa de ser capaz de a 
procurar", conclui Mitchell. 

Existem pequenas coisas que pode fazer 
para erguer o espírito, mas por vezes 
a solução não é tão fácil como dar um 
passeio na natureza. Só nós sabemos se 
precisamos de ajuda, por isso abra-se a 
esta ajuda para que possa viver uma vida 
melhor. 

Caso necessite de ajuda mais intensa 
consulte um especialista o mais cedo 
possível.

https://www.calm.com/
https://insighttimer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tEmt1Znux58
https://www.youtube.com/watch?v=4uNdlGcySLQ
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Queremos poder entrar em contacto!
Gostaríamos de ter mais do que uma forma de entrar em contacto. Queira ter a gentileza de nos 
comunicar o número de telemóvel para que nunca perca uma mensagem importante, mesmo quando 
a caixa de correio estiver cheia.  Envie o número para info@libertyhealth.net para que possamos 
actualizar os seus contactos.

Também é uma boa ideia verificar se os dados de contactos que temos estão correctos. 
Consulte o seu perfil online em www.libertyhealth.net – 24 horas por dia, todos os dias.

Entre em contacto connosco.
GANA
Apex Health Insurance Ltd
4th Floor, Zion House,
7 Nii Yemoh Avenue, Boundary Road, 
Shiashie, East Legon, Cantonments
PO Box ST 237, Acra, Gana
T. +233 302 542 554
E. info@apexhealthghana.com
Urgências (24 horas) +233 501 304 156
Pré-autorizações +233 501 304 156

QUÉNIA
Heritage Insurance Company Ltd
Liberty House (formerly CFC House), 
Processional Way 
PO Box 30390 00100, GPO,
Nairobi, Quénia
T. +254 0711 076333
E. info@heritage.co.ke
Urgências (24 horas/ pré-autorização)
+254 728 111 001/2 / +254 73 550 050 /
+254 728 607 689
Pré-autorizações
+254 728 111 001 / +254 728 111 002 /
+254 733 550 050 / +254 728 607 689
healthcareundertakings@heritage.co.ke

LESOTO
Liberty Life Lesotho, 
Unit 39, Maseru Mall, Thetsane, 
Maseru, Lesoto
T. +266 2231 4589
E. info@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) +266 2231 4590 
Pré-autorizações +266 2231 4590
membercare@libertyhealth.net

MALÁUI
Libertas General Insurance Company
Ground Floor, Unit House, Victoria
Avenue, Blantyre, Maláui
PO Box 354, Blantyre, Maláui
T. +265 1833 393/ +265 1830 610
E. malawi@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+265 993 921 957/ +265 1754 810 
Pré-autorizações
Subscrições +265 995 23103 /
+265 993 921 957
membercare@libertyhealth.net

MAURÍCIAS
Liberty Health C/O Health & Travel
Department, Swan General Ltd, 7th Floor,
Swan Centre, Intendance Street,
Port Louis, Maurícias
T. +230 212 2600/2900
E. mauritius@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) +230 5941 7533 /
+230 5253 5035
Pré-autorizações
Horas úteis: +230 212 2600 
Pós-laboral: +230 5253 5035

MOÇAMBIQUE
Liberty Health, Av. Julius Nyerere,  
no. 1339, Maputo, Moçambique
T. +258 84 373 7376/7/
+258 84 390 1289 / 800 30 3333
E. mozambique@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
Vodacom: +84 390 1289 (gratuito)
+258 84 373 7376/7 +800 30 3333 
Pré-autorizações
Vodacom: +258 84 586 5665
Mcel: +258 82 586 5665
preauthmoz@libertyhealth.net

NIGÉRIA
Total Health Trust, 2 Marconi Road, 
Palmgrove Estate, Lagos, Nigéria
T. +234 1 447 2105/ +234 1 460 7560/
+234 708 068 7600
E. callcentre@totalhealthtrust.com

ÁFRICA DO SUL
Liberty Health, Liberty Building, 
Estuary Precinct, Century Boulevard,
Century City, 7441, Western Cape,
África do Sul
T. +27 21657 7740
E. info@libertyhealth.net
Pré-autorizações
membercare@libertyhealth.net
Pré-autorizações para tratamentos 
oncológicos oncology@libertyhealth.net
Pré-autorizações para medicamentos 
para doenças crónicas 
chronicmedicine@libertyhealth.net

TANZÂNIA
Strategis Insurance (T) Limited,
Plot no 1520, Bains Avenue, 1st Floor
Masaki Ikon Building, Msasani Peninsula
PO Box 7893, Dar es Salaam, Tanzânia
T. +255 782 700 800/ +255 778 800
222/ +255 788 599 644/511/
+255 7882 015/6
E.insurance@strategis.co.tz
Urgências (24 horas) +255 784 555 911/
+255 754 777 100
Pré-autorizações
+255 788 483 043 / +255 677 744 344 /
+255 753 844 083 / +255 776 331 998
approvals@strategis.co.tz

UGANDA
Liberty Life Assurance Uganda Limited
Madhvani Building, Plot 99-101,
Buganda Road, Campala
PO Box 22938, Campala, Uganda
T. +256 414 233 794/ +256 312 202 695 /
+256 414 231 983
E. uganda@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+256 779 558 733 (Subscritores)
+256 772 578 323 (Provedores)
 Pré-autorizações
+256 414 233 794/ +256 779 558 733/
membercare@libertyhealth.net

ZÂMBIA
Liberty Life Insurance, Kwacha Pension
House, 1st Floor, Stand 4604, Tito Road,
Rhodes Park, Lusaca, Zâmbia
T. +260 211 255 540/1/36
E. zambia@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+260 950 397 863 / +260 965 205 11 /
+260 955 256 871
Pré-autorizações +260 211 255 540 /
+260 211 255 541 / +260 211 255 536
membercare@libertyhealth.net 

Liberty Health
Siga-nos no

www.libertyhealth.net
https://www.facebook.com/LibertyHealthAfrica/
https://www.linkedin.com/company/liberty-health/



