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A 
saúde mental de cada 

individuo é importan-

te para se ter uma vida 

completa e tranquila. No en-

tanto, ter uma saúde de ferro e 

uma vida realizada não é fácil. 
De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 800 
mil pessoas suicidam-se anu-

almente. O suicídio está liga-
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do à depressão, um distúrbio 

mental que afeta cerca de 264 

milhões de pessoas no mundo. 

Setembro é o mês de cons-

ciencialização da prevenção 

do suicídio e por isso o PLA-

TAFORMA de Sabores, preo-

cupado com a saúde mental 

e valorizando a vida, decidiu 

descobrir quais são os alimen-

tos que ajudam a aliviar a de-

pressão. 

Já diz o ditado, “nós somos o 
que comemos”. A comida que 

ingerimos contribui para uma 

saúde mental estável e os ali-

mentos influenciam reações e 
produção de químicos, como a 

serotonina, no cérebro. A se-

rotonina é um neurotransmis-

sor que ajuda a regular o sono 

e o apetite, a mediar humores 

e a inibir a dor. 

De acordo com uma pesquisa, 

feita pelo INSIDER, estima-se 
que 95 por cento da serotoni-

na é produzida no trato gas-

trointestinal. Então, faz sen-

tido que aquilo que se come 

influencie, de facto, o estado 
de cada um.

ALIMENTOS QUE 
AJUDAM A ALIVIAR 
A DEPRESSÃO

O cérebro precisa de certos 
alimentos para produzir rea-

ções químicas que ajudam a 

regular as emoções. Alguns 

destes alimentos e nutrientes 

incluem:

Peixes: salmão, cavala, ancho-

va, sardinha e arenque são 

todos ricos em ácidos gordos 

ómega-3, gordura que reduz 

a gravidade dos sintomas de 

depressão.

Peru: O consumo de carne 
desta ave fornece triptofano, 

um aminoácido que o corpo 

usa para produzir serotonina.

Cacau: certos compostos como 

flavanols e procyanidinas, que 
estão presentes no cacau em 

chocolate preto, podem redu-

zir o aparecimento e desen-

volvimento de inflamações no 
corpo.

Frutas e legumes: comer fru-

tas e legumes é uma das for-

mas consideradas mais pode-

rosas de combater a depressão 

porque na maioria contêm 
antioxidantes, compostos que 

ajudam a proteger as células 
no corpo.  

Proteínas: Carne, peixe, ovos 

e leite, fornecem os aminoáci-

dos necessários para que o or-

ganismo possa formar as pró-

prias proteínas. A produção de 

dopamina e adrenalina, am-

No passado dia 8 de setembro, a Sands China deu início à 
Semana da Saúde e Segurança Ocupacional, com uma cerimónia 
de abertura realizada no The Venetian Macau. O evento é parte 
integrante de uma campanha com a duração de um mês para 
promover a saúde e segurança ocupacional (SSO). A Sands China 
é o primeiro operador de resorts integrados em Macau a organizar 
um evento do género este ano. 
Entre os dias 2 e 25 de setembro, a empresa deu destaque a 
hábitos e procedimentos de segurança através de atividades 
como: um seminário sobre saúde e segurança ocupacional, 
uma atividade de alongamentos, uma competição sobre saúde 
e segurança ocupacional e bancas de jogos. O concurso de 
fotografia sobre SSO habilitou também os colaboradores a ganhar 
prémios, ao mesmo tempo que adquiriam mais conhecimentos 
sobre saúde e segurança no trabalho. 
Na cerimónia de abertura, os convidados de honra apresentaram, 
pela primeira vez, os Prémios SSO, reconhecendo os 
departamentos que demonstraram excelência saúde e segurança 
ocupacional em 2019. São os primeiros prémios do género 
organizados por um operador de resorts integrados em Macau. 
Em 2017, a Sands China assinou uma Carta de Saúde e Segurança 
Ocupacional, com a missão de desenvolver a cooperação entre 
empregador e funcionários, promovendo um ambiente de trabalho 
saudável e seguro e estabelecendo um sistema de gestão com 
base na saúde e segurança dos seus colaboradores.

Sands China Organiza Semana Anual da Saúde 

e Segurança no Trabalho

Com duração de um mês, a campanha incentiva 
colaboradores a adotarem hábitos saudáveis

 PLATAFORMA MACAU

bos, neurotransmissores que 

promovem o estado de alerta, 

de “vigilância” e alegria está 

relacionado com o aminoácido 

tirosina que é encontrado nos 
legumes, castanhas, nozes, 

queijos magros e tofu. 

Folato (Vitamina B):
Espinafres, feijão branco, 

laranja, espargos, couve-de-

bruxelas, maçã e soja são as 

fontes de folato. O folato é 
uma potente vitamina B. 

Selénio: O selénio é um mi-
neral essencial que tem uma 

grande influência no humor. 
Pessoas que tem carência de 
selénio são mais depressivas, 
irritadas e ansiosas. Alimen-

tos ricos em selénio incluem 
trigo integral, nozes, amên-

doas, atum e sementes de 

girassol. 

ALIMENTOS QUE NÃO 
AJUDAM A COMBATER 
A DEPRESSÃO

Alguns alimentos não só fa-

zem mal a saúde física, mas 

também ao bem-estar mental. 
Abaixo estão alguns alimen-

tos, os quais, quando consu-

midos de uma forma dese-

quilibrada, podem contribuir 

para uma saúde mental mais 

pobre.

Alimentos processados: item 

alimentar que passa por ope-

rações mecânicas e químicas 

para preservá-lo ou alterá-lo. 

Entre alguns exemplos de co-

midas processadas estão as 

salsichas, o macarrão instan-

tâneo, o bacon e o pão branco. 

Açúcar: ter uma dieta cheia de 

açúcar destabiliza os níveis de 

açúcar no sangue, e isso pode 

causar danos. Quando o açú-

car no sangue está muito bai-

xo, pode ter-se nervosismo e 

incapacidade de concentração. 

Já um nível elevado de açúcar 
no sangue pode causar can-

saço. 

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) define saúde 
como “um estado de comple-

to bem-estar físico, mental e 

social e não somente ausência 
de afecções e enfermidades”. 

Por isso que devemos cuidar 

do corpo e valorizar a vida.  


