
A alimentação tem de facto um papel fundamental nas várias funções fisiológicas e o Sistema 
Imunitário não é exceção. 

Devemos, portanto, ter uma alimentação equilibrada, seguindo as recomendações da Roda 
dos Alimentos e assegurando a presença de diferentes nutrientes, desde os hidratos de 
carbono, proteínas, lípidos e carotenóides, às vitaminas (Vitaminas A, B6, B9, B12, C, D e E) e 
sais minerais (cobre, ferro, selénio, zinco, etc…), bem uma hidratação diária adequada (1,5 a 
3 litros de água por dia).

Do mesmo modo, os Suplementos 
Alimentares, como complemento 
de uma Alimentação Saudável, 
podem ser uma importante ajuda 
para garantir o aporte necessário 
dos diferentes micronutrientes 
(vitaminas e minerais) ao 
organismo e, até mesmo, de 
outros componentes provenientes, 
por exemplo, da Equinácea (planta 
medicinal) e da Propólis (resina 
natural produzida pelas abelhas a 
partir da seiva das árvores), que 
pelas suas propriedades  
imunoestimulantes contribuem 
para o fortalecimento do Sistema 
Imunitário.

Também, a suplementação 
regular com algumas espécies 
de Probióticos (micro-organismos 
vivos / bactérias que, quando 
administrados em quantidades 
adequadas, conferem benefício à 
saúde do hospedeiro, segundo a definição da OMS), tem-se evidenciado benéfica na 
atenuação dos riscos associados a doenças respiratórias sazonais desde a idade pediátrica, 
com alguns estudos a demonstrar uma redução de 28% da sua incidência, menos 33% de 
risco de gravidade, menor duração dos sintomas e uma redução  até 50% da necessidade de 
toma de antibióticos. 

Tal deve-se ao efeito equilibrador destas bactérias na microbiota intestinal, a qual assume um 
papel crucial no amadurecimento e na manutenção do Sistema Imunitário, dado que 70 a 80% 
das células imunitárias se encontram no intestino.

2. Praticar Atividade Física Regular 

O exercício físico de intensidade moderada, com uma duração não superior a uma hora, 
promove a troca contínua de células imunitárias entre a corrente sanguínea e os órgãos que 
se encontram mais vulneráveis durante o esforço (nomeadamente, pulmões e vísceras), 
conferindo-lhes uma proteção funcional. Este aumento transitório da capacidade do Sistema 
Imunitário, resultante de cada uma das sessões de atividade física individuais, se repetido com 
regularidade, favorecerá a melhoria da competência imunitária a nível geral, contribuindo 
assim para a diminuição do risco de infeções e doenças respiratórias, assim como de várias 
doenças associadas à inflamação crónica.

Com a chegada do Inverno e as temperaturas a ficarem cada vez mais baixas, regressam 
também com maior ímpeto as gripes, constipações e outras afeções respiratórias causadas 
pelos mais diversos vírus (ao leque dos quais se junta pelo segundo ano consecutivo o tão 
difundido e inconveniente Coronavírus SARS-Cov-2).

Na verdade, as infeções respiratórias causadas por estes agentes infecciosos (e outros 
microrganismos) podem ocorrer a qualquer altura do ano, mas o risco de as desenvolver 
durante os meses mais frios aumenta significativamente e, tal se deve, não apenas às 
condições ambientais por si só, as quais sendo favoráveis à sobrevivência dos vírus (por norma 
mais resistentes às temperaturas baixas e sensíveis ao calor) levam a que estes subsistam 
durante períodos maiores no ar e nas superfícies, aumentando assim a probabilidade de 
contactarmos com os mesmos, como também ao facto de, por força dessas mesmas 
condições, passarmos mais tempo em ambientes fechados (para nos protegermos do frio), 
muitas vezes pouco ventilados, com sistemas de aquecimento ligados que secam o ar (o que 
provoca a desidratação das mucosas) e partilhados com várias pessoas, o que os transforma 
em locais perfeitos para a transmissão e disseminação viral.

Se a isto aliarmos, também, o facto do próprio Sistema Imunitário se ressentir da redução 
das horas de sol e da diminuição da temperatura, e tratando-se este do “escudo biológico” 
que nos protege contra estes invasores externos (e não só), torna-se fácil perceber o quão 
importante é reforçá-lo, sobretudo nesta época do ano, com vista a garantir o melhor possível 
o seu correto funcionamento e a sua capacidade para exercer eficazmente a sua função. 

Mas como podemos, então, reforçar / fortalecer o nosso Sistema Imunitário?

Em primeiro lugar, e antes de avançarmos para a resposta a esta pergunta, consideramos 
pertinente fazer uma breve explicação sobre o Sistema Imunitário para que possa ter 
uma melhor perceção sobre toda a sua dimensão e sua enorme importância na defesa do 
nosso organismo.

Com efeito, este é um sistema bastante complexo, alicerçado em 3 grandes linhas de 
defesa conforme abaixo apresentado, constituídas por diversos elementos (órgãos, 
tecidos, células, proteínas, etc…) que interagem entre si e atuam de forma coordenada no 
sentido de impedirem a entrada no nosso organismo (quando possível), reconhecerem e 
combaterem agentes “agressores” / patogénicos, tanto externos (ex. bactérias, vírus, 
parasitas, fungos, substâncias nocivas do meio ambiente, etc…), como internos (ex. 
células do próprio corpo que por motivo de mutações, danos ou outras alterações, possam 
tornar-se prejudiciais e causar doença).

 

Sugerimos, também, a visualização do vídeo da TED-Ed (Education) com a aula da professora 
Emma Bryce (acessível através do link  https://www.ted.com/talks/emma_bryce_how 
_does_the_immune_system_work? language=pt), onde se explica de uma forma muito 
sucinta e fácil de entender o funcionamento deste sistema.

Posto isto, e já com uma noção mais ampla e fundamentada sobre o Sistema Imunitário e os 
princípios básicos do seu funcionamento, regressamos então à pergunta inicial: “Como 
reforçar o nosso Sistema Imunitário ?” 

Na realidade, não existe uma solução única e infalível para o efeito, nem nenhuma fórmula 
ou comprimido “mágico” que por si só promovam o fortalecimento do Sistema Imunitário, 
mas antes várias estratégias que passam, sobretudo, pela adoção de um Estilo de Vida 
Saudável e que visam atuar de uma forma holística / global sobre o mesmo, pois como já 
percebemos, este é de tal maneira complexo que deve, por isso, ser abordado como um 
“todo” e não como a mera soma das suas partes individuais a atuar de forma autónoma e 
independente umas das outras (como disse Aristóteles “O todo é maior do que a simples 
soma das suas partes”).

Acima de tudo, trata-se de assegurar o seu Equilíbrio Geral e a sua aptidão para atuar 
eficazmente sempre que se verifique necessário.

Assim, passamos a enumerar aqueles que se considera serem os principais hábitos
e cuidados a ter no dia-a-dia para a manutenção de um Sistema Imunitário 
Equilibrado, Robusto e Capaz:

1. Fazer uma Alimentação Saudável

De acordo com a DGS “um estado nutricional e de hidratação adequados contribuem, de um 
modo geral, para um sistema imunitário otimizado e para uma melhor recuperação dos 
indivíduos em situação de doença”. 

Na seguinte representação esquemática poderá visualizar de forma mais pormenorizada 
o Sistema Imunitário na sua globalidade (como está organizado, quais os elementos 
que o constituem e respetivas interações):

3. Manter o Equilíbrio Psicológico e Mental  

Para assegurar este equilíbrio é essencial que 
adotemos no nosso dia-a-dia um conjunto de 
hábitos saudáveis, que incluem por exemplo:

• a prática de atividade física regular - 
para além dos benefícios acima 
descritos, esta tem ainda a vantagem 
de promover a libertação de 
endorfinas (também conhecidas como 
“hormonas da felicidade”), as quais 
têm diversos efeitos benéficos para a 
saúde mental, nomeadamente a melhoria do humor e da sensação de bem-estar, a 
redução de sintomas depressivos e de ansiedade, bem como o alívio de tensões 
musculares e o controlo da dor;

• a boa gestão de “stress diário” - vários estudos apontam para os efeitos negativos do 
‘stress’ no Sistema Imunitário, sobretudo quando se trate do chamado “stress crónico”, 
devido aos elevados e constantes níveis de cortisol no sangue que a este estão 
associados e que diminuem a capacidade de proliferação e ação dos leucócitos e, 
consequentemente, da sua eficácia na defesa do organismo.

 Por essa razão, é fundamental aprender a gerir da melhor forma o ‘stress’ no dia-a-dia 
(tanto na esfera pessoal, como profissional), mediante o cultivo de relações familiares e 
sociais saudáveis, bem como através da realização de atividades de lazer diversas ou, até 
mesmo, de outras mais específicas para o efeito, como por exemplo a meditação e os 
exercícios de relaxamento.

• a boa higiene do sono – várias pesquisas têm demonstrado que uma boa rotina de sono 
(entre 7 a 9 horas por noite) e um sistema circadiano equilibrado melhoram a capacidade 
do organismo para combater infeções, isto porque durante o sono são produzidas em 
maior quantidade uma série de proteínas imunitárias, com destaque para as citocinas, 
que assumem um papel preponderante na defesa do nosso corpo. 

 
 Por outro lado, a privação do sono (dormir frequentemente menos de 6 horas por noite) 

aumenta a segregação de hormonas do ‘stress’ (nomeadamente, o cortisol), reduzindo a 
capacidade imunitária do organismo e aumentando, assim, a sua suscetibilidade a 
agentes infeciosos. 

4. Evitar o consumo de substâncias nocivas (tabaco, álcool, drogas recreativas, etc…) 

Como é de senso comum, estas substâncias têm um efeito prejudicial em praticamente 
todas as células do organismo, inclusive naquelas do Sistema Imunitário, provocando-lhes 

danos e dificultando ou impedindo mesmo 
na totalidade a sua ação, para além de 
interferirem ainda com outros 
componentes e funções imunológicas, o 
que se traduz numa maior suscetibilidade a 
infeções e progressão de doenças. Por essa 
razão, é de extrema importância evitar ao 
máximo o consumo destas substâncias, 
com vista a não comprometer o normal 
funcionamento e equilíbrio do nosso 
Sistema Imunitário e, consequentemente, 
da nossa saúde.

SISTEMA IMUNITÁRIO
O NOSSO 
“ESCUDO PROTETOR”

Ao processo de defesa do organismo, através da ação do Sistema Imunitário, dá-se o 
nome de Resposta Imune ou Imunidade, a qual pode por sua vez classificar-se em 
Imunidade Inata (Natural ou Inespecífica) ou Imunidade Adquirida (Adaptativa ou 
Específica), consoante as características que apresente (nomeadamente, o momento da 
vida do indivíduo em que começa a atuar, a velocidade da resposta, a especificidade, a 
memória e os componentes envolvidos), que passamos a discriminar de seguida:

5. Aderir à Vacinação
 
Adicionalmente a todos os cuidados anteriores e com um papel basilar na construção da nossa 
imunidade temos, também, a vacinação, que mais não é do que a indução artificial e 
controlada da resposta imune, por intermédio de uma vacina, que estimula o Sistema 
Imunitário a produzir anticorpos específicos para determinado agente “agressor” sem com 
isso causar a respetiva doença no indivíduo. 

A nível individual pretende-se que a pessoa vacinada fique imune à doença ou, nos casos em 
que isso não é possível, tenha uma forma mais ligeira da mesma quando contactar com o 
agente infeccioso que a causa. A nível da população pretende-se eliminar, controlar ou 
minimizar o impacto da doença na comunidade.

Os benefícios das vacinas são, efetivamente, mais do que evidentes e comprovados, pelo que 
nunca é de mais advertir para a importância do cumprimento do Plano de Vacinação, quer nas 
crianças, quer nos adultos, bem como para a realização dos reforços necessários nos grupos de 
risco (idosos, grávidas, crianças, pessoas com problemas respiratórios, entre outros), sempre 
após a devida avaliação médica.

Com efeito, a vacinação é uma das formas mais seguras, eficazes e menos dispendiosas de 
prevenir doenças infecciosas e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), salva 
a vida de até três milhões de pessoas todos os anos. 

De referir ainda, que todas as recomendações acima podem e devem ser orientadas por 
Profissionais de Saúde especializados nas diferentes áreas do seu domínio (Médicos, 
Farmacêuticos, Enfermeiros, Nutricionistas, Psicólogos, etc…) e de acordo com as necessidades 
específicas de cada indivíduo.

Resumindo, é muito importante que o fortalecimento do nosso Sistema Imunitário assente em 
múltiplas ações e rotinas que devem ser adotadas de forma gradual e permanente, com vista 
a se tornarem em algo espontâneo e natural no nosso dia-a-dia e como parte integrante de 
um Estilo de Vida Saudável. 

Um Sistema Imunitário “forte” é de facto essencial, quer para a proteção e 
preservação continuada da nossa saúde, quer também para a recuperação mais 
rápida em caso de desenvolvimento de doença, sendo determinante para uma Vida 
Longa, Saudável e Feliz.

Portanto, não espere mais e comece já a Cuidar de Si:

Reforce os Hábitos Saudáveis 
(pratique-os diariamente) e, assim, 
reforçará o seu Sistema Imunitário, 
a sua Saúde e a sua Vida!
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A alimentação tem de facto um papel fundamental nas várias funções fisiológicas e o Sistema 
Imunitário não é exceção. 

Devemos, portanto, ter uma alimentação equilibrada, seguindo as recomendações da Roda 
dos Alimentos e assegurando a presença de diferentes nutrientes, desde os hidratos de 
carbono, proteínas, lípidos e carotenóides, às vitaminas (Vitaminas A, B6, B9, B12, C, D e E) e 
sais minerais (cobre, ferro, selénio, zinco, etc…), bem uma hidratação diária adequada (1,5 a 
3 litros de água por dia).

Do mesmo modo, os Suplementos 
Alimentares, como complemento 
de uma Alimentação Saudável, 
podem ser uma importante ajuda 
para garantir o aporte necessário 
dos diferentes micronutrientes 
(vitaminas e minerais) ao 
organismo e, até mesmo, de 
outros componentes provenientes, 
por exemplo, da Equinácea (planta 
medicinal) e da Propólis (resina 
natural produzida pelas abelhas a 
partir da seiva das árvores), que 
pelas suas propriedades  
imunoestimulantes contribuem 
para o fortalecimento do Sistema 
Imunitário.

Também, a suplementação 
regular com algumas espécies 
de Probióticos (micro-organismos 
vivos / bactérias que, quando 
administrados em quantidades 
adequadas, conferem benefício à 
saúde do hospedeiro, segundo a definição da OMS), tem-se evidenciado benéfica na 
atenuação dos riscos associados a doenças respiratórias sazonais desde a idade pediátrica, 
com alguns estudos a demonstrar uma redução de 28% da sua incidência, menos 33% de 
risco de gravidade, menor duração dos sintomas e uma redução  até 50% da necessidade de 
toma de antibióticos. 

Tal deve-se ao efeito equilibrador destas bactérias na microbiota intestinal, a qual assume um 
papel crucial no amadurecimento e na manutenção do Sistema Imunitário, dado que 70 a 80% 
das células imunitárias se encontram no intestino.

2. Praticar Atividade Física Regular 

O exercício físico de intensidade moderada, com uma duração não superior a uma hora, 
promove a troca contínua de células imunitárias entre a corrente sanguínea e os órgãos que 
se encontram mais vulneráveis durante o esforço (nomeadamente, pulmões e vísceras), 
conferindo-lhes uma proteção funcional. Este aumento transitório da capacidade do Sistema 
Imunitário, resultante de cada uma das sessões de atividade física individuais, se repetido com 
regularidade, favorecerá a melhoria da competência imunitária a nível geral, contribuindo 
assim para a diminuição do risco de infeções e doenças respiratórias, assim como de várias 
doenças associadas à inflamação crónica.

Fonte: Nutergia Laboratoire (site)

Com a chegada do Inverno e as temperaturas a ficarem cada vez mais baixas, regressam 
também com maior ímpeto as gripes, constipações e outras afeções respiratórias causadas 
pelos mais diversos vírus (ao leque dos quais se junta pelo segundo ano consecutivo o tão 
difundido e inconveniente Coronavírus SARS-Cov-2).

Na verdade, as infeções respiratórias causadas por estes agentes infecciosos (e outros 
microrganismos) podem ocorrer a qualquer altura do ano, mas o risco de as desenvolver 
durante os meses mais frios aumenta significativamente e, tal se deve, não apenas às 
condições ambientais por si só, as quais sendo favoráveis à sobrevivência dos vírus (por norma 
mais resistentes às temperaturas baixas e sensíveis ao calor) levam a que estes subsistam 
durante períodos maiores no ar e nas superfícies, aumentando assim a probabilidade de 
contactarmos com os mesmos, como também ao facto de, por força dessas mesmas 
condições, passarmos mais tempo em ambientes fechados (para nos protegermos do frio), 
muitas vezes pouco ventilados, com sistemas de aquecimento ligados que secam o ar (o que 
provoca a desidratação das mucosas) e partilhados com várias pessoas, o que os transforma 
em locais perfeitos para a transmissão e disseminação viral.

Se a isto aliarmos, também, o facto do próprio Sistema Imunitário se ressentir da redução 
das horas de sol e da diminuição da temperatura, e tratando-se este do “escudo biológico” 
que nos protege contra estes invasores externos (e não só), torna-se fácil perceber o quão 
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o seu correto funcionamento e a sua capacidade para exercer eficazmente a sua função. 
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uma melhor perceção sobre toda a sua dimensão e sua enorme importância na defesa do 
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defesa conforme abaixo apresentado, constituídas por diversos elementos (órgãos, 
tecidos, células, proteínas, etc…) que interagem entre si e atuam de forma coordenada no 
sentido de impedirem a entrada no nosso organismo (quando possível), reconhecerem e 
combaterem agentes “agressores” / patogénicos, tanto externos (ex. bactérias, vírus, 
parasitas, fungos, substâncias nocivas do meio ambiente, etc…), como internos (ex. 
células do próprio corpo que por motivo de mutações, danos ou outras alterações, possam 
tornar-se prejudiciais e causar doença).
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o Sistema Imunitário na sua globalidade (como está organizado, quais os elementos 
que o constituem e respetivas interações):

3. Manter o Equilíbrio Psicológico e Mental  

Para assegurar este equilíbrio é essencial que 
adotemos no nosso dia-a-dia um conjunto de 
hábitos saudáveis, que incluem por exemplo:

• a prática de atividade física regular - 
para além dos benefícios acima 
descritos, esta tem ainda a vantagem 
de promover a libertação de 
endorfinas (também conhecidas como 
“hormonas da felicidade”), as quais 
têm diversos efeitos benéficos para a 
saúde mental, nomeadamente a melhoria do humor e da sensação de bem-estar, a 
redução de sintomas depressivos e de ansiedade, bem como o alívio de tensões 
musculares e o controlo da dor;

• a boa gestão de “stress diário” - vários estudos apontam para os efeitos negativos do 
‘stress’ no Sistema Imunitário, sobretudo quando se trate do chamado “stress crónico”, 
devido aos elevados e constantes níveis de cortisol no sangue que a este estão 
associados e que diminuem a capacidade de proliferação e ação dos leucócitos e, 
consequentemente, da sua eficácia na defesa do organismo.

 Por essa razão, é fundamental aprender a gerir da melhor forma o ‘stress’ no dia-a-dia 
(tanto na esfera pessoal, como profissional), mediante o cultivo de relações familiares e 
sociais saudáveis, bem como através da realização de atividades de lazer diversas ou, até 
mesmo, de outras mais específicas para o efeito, como por exemplo a meditação e os 
exercícios de relaxamento.

• a boa higiene do sono – várias pesquisas têm demonstrado que uma boa rotina de sono 
(entre 7 a 9 horas por noite) e um sistema circadiano equilibrado melhoram a capacidade 
do organismo para combater infeções, isto porque durante o sono são produzidas em 
maior quantidade uma série de proteínas imunitárias, com destaque para as citocinas, 
que assumem um papel preponderante na defesa do nosso corpo. 

 
 Por outro lado, a privação do sono (dormir frequentemente menos de 6 horas por noite) 

aumenta a segregação de hormonas do ‘stress’ (nomeadamente, o cortisol), reduzindo a 
capacidade imunitária do organismo e aumentando, assim, a sua suscetibilidade a 
agentes infeciosos. 

4. Evitar o consumo de substâncias nocivas (tabaco, álcool, drogas recreativas, etc…) 

Como é de senso comum, estas substâncias têm um efeito prejudicial em praticamente 
todas as células do organismo, inclusive naquelas do Sistema Imunitário, provocando-lhes 

danos e dificultando ou impedindo mesmo 
na totalidade a sua ação, para além de 
interferirem ainda com outros 
componentes e funções imunológicas, o 
que se traduz numa maior suscetibilidade a 
infeções e progressão de doenças. Por essa 
razão, é de extrema importância evitar ao 
máximo o consumo destas substâncias, 
com vista a não comprometer o normal 
funcionamento e equilíbrio do nosso 
Sistema Imunitário e, consequentemente, 
da nossa saúde.

Ao processo de defesa do organismo, através da ação do Sistema Imunitário, dá-se o 
nome de Resposta Imune ou Imunidade, a qual pode por sua vez classificar-se em 
Imunidade Inata (Natural ou Inespecífica) ou Imunidade Adquirida (Adaptativa ou 
Específica), consoante as características que apresente (nomeadamente, o momento da 
vida do indivíduo em que começa a atuar, a velocidade da resposta, a especificidade, a 
memória e os componentes envolvidos), que passamos a discriminar de seguida:

5. Aderir à Vacinação
 
Adicionalmente a todos os cuidados anteriores e com um papel basilar na construção da nossa 
imunidade temos, também, a vacinação, que mais não é do que a indução artificial e 
controlada da resposta imune, por intermédio de uma vacina, que estimula o Sistema 
Imunitário a produzir anticorpos específicos para determinado agente “agressor” sem com 
isso causar a respetiva doença no indivíduo. 

A nível individual pretende-se que a pessoa vacinada fique imune à doença ou, nos casos em 
que isso não é possível, tenha uma forma mais ligeira da mesma quando contactar com o 
agente infeccioso que a causa. A nível da população pretende-se eliminar, controlar ou 
minimizar o impacto da doença na comunidade.

Os benefícios das vacinas são, efetivamente, mais do que evidentes e comprovados, pelo que 
nunca é de mais advertir para a importância do cumprimento do Plano de Vacinação, quer nas 
crianças, quer nos adultos, bem como para a realização dos reforços necessários nos grupos de 
risco (idosos, grávidas, crianças, pessoas com problemas respiratórios, entre outros), sempre 
após a devida avaliação médica.

Com efeito, a vacinação é uma das formas mais seguras, eficazes e menos dispendiosas de 
prevenir doenças infecciosas e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), salva 
a vida de até três milhões de pessoas todos os anos. 

De referir ainda, que todas as recomendações acima podem e devem ser orientadas por 
Profissionais de Saúde especializados nas diferentes áreas do seu domínio (Médicos, 
Farmacêuticos, Enfermeiros, Nutricionistas, Psicólogos, etc…) e de acordo com as necessidades 
específicas de cada indivíduo.

Resumindo, é muito importante que o fortalecimento do nosso Sistema Imunitário assente em 
múltiplas ações e rotinas que devem ser adotadas de forma gradual e permanente, com vista 
a se tornarem em algo espontâneo e natural no nosso dia-a-dia e como parte integrante de 
um Estilo de Vida Saudável. 

Um Sistema Imunitário “forte” é de facto essencial, quer para a proteção e 
preservação continuada da nossa saúde, quer também para a recuperação mais 
rápida em caso de desenvolvimento de doença, sendo determinante para uma Vida 
Longa, Saudável e Feliz.

Portanto, não espere mais e comece já a Cuidar de Si:

Reforce os Hábitos Saudáveis 
(pratique-os diariamente) e, assim, 
reforçará o seu Sistema Imunitário, 
a sua Saúde e a sua Vida!
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A alimentação tem de facto um papel fundamental nas várias funções fisiológicas e o Sistema 
Imunitário não é exceção. 

Devemos, portanto, ter uma alimentação equilibrada, seguindo as recomendações da Roda 
dos Alimentos e assegurando a presença de diferentes nutrientes, desde os hidratos de 
carbono, proteínas, lípidos e carotenóides, às vitaminas (Vitaminas A, B6, B9, B12, C, D e E) e 
sais minerais (cobre, ferro, selénio, zinco, etc…), bem uma hidratação diária adequada (1,5 a 
3 litros de água por dia).

Do mesmo modo, os Suplementos 
Alimentares, como complemento 
de uma Alimentação Saudável, 
podem ser uma importante ajuda 
para garantir o aporte necessário 
dos diferentes micronutrientes 
(vitaminas e minerais) ao 
organismo e, até mesmo, de 
outros componentes provenientes, 
por exemplo, da Equinácea (planta 
medicinal) e da Propólis (resina 
natural produzida pelas abelhas a 
partir da seiva das árvores), que 
pelas suas propriedades  
imunoestimulantes contribuem 
para o fortalecimento do Sistema 
Imunitário.

Também, a suplementação 
regular com algumas espécies 
de Probióticos (micro-organismos 
vivos / bactérias que, quando 
administrados em quantidades 
adequadas, conferem benefício à 
saúde do hospedeiro, segundo a definição da OMS), tem-se evidenciado benéfica na 
atenuação dos riscos associados a doenças respiratórias sazonais desde a idade pediátrica, 
com alguns estudos a demonstrar uma redução de 28% da sua incidência, menos 33% de 
risco de gravidade, menor duração dos sintomas e uma redução  até 50% da necessidade de 
toma de antibióticos. 

Tal deve-se ao efeito equilibrador destas bactérias na microbiota intestinal, a qual assume um 
papel crucial no amadurecimento e na manutenção do Sistema Imunitário, dado que 70 a 80% 
das células imunitárias se encontram no intestino.

2. Praticar Atividade Física Regular 

O exercício físico de intensidade moderada, com uma duração não superior a uma hora, 
promove a troca contínua de células imunitárias entre a corrente sanguínea e os órgãos que 
se encontram mais vulneráveis durante o esforço (nomeadamente, pulmões e vísceras), 
conferindo-lhes uma proteção funcional. Este aumento transitório da capacidade do Sistema 
Imunitário, resultante de cada uma das sessões de atividade física individuais, se repetido com 
regularidade, favorecerá a melhoria da competência imunitária a nível geral, contribuindo 
assim para a diminuição do risco de infeções e doenças respiratórias, assim como de várias 
doenças associadas à inflamação crónica.

Com a chegada do Inverno e as temperaturas a ficarem cada vez mais baixas, regressam 
também com maior ímpeto as gripes, constipações e outras afeções respiratórias causadas 
pelos mais diversos vírus (ao leque dos quais se junta pelo segundo ano consecutivo o tão 
difundido e inconveniente Coronavírus SARS-Cov-2).

Na verdade, as infeções respiratórias causadas por estes agentes infecciosos (e outros 
microrganismos) podem ocorrer a qualquer altura do ano, mas o risco de as desenvolver 
durante os meses mais frios aumenta significativamente e, tal se deve, não apenas às 
condições ambientais por si só, as quais sendo favoráveis à sobrevivência dos vírus (por norma 
mais resistentes às temperaturas baixas e sensíveis ao calor) levam a que estes subsistam 
durante períodos maiores no ar e nas superfícies, aumentando assim a probabilidade de 
contactarmos com os mesmos, como também ao facto de, por força dessas mesmas 
condições, passarmos mais tempo em ambientes fechados (para nos protegermos do frio), 
muitas vezes pouco ventilados, com sistemas de aquecimento ligados que secam o ar (o que 
provoca a desidratação das mucosas) e partilhados com várias pessoas, o que os transforma 
em locais perfeitos para a transmissão e disseminação viral.

Se a isto aliarmos, também, o facto do próprio Sistema Imunitário se ressentir da redução 
das horas de sol e da diminuição da temperatura, e tratando-se este do “escudo biológico” 
que nos protege contra estes invasores externos (e não só), torna-se fácil perceber o quão 
importante é reforçá-lo, sobretudo nesta época do ano, com vista a garantir o melhor possível 
o seu correto funcionamento e a sua capacidade para exercer eficazmente a sua função. 

Mas como podemos, então, reforçar / fortalecer o nosso Sistema Imunitário?

Em primeiro lugar, e antes de avançarmos para a resposta a esta pergunta, consideramos 
pertinente fazer uma breve explicação sobre o Sistema Imunitário para que possa ter 
uma melhor perceção sobre toda a sua dimensão e sua enorme importância na defesa do 
nosso organismo.

Com efeito, este é um sistema bastante complexo, alicerçado em 3 grandes linhas de 
defesa conforme abaixo apresentado, constituídas por diversos elementos (órgãos, 
tecidos, células, proteínas, etc…) que interagem entre si e atuam de forma coordenada no 
sentido de impedirem a entrada no nosso organismo (quando possível), reconhecerem e 
combaterem agentes “agressores” / patogénicos, tanto externos (ex. bactérias, vírus, 
parasitas, fungos, substâncias nocivas do meio ambiente, etc…), como internos (ex. 
células do próprio corpo que por motivo de mutações, danos ou outras alterações, possam 
tornar-se prejudiciais e causar doença).

 

Sugerimos, também, a visualização do vídeo da TED-Ed (Education) com a aula da professora 
Emma Bryce (acessível através do link  https://www.ted.com/talks/emma_bryce_how 
_does_the_immune_system_work? language=pt), onde se explica de uma forma muito 
sucinta e fácil de entender o funcionamento deste sistema.

Posto isto, e já com uma noção mais ampla e fundamentada sobre o Sistema Imunitário e os 
princípios básicos do seu funcionamento, regressamos então à pergunta inicial: “Como 
reforçar o nosso Sistema Imunitário ?” 

Na realidade, não existe uma solução única e infalível para o efeito, nem nenhuma fórmula 
ou comprimido “mágico” que por si só promovam o fortalecimento do Sistema Imunitário, 
mas antes várias estratégias que passam, sobretudo, pela adoção de um Estilo de Vida 
Saudável e que visam atuar de uma forma holística / global sobre o mesmo, pois como já 
percebemos, este é de tal maneira complexo que deve, por isso, ser abordado como um 
“todo” e não como a mera soma das suas partes individuais a atuar de forma autónoma e 
independente umas das outras (como disse Aristóteles “O todo é maior do que a simples 
soma das suas partes”).

Acima de tudo, trata-se de assegurar o seu Equilíbrio Geral e a sua aptidão para atuar 
eficazmente sempre que se verifique necessário.

Assim, passamos a enumerar aqueles que se considera serem os principais hábitos
e cuidados a ter no dia-a-dia para a manutenção de um Sistema Imunitário 
Equilibrado, Robusto e Capaz:

1. Fazer uma Alimentação Saudável

De acordo com a DGS “um estado nutricional e de hidratação adequados contribuem, de um 
modo geral, para um sistema imunitário otimizado e para uma melhor recuperação dos 
indivíduos em situação de doença”. 

Na seguinte representação esquemática poderá visualizar de forma mais pormenorizada 
o Sistema Imunitário na sua globalidade (como está organizado, quais os elementos 
que o constituem e respetivas interações):

3. Manter o Equilíbrio Psicológico e Mental  

Para assegurar este equilíbrio é essencial que 
adotemos no nosso dia-a-dia um conjunto de 
hábitos saudáveis, que incluem por exemplo:

• a prática de atividade física regular - 
para além dos benefícios acima 
descritos, esta tem ainda a vantagem 
de promover a libertação de 
endorfinas (também conhecidas como 
“hormonas da felicidade”), as quais 
têm diversos efeitos benéficos para a 
saúde mental, nomeadamente a melhoria do humor e da sensação de bem-estar, a 
redução de sintomas depressivos e de ansiedade, bem como o alívio de tensões 
musculares e o controlo da dor;

• a boa gestão de “stress diário” - vários estudos apontam para os efeitos negativos do 
‘stress’ no Sistema Imunitário, sobretudo quando se trate do chamado “stress crónico”, 
devido aos elevados e constantes níveis de cortisol no sangue que a este estão 
associados e que diminuem a capacidade de proliferação e ação dos leucócitos e, 
consequentemente, da sua eficácia na defesa do organismo.

 Por essa razão, é fundamental aprender a gerir da melhor forma o ‘stress’ no dia-a-dia 
(tanto na esfera pessoal, como profissional), mediante o cultivo de relações familiares e 
sociais saudáveis, bem como através da realização de atividades de lazer diversas ou, até 
mesmo, de outras mais específicas para o efeito, como por exemplo a meditação e os 
exercícios de relaxamento.

• a boa higiene do sono – várias pesquisas têm demonstrado que uma boa rotina de sono 
(entre 7 a 9 horas por noite) e um sistema circadiano equilibrado melhoram a capacidade 
do organismo para combater infeções, isto porque durante o sono são produzidas em 
maior quantidade uma série de proteínas imunitárias, com destaque para as citocinas, 
que assumem um papel preponderante na defesa do nosso corpo. 

 
 Por outro lado, a privação do sono (dormir frequentemente menos de 6 horas por noite) 

aumenta a segregação de hormonas do ‘stress’ (nomeadamente, o cortisol), reduzindo a 
capacidade imunitária do organismo e aumentando, assim, a sua suscetibilidade a 
agentes infeciosos. 

4. Evitar o consumo de substâncias nocivas (tabaco, álcool, drogas recreativas, etc…) 

Como é de senso comum, estas substâncias têm um efeito prejudicial em praticamente 
todas as células do organismo, inclusive naquelas do Sistema Imunitário, provocando-lhes 

danos e dificultando ou impedindo mesmo 
na totalidade a sua ação, para além de 
interferirem ainda com outros 
componentes e funções imunológicas, o 
que se traduz numa maior suscetibilidade a 
infeções e progressão de doenças. Por essa 
razão, é de extrema importância evitar ao 
máximo o consumo destas substâncias, 
com vista a não comprometer o normal 
funcionamento e equilíbrio do nosso 
Sistema Imunitário e, consequentemente, 
da nossa saúde.

Ao processo de defesa do organismo, através da ação do Sistema Imunitário, dá-se o 
nome de Resposta Imune ou Imunidade, a qual pode por sua vez classificar-se em 
Imunidade Inata (Natural ou Inespecífica) ou Imunidade Adquirida (Adaptativa ou 
Específica), consoante as características que apresente (nomeadamente, o momento da 
vida do indivíduo em que começa a atuar, a velocidade da resposta, a especificidade, a 
memória e os componentes envolvidos), que passamos a discriminar de seguida:

CARACTERÍSTICA IMUNIDADE INATA IMUNIDADE ADQUIRIDA

Tempo de Existência

Velocidade de Resposta

Especificidade

Memória

Componentes
 

Presente desde o nascimento 
(não requer exposição prévia 

ao agente “agressor”)

Desenvolve-se durante a vida 
do indivíduo (requer exposição 
prévia ao agente “agressor”)

Rápida (minutos a horas) Lenta (dias a semanas)

Inespecífica Específica

Ausente
Com memória (Princípio da 

aprendizagem por experiência)

Barreiras Naturais (pele 
e mucosas, secreções, flora 

natural, etc…) + componentes 
celulares (neutrófilos, 
macrófagos, células 

dendríticas e células NK)

Componentes Celulares 
(Linfócitos B e T)

5. Aderir à Vacinação
 
Adicionalmente a todos os cuidados anteriores e com um papel basilar na construção da nossa 
imunidade temos, também, a vacinação, que mais não é do que a indução artificial e 
controlada da resposta imune, por intermédio de uma vacina, que estimula o Sistema 
Imunitário a produzir anticorpos específicos para determinado agente “agressor” sem com 
isso causar a respetiva doença no indivíduo. 

A nível individual pretende-se que a pessoa vacinada fique imune à doença ou, nos casos em 
que isso não é possível, tenha uma forma mais ligeira da mesma quando contactar com o 
agente infeccioso que a causa. A nível da população pretende-se eliminar, controlar ou 
minimizar o impacto da doença na comunidade.

Os benefícios das vacinas são, efetivamente, mais do que evidentes e comprovados, pelo que 
nunca é de mais advertir para a importância do cumprimento do Plano de Vacinação, quer nas 
crianças, quer nos adultos, bem como para a realização dos reforços necessários nos grupos de 
risco (idosos, grávidas, crianças, pessoas com problemas respiratórios, entre outros), sempre 
após a devida avaliação médica.

Com efeito, a vacinação é uma das formas mais seguras, eficazes e menos dispendiosas de 
prevenir doenças infecciosas e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), salva 
a vida de até três milhões de pessoas todos os anos. 

De referir ainda, que todas as recomendações acima podem e devem ser orientadas por 
Profissionais de Saúde especializados nas diferentes áreas do seu domínio (Médicos, 
Farmacêuticos, Enfermeiros, Nutricionistas, Psicólogos, etc…) e de acordo com as necessidades 
específicas de cada indivíduo.

Resumindo, é muito importante que o fortalecimento do nosso Sistema Imunitário assente em 
múltiplas ações e rotinas que devem ser adotadas de forma gradual e permanente, com vista 
a se tornarem em algo espontâneo e natural no nosso dia-a-dia e como parte integrante de 
um Estilo de Vida Saudável. 

Um Sistema Imunitário “forte” é de facto essencial, quer para a proteção e 
preservação continuada da nossa saúde, quer também para a recuperação mais 
rápida em caso de desenvolvimento de doença, sendo determinante para uma Vida 
Longa, Saudável e Feliz.

Portanto, não espere mais e comece já a Cuidar de Si:

Reforce os Hábitos Saudáveis 
(pratique-os diariamente) e, assim, 
reforçará o seu Sistema Imunitário, 
a sua Saúde e a sua Vida!
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A alimentação tem de facto um papel fundamental nas várias funções fisiológicas e o Sistema 
Imunitário não é exceção. 

Devemos, portanto, ter uma alimentação equilibrada, seguindo as recomendações da Roda 
dos Alimentos e assegurando a presença de diferentes nutrientes, desde os hidratos de 
carbono, proteínas, lípidos e carotenóides, às vitaminas (Vitaminas A, B6, B9, B12, C, D e E) e 
sais minerais (cobre, ferro, selénio, zinco, etc…), bem uma hidratação diária adequada (1,5 a 
3 litros de água por dia).

Do mesmo modo, os Suplementos 
Alimentares, como complemento 
de uma Alimentação Saudável, 
podem ser uma importante ajuda 
para garantir o aporte necessário 
dos diferentes micronutrientes 
(vitaminas e minerais) ao 
organismo e, até mesmo, de 
outros componentes provenientes, 
por exemplo, da Equinácea (planta 
medicinal) e da Propólis (resina 
natural produzida pelas abelhas a 
partir da seiva das árvores), que 
pelas suas propriedades  
imunoestimulantes contribuem 
para o fortalecimento do Sistema 
Imunitário.

Também, a suplementação 
regular com algumas espécies 
de Probióticos (micro-organismos 
vivos / bactérias que, quando 
administrados em quantidades 
adequadas, conferem benefício à 
saúde do hospedeiro, segundo a definição da OMS), tem-se evidenciado benéfica na 
atenuação dos riscos associados a doenças respiratórias sazonais desde a idade pediátrica, 
com alguns estudos a demonstrar uma redução de 28% da sua incidência, menos 33% de 
risco de gravidade, menor duração dos sintomas e uma redução  até 50% da necessidade de 
toma de antibióticos. 

Tal deve-se ao efeito equilibrador destas bactérias na microbiota intestinal, a qual assume um 
papel crucial no amadurecimento e na manutenção do Sistema Imunitário, dado que 70 a 80% 
das células imunitárias se encontram no intestino.

2. Praticar Atividade Física Regular 

O exercício físico de intensidade moderada, com uma duração não superior a uma hora, 
promove a troca contínua de células imunitárias entre a corrente sanguínea e os órgãos que 
se encontram mais vulneráveis durante o esforço (nomeadamente, pulmões e vísceras), 
conferindo-lhes uma proteção funcional. Este aumento transitório da capacidade do Sistema 
Imunitário, resultante de cada uma das sessões de atividade física individuais, se repetido com 
regularidade, favorecerá a melhoria da competência imunitária a nível geral, contribuindo 
assim para a diminuição do risco de infeções e doenças respiratórias, assim como de várias 
doenças associadas à inflamação crónica.

Com a chegada do Inverno e as temperaturas a ficarem cada vez mais baixas, regressam 
também com maior ímpeto as gripes, constipações e outras afeções respiratórias causadas 
pelos mais diversos vírus (ao leque dos quais se junta pelo segundo ano consecutivo o tão 
difundido e inconveniente Coronavírus SARS-Cov-2).

Na verdade, as infeções respiratórias causadas por estes agentes infecciosos (e outros 
microrganismos) podem ocorrer a qualquer altura do ano, mas o risco de as desenvolver 
durante os meses mais frios aumenta significativamente e, tal se deve, não apenas às 
condições ambientais por si só, as quais sendo favoráveis à sobrevivência dos vírus (por norma 
mais resistentes às temperaturas baixas e sensíveis ao calor) levam a que estes subsistam 
durante períodos maiores no ar e nas superfícies, aumentando assim a probabilidade de 
contactarmos com os mesmos, como também ao facto de, por força dessas mesmas 
condições, passarmos mais tempo em ambientes fechados (para nos protegermos do frio), 
muitas vezes pouco ventilados, com sistemas de aquecimento ligados que secam o ar (o que 
provoca a desidratação das mucosas) e partilhados com várias pessoas, o que os transforma 
em locais perfeitos para a transmissão e disseminação viral.

Se a isto aliarmos, também, o facto do próprio Sistema Imunitário se ressentir da redução 
das horas de sol e da diminuição da temperatura, e tratando-se este do “escudo biológico” 
que nos protege contra estes invasores externos (e não só), torna-se fácil perceber o quão 
importante é reforçá-lo, sobretudo nesta época do ano, com vista a garantir o melhor possível 
o seu correto funcionamento e a sua capacidade para exercer eficazmente a sua função. 

Mas como podemos, então, reforçar / fortalecer o nosso Sistema Imunitário?

Em primeiro lugar, e antes de avançarmos para a resposta a esta pergunta, consideramos 
pertinente fazer uma breve explicação sobre o Sistema Imunitário para que possa ter 
uma melhor perceção sobre toda a sua dimensão e sua enorme importância na defesa do 
nosso organismo.

Com efeito, este é um sistema bastante complexo, alicerçado em 3 grandes linhas de 
defesa conforme abaixo apresentado, constituídas por diversos elementos (órgãos, 
tecidos, células, proteínas, etc…) que interagem entre si e atuam de forma coordenada no 
sentido de impedirem a entrada no nosso organismo (quando possível), reconhecerem e 
combaterem agentes “agressores” / patogénicos, tanto externos (ex. bactérias, vírus, 
parasitas, fungos, substâncias nocivas do meio ambiente, etc…), como internos (ex. 
células do próprio corpo que por motivo de mutações, danos ou outras alterações, possam 
tornar-se prejudiciais e causar doença).

 

Sugerimos, também, a visualização do vídeo da TED-Ed (Education) com a aula da professora 
Emma Bryce (acessível através do link  https://www.ted.com/talks/emma_bryce_how 
_does_the_immune_system_work? language=pt), onde se explica de uma forma muito 
sucinta e fácil de entender o funcionamento deste sistema.

Posto isto, e já com uma noção mais ampla e fundamentada sobre o Sistema Imunitário e os 
princípios básicos do seu funcionamento, regressamos então à pergunta inicial: “Como 
reforçar o nosso Sistema Imunitário ?” 

Na realidade, não existe uma solução única e infalível para o efeito, nem nenhuma fórmula 
ou comprimido “mágico” que por si só promovam o fortalecimento do Sistema Imunitário, 
mas antes várias estratégias que passam, sobretudo, pela adoção de um Estilo de Vida 
Saudável e que visam atuar de uma forma holística / global sobre o mesmo, pois como já 
percebemos, este é de tal maneira complexo que deve, por isso, ser abordado como um 
“todo” e não como a mera soma das suas partes individuais a atuar de forma autónoma e 
independente umas das outras (como disse Aristóteles “O todo é maior do que a simples 
soma das suas partes”).

Acima de tudo, trata-se de assegurar o seu Equilíbrio Geral e a sua aptidão para atuar 
eficazmente sempre que se verifique necessário.

Assim, passamos a enumerar aqueles que se considera serem os principais hábitos
e cuidados a ter no dia-a-dia para a manutenção de um Sistema Imunitário 
Equilibrado, Robusto e Capaz:

1. Fazer uma Alimentação Saudável

De acordo com a DGS “um estado nutricional e de hidratação adequados contribuem, de um 
modo geral, para um sistema imunitário otimizado e para uma melhor recuperação dos 
indivíduos em situação de doença”. 

Na seguinte representação esquemática poderá visualizar de forma mais pormenorizada 
o Sistema Imunitário na sua globalidade (como está organizado, quais os elementos 
que o constituem e respetivas interações):

3. Manter o Equilíbrio Psicológico e Mental  

Para assegurar este equilíbrio é essencial que 
adotemos no nosso dia-a-dia um conjunto de 
hábitos saudáveis, que incluem por exemplo:

• a prática de atividade física regular - 
para além dos benefícios acima 
descritos, esta tem ainda a vantagem 
de promover a libertação de 
endorfinas (também conhecidas como 
“hormonas da felicidade”), as quais 
têm diversos efeitos benéficos para a 
saúde mental, nomeadamente a melhoria do humor e da sensação de bem-estar, a 
redução de sintomas depressivos e de ansiedade, bem como o alívio de tensões 
musculares e o controlo da dor;

• a boa gestão de “stress diário” - vários estudos apontam para os efeitos negativos do 
‘stress’ no Sistema Imunitário, sobretudo quando se trate do chamado “stress crónico”, 
devido aos elevados e constantes níveis de cortisol no sangue que a este estão 
associados e que diminuem a capacidade de proliferação e ação dos leucócitos e, 
consequentemente, da sua eficácia na defesa do organismo.

 Por essa razão, é fundamental aprender a gerir da melhor forma o ‘stress’ no dia-a-dia 
(tanto na esfera pessoal, como profissional), mediante o cultivo de relações familiares e 
sociais saudáveis, bem como através da realização de atividades de lazer diversas ou, até 
mesmo, de outras mais específicas para o efeito, como por exemplo a meditação e os 
exercícios de relaxamento.

• a boa higiene do sono – várias pesquisas têm demonstrado que uma boa rotina de sono 
(entre 7 a 9 horas por noite) e um sistema circadiano equilibrado melhoram a capacidade 
do organismo para combater infeções, isto porque durante o sono são produzidas em 
maior quantidade uma série de proteínas imunitárias, com destaque para as citocinas, 
que assumem um papel preponderante na defesa do nosso corpo. 

 
 Por outro lado, a privação do sono (dormir frequentemente menos de 6 horas por noite) 

aumenta a segregação de hormonas do ‘stress’ (nomeadamente, o cortisol), reduzindo a 
capacidade imunitária do organismo e aumentando, assim, a sua suscetibilidade a 
agentes infeciosos. 

4. Evitar o consumo de substâncias nocivas (tabaco, álcool, drogas recreativas, etc…) 

Como é de senso comum, estas substâncias têm um efeito prejudicial em praticamente 
todas as células do organismo, inclusive naquelas do Sistema Imunitário, provocando-lhes 

danos e dificultando ou impedindo mesmo 
na totalidade a sua ação, para além de 
interferirem ainda com outros 
componentes e funções imunológicas, o 
que se traduz numa maior suscetibilidade a 
infeções e progressão de doenças. Por essa 
razão, é de extrema importância evitar ao 
máximo o consumo destas substâncias, 
com vista a não comprometer o normal 
funcionamento e equilíbrio do nosso 
Sistema Imunitário e, consequentemente, 
da nossa saúde.

Ao processo de defesa do organismo, através da ação do Sistema Imunitário, dá-se o 
nome de Resposta Imune ou Imunidade, a qual pode por sua vez classificar-se em 
Imunidade Inata (Natural ou Inespecífica) ou Imunidade Adquirida (Adaptativa ou 
Específica), consoante as características que apresente (nomeadamente, o momento da 
vida do indivíduo em que começa a atuar, a velocidade da resposta, a especificidade, a 
memória e os componentes envolvidos), que passamos a discriminar de seguida:

5. Aderir à Vacinação
 
Adicionalmente a todos os cuidados anteriores e com um papel basilar na construção da nossa 
imunidade temos, também, a vacinação, que mais não é do que a indução artificial e 
controlada da resposta imune, por intermédio de uma vacina, que estimula o Sistema 
Imunitário a produzir anticorpos específicos para determinado agente “agressor” sem com 
isso causar a respetiva doença no indivíduo. 

A nível individual pretende-se que a pessoa vacinada fique imune à doença ou, nos casos em 
que isso não é possível, tenha uma forma mais ligeira da mesma quando contactar com o 
agente infeccioso que a causa. A nível da população pretende-se eliminar, controlar ou 
minimizar o impacto da doença na comunidade.

Os benefícios das vacinas são, efetivamente, mais do que evidentes e comprovados, pelo que 
nunca é de mais advertir para a importância do cumprimento do Plano de Vacinação, quer nas 
crianças, quer nos adultos, bem como para a realização dos reforços necessários nos grupos de 
risco (idosos, grávidas, crianças, pessoas com problemas respiratórios, entre outros), sempre 
após a devida avaliação médica.

Com efeito, a vacinação é uma das formas mais seguras, eficazes e menos dispendiosas de 
prevenir doenças infecciosas e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), salva 
a vida de até três milhões de pessoas todos os anos. 

De referir ainda, que todas as recomendações acima podem e devem ser orientadas por 
Profissionais de Saúde especializados nas diferentes áreas do seu domínio (Médicos, 
Farmacêuticos, Enfermeiros, Nutricionistas, Psicólogos, etc…) e de acordo com as necessidades 
específicas de cada indivíduo.

Resumindo, é muito importante que o fortalecimento do nosso Sistema Imunitário assente em 
múltiplas ações e rotinas que devem ser adotadas de forma gradual e permanente, com vista 
a se tornarem em algo espontâneo e natural no nosso dia-a-dia e como parte integrante de 
um Estilo de Vida Saudável. 

Um Sistema Imunitário “forte” é de facto essencial, quer para a proteção e 
preservação continuada da nossa saúde, quer também para a recuperação mais 
rápida em caso de desenvolvimento de doença, sendo determinante para uma Vida 
Longa, Saudável e Feliz.

Portanto, não espere mais e comece já a Cuidar de Si:

Reforce os Hábitos Saudáveis 
(pratique-os diariamente) e, assim, 
reforçará o seu Sistema Imunitário, 
a sua Saúde e a sua Vida!

Bibliografia

• ‘Orientações na Área da Alimentação’ (relação com a otimização do Sistema Imunitário), Direção Geral da Saúde (DGS), 19 

de Março de 2020

• ‘Immunization as an essential health service: guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic 

and other times of severe disruption’,  World Health Organization (WHO), November 2020

• ‘Imunidade Inata e Adaptativa’, Instituto Federal de Santa Catarina (Brasil)

• ‘Nutritional Modulation of Immune Function: Analysis of Evidence, Mechanisms, and Clinical Relevance’, Dayong Wu, Erin D. 

Lewis, Munyong Pae and Simin Nikbin Meydani , Frontiers in Immunology, 15 January 2019

• ‘Imunonutrição – um novo papel para os nutrientes’, Profª. Drª Ana Maria Pandolfo Feoli, Revista Ciência & Saúde, Porto 

Alegre, v. 3, n. 2, p. 34, Jul. / Dez. 2010

• ‘Nutrition and immunity: lessons for COVID-19’, Philip C. Calder, European Journal of Clinical Nutrition, 23 June 2021

• ‘Sono e Sistema Imunitário’, UAG de Psiquiatria e Saúde Mental - Centro Hospital de São João e Escola Superior de Saúde do 

Porto, 2021

• https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_imunit%C3%A1rio

• https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/doen%C3%A7as-imunol%C3%B3gicas/biologia-do-sistema-

imunol%C3%B3gico/considera%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-o-sistema-imunol%C3%B3gico

• https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/sistema-imunitario

• https://www.atlasdasaude.pt/artigos/o-frio-e-doencas-respiratorias 

• https://www.farmaciasportuguesas.pt/menu-principal/bem-estar/inverno-alimente-a-sua-saude.html 

• https://www.biologianet.com/genetica/imunidade.htm 

• https://www.ted.com/talks/emma_bryce_how_does_the_immune_system_work/transcript?language=pt 

• https://www.nutergia.pt/pt/nutergia-conselheiro/dossiers-bem-estar/microbiota-aliada-imunidade.php

• https://www.lusiadas.pt/blog/prevencao-estilo-vida/nutricao-dieta/ja-fortaleceu-seu-sistema-imunitario-hoje

• https://www.cmm.com.pt/manter-o-sistema-imunitario-saudavel/

• https://www.publico.pt/2020/11/13/estudiop/noticia/saiba-reforcar-sistema-imunitario-inverno-1935841

• https://www.novalgina.com.br/dor-e-febre/por-que-resfriado-e-gripe-sao-mais-comuns-nos-meses-frios/

• https://www.ulisboa.pt/atividade-fisica-sistema-imunologico

• https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/como-ansiedade-diminui-defesas-do-organismo

• https://www.atlasdasaude.pt/artigos/influencia-do-sono-para-um-sistema-imunologico-funcional

• https://www.sleepfoundation.org/physical-health/how-sleep-affects-immunity

• https://www.lusiadas.pt/blog/prevencao-estilo-vida/exercicio/endorfinas-por-que-melhoram-humor

• https://www.news-medical.net/health/Effects-of-Tobacco-on-the-Immune-System-(Portuguese).aspx

• https://www.ufpb.br/cim/contents/menu/publicacoes/cimforma/tabagismo-x-imunidade-os-efeitos-do-tabaco-

sobre-o-sistema-imune

• https://silverridgerecovery.com/blog/2020/07/how-drug-and-alcohol-addiction-affect-your-immun/

• https://sunrisehouse.com/addiction-demographics/weaken-suppress-immune-system/
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microrganismos) podem ocorrer a qualquer altura do ano, mas o risco de as desenvolver 
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condições, passarmos mais tempo em ambientes fechados (para nos protegermos do frio), 
muitas vezes pouco ventilados, com sistemas de aquecimento ligados que secam o ar (o que 
provoca a desidratação das mucosas) e partilhados com várias pessoas, o que os transforma 
em locais perfeitos para a transmissão e disseminação viral.

Se a isto aliarmos, também, o facto do próprio Sistema Imunitário se ressentir da redução 
das horas de sol e da diminuição da temperatura, e tratando-se este do “escudo biológico” 
que nos protege contra estes invasores externos (e não só), torna-se fácil perceber o quão 
importante é reforçá-lo, sobretudo nesta época do ano, com vista a garantir o melhor possível 
o seu correto funcionamento e a sua capacidade para exercer eficazmente a sua função. 

Mas como podemos, então, reforçar / fortalecer o nosso Sistema Imunitário?

Em primeiro lugar, e antes de avançarmos para a resposta a esta pergunta, consideramos 
pertinente fazer uma breve explicação sobre o Sistema Imunitário para que possa ter 
uma melhor perceção sobre toda a sua dimensão e sua enorme importância na defesa do 
nosso organismo.

Com efeito, este é um sistema bastante complexo, alicerçado em 3 grandes linhas de 
defesa conforme abaixo apresentado, constituídas por diversos elementos (órgãos, 
tecidos, células, proteínas, etc…) que interagem entre si e atuam de forma coordenada no 
sentido de impedirem a entrada no nosso organismo (quando possível), reconhecerem e 
combaterem agentes “agressores” / patogénicos, tanto externos (ex. bactérias, vírus, 
parasitas, fungos, substâncias nocivas do meio ambiente, etc…), como internos (ex. 
células do próprio corpo que por motivo de mutações, danos ou outras alterações, possam 
tornar-se prejudiciais e causar doença).

 

Sugerimos, também, a visualização do vídeo da TED-Ed (Education) com a aula da professora 
Emma Bryce (acessível através do link  https://www.ted.com/talks/emma_bryce_how 
_does_the_immune_system_work? language=pt), onde se explica de uma forma muito 
sucinta e fácil de entender o funcionamento deste sistema.

Posto isto, e já com uma noção mais ampla e fundamentada sobre o Sistema Imunitário e os 
princípios básicos do seu funcionamento, regressamos então à pergunta inicial: “Como 
reforçar o nosso Sistema Imunitário ?” 

Na realidade, não existe uma solução única e infalível para o efeito, nem nenhuma fórmula 
ou comprimido “mágico” que por si só promovam o fortalecimento do Sistema Imunitário, 
mas antes várias estratégias que passam, sobretudo, pela adoção de um Estilo de Vida 
Saudável e que visam atuar de uma forma holística / global sobre o mesmo, pois como já 
percebemos, este é de tal maneira complexo que deve, por isso, ser abordado como um 
“todo” e não como a mera soma das suas partes individuais a atuar de forma autónoma e 
independente umas das outras (como disse Aristóteles “O todo é maior do que a simples 
soma das suas partes”).

Acima de tudo, trata-se de assegurar o seu Equilíbrio Geral e a sua aptidão para atuar 
eficazmente sempre que se verifique necessário.

Assim, passamos a enumerar aqueles que se considera serem os principais hábitos
e cuidados a ter no dia-a-dia para a manutenção de um Sistema Imunitário 
Equilibrado, Robusto e Capaz:

1. Fazer uma Alimentação Saudável

De acordo com a DGS “um estado nutricional e de hidratação adequados contribuem, de um 
modo geral, para um sistema imunitário otimizado e para uma melhor recuperação dos 
indivíduos em situação de doença”. 

Na seguinte representação esquemática poderá visualizar de forma mais pormenorizada 
o Sistema Imunitário na sua globalidade (como está organizado, quais os elementos 
que o constituem e respetivas interações):

3. Manter o Equilíbrio Psicológico e Mental  

Para assegurar este equilíbrio é essencial que 
adotemos no nosso dia-a-dia um conjunto de 
hábitos saudáveis, que incluem por exemplo:

• a prática de atividade física regular - 
para além dos benefícios acima 
descritos, esta tem ainda a vantagem 
de promover a libertação de 
endorfinas (também conhecidas como 
“hormonas da felicidade”), as quais 
têm diversos efeitos benéficos para a 
saúde mental, nomeadamente a melhoria do humor e da sensação de bem-estar, a 
redução de sintomas depressivos e de ansiedade, bem como o alívio de tensões 
musculares e o controlo da dor;

• a boa gestão de “stress diário” - vários estudos apontam para os efeitos negativos do 
‘stress’ no Sistema Imunitário, sobretudo quando se trate do chamado “stress crónico”, 
devido aos elevados e constantes níveis de cortisol no sangue que a este estão 
associados e que diminuem a capacidade de proliferação e ação dos leucócitos e, 
consequentemente, da sua eficácia na defesa do organismo.

 Por essa razão, é fundamental aprender a gerir da melhor forma o ‘stress’ no dia-a-dia 
(tanto na esfera pessoal, como profissional), mediante o cultivo de relações familiares e 
sociais saudáveis, bem como através da realização de atividades de lazer diversas ou, até 
mesmo, de outras mais específicas para o efeito, como por exemplo a meditação e os 
exercícios de relaxamento.

• a boa higiene do sono – várias pesquisas têm demonstrado que uma boa rotina de sono 
(entre 7 a 9 horas por noite) e um sistema circadiano equilibrado melhoram a capacidade 
do organismo para combater infeções, isto porque durante o sono são produzidas em 
maior quantidade uma série de proteínas imunitárias, com destaque para as citocinas, 
que assumem um papel preponderante na defesa do nosso corpo. 

 
 Por outro lado, a privação do sono (dormir frequentemente menos de 6 horas por noite) 

aumenta a segregação de hormonas do ‘stress’ (nomeadamente, o cortisol), reduzindo a 
capacidade imunitária do organismo e aumentando, assim, a sua suscetibilidade a 
agentes infeciosos. 

4. Evitar o consumo de substâncias nocivas (tabaco, álcool, drogas recreativas, etc…) 

Como é de senso comum, estas substâncias têm um efeito prejudicial em praticamente 
todas as células do organismo, inclusive naquelas do Sistema Imunitário, provocando-lhes 

danos e dificultando ou impedindo mesmo 
na totalidade a sua ação, para além de 
interferirem ainda com outros 
componentes e funções imunológicas, o 
que se traduz numa maior suscetibilidade a 
infeções e progressão de doenças. Por essa 
razão, é de extrema importância evitar ao 
máximo o consumo destas substâncias, 
com vista a não comprometer o normal 
funcionamento e equilíbrio do nosso 
Sistema Imunitário e, consequentemente, 
da nossa saúde.

Ao processo de defesa do organismo, através da ação do Sistema Imunitário, dá-se o 
nome de Resposta Imune ou Imunidade, a qual pode por sua vez classificar-se em 
Imunidade Inata (Natural ou Inespecífica) ou Imunidade Adquirida (Adaptativa ou 
Específica), consoante as características que apresente (nomeadamente, o momento da 
vida do indivíduo em que começa a atuar, a velocidade da resposta, a especificidade, a 
memória e os componentes envolvidos), que passamos a discriminar de seguida:

5. Aderir à Vacinação
 
Adicionalmente a todos os cuidados anteriores e com um papel basilar na construção da nossa 
imunidade temos, também, a vacinação, que mais não é do que a indução artificial e 
controlada da resposta imune, por intermédio de uma vacina, que estimula o Sistema 
Imunitário a produzir anticorpos específicos para determinado agente “agressor” sem com 
isso causar a respetiva doença no indivíduo. 

A nível individual pretende-se que a pessoa vacinada fique imune à doença ou, nos casos em 
que isso não é possível, tenha uma forma mais ligeira da mesma quando contactar com o 
agente infeccioso que a causa. A nível da população pretende-se eliminar, controlar ou 
minimizar o impacto da doença na comunidade.

Os benefícios das vacinas são, efetivamente, mais do que evidentes e comprovados, pelo que 
nunca é de mais advertir para a importância do cumprimento do Plano de Vacinação, quer nas 
crianças, quer nos adultos, bem como para a realização dos reforços necessários nos grupos de 
risco (idosos, grávidas, crianças, pessoas com problemas respiratórios, entre outros), sempre 
após a devida avaliação médica.

Com efeito, a vacinação é uma das formas mais seguras, eficazes e menos dispendiosas de 
prevenir doenças infecciosas e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), salva 
a vida de até três milhões de pessoas todos os anos. 

De referir ainda, que todas as recomendações acima podem e devem ser orientadas por 
Profissionais de Saúde especializados nas diferentes áreas do seu domínio (Médicos, 
Farmacêuticos, Enfermeiros, Nutricionistas, Psicólogos, etc…) e de acordo com as necessidades 
específicas de cada indivíduo.

Resumindo, é muito importante que o fortalecimento do nosso Sistema Imunitário assente em 
múltiplas ações e rotinas que devem ser adotadas de forma gradual e permanente, com vista 
a se tornarem em algo espontâneo e natural no nosso dia-a-dia e como parte integrante de 
um Estilo de Vida Saudável. 

Um Sistema Imunitário “forte” é de facto essencial, quer para a proteção e 
preservação continuada da nossa saúde, quer também para a recuperação mais 
rápida em caso de desenvolvimento de doença, sendo determinante para uma Vida 
Longa, Saudável e Feliz.

Portanto, não espere mais e comece já a Cuidar de Si:

Reforce os Hábitos Saudáveis 
(pratique-os diariamente) e, assim, 
reforçará o seu Sistema Imunitário, 
a sua Saúde e a sua Vida!
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A alimentação tem de facto um papel fundamental nas várias funções fisiológicas e o Sistema 
Imunitário não é exceção. 

Devemos, portanto, ter uma alimentação equilibrada, seguindo as recomendações da Roda 
dos Alimentos e assegurando a presença de diferentes nutrientes, desde os hidratos de 
carbono, proteínas, lípidos e carotenóides, às vitaminas (Vitaminas A, B6, B9, B12, C, D e E) e 
sais minerais (cobre, ferro, selénio, zinco, etc…), bem uma hidratação diária adequada (1,5 a 
3 litros de água por dia).

Do mesmo modo, os Suplementos 
Alimentares, como complemento 
de uma Alimentação Saudável, 
podem ser uma importante ajuda 
para garantir o aporte necessário 
dos diferentes micronutrientes 
(vitaminas e minerais) ao 
organismo e, até mesmo, de 
outros componentes provenientes, 
por exemplo, da Equinácea (planta 
medicinal) e da Propólis (resina 
natural produzida pelas abelhas a 
partir da seiva das árvores), que 
pelas suas propriedades  
imunoestimulantes contribuem 
para o fortalecimento do Sistema 
Imunitário.

Também, a suplementação 
regular com algumas espécies 
de Probióticos (micro-organismos 
vivos / bactérias que, quando 
administrados em quantidades 
adequadas, conferem benefício à 
saúde do hospedeiro, segundo a definição da OMS), tem-se evidenciado benéfica na 
atenuação dos riscos associados a doenças respiratórias sazonais desde a idade pediátrica, 
com alguns estudos a demonstrar uma redução de 28% da sua incidência, menos 33% de 
risco de gravidade, menor duração dos sintomas e uma redução  até 50% da necessidade de 
toma de antibióticos. 

Tal deve-se ao efeito equilibrador destas bactérias na microbiota intestinal, a qual assume um 
papel crucial no amadurecimento e na manutenção do Sistema Imunitário, dado que 70 a 80% 
das células imunitárias se encontram no intestino.

2. Praticar Atividade Física Regular 

O exercício físico de intensidade moderada, com uma duração não superior a uma hora, 
promove a troca contínua de células imunitárias entre a corrente sanguínea e os órgãos que 
se encontram mais vulneráveis durante o esforço (nomeadamente, pulmões e vísceras), 
conferindo-lhes uma proteção funcional. Este aumento transitório da capacidade do Sistema 
Imunitário, resultante de cada uma das sessões de atividade física individuais, se repetido com 
regularidade, favorecerá a melhoria da competência imunitária a nível geral, contribuindo 
assim para a diminuição do risco de infeções e doenças respiratórias, assim como de várias 
doenças associadas à inflamação crónica.

Com a chegada do Inverno e as temperaturas a ficarem cada vez mais baixas, regressam 
também com maior ímpeto as gripes, constipações e outras afeções respiratórias causadas 
pelos mais diversos vírus (ao leque dos quais se junta pelo segundo ano consecutivo o tão 
difundido e inconveniente Coronavírus SARS-Cov-2).

Na verdade, as infeções respiratórias causadas por estes agentes infecciosos (e outros 
microrganismos) podem ocorrer a qualquer altura do ano, mas o risco de as desenvolver 
durante os meses mais frios aumenta significativamente e, tal se deve, não apenas às 
condições ambientais por si só, as quais sendo favoráveis à sobrevivência dos vírus (por norma 
mais resistentes às temperaturas baixas e sensíveis ao calor) levam a que estes subsistam 
durante períodos maiores no ar e nas superfícies, aumentando assim a probabilidade de 
contactarmos com os mesmos, como também ao facto de, por força dessas mesmas 
condições, passarmos mais tempo em ambientes fechados (para nos protegermos do frio), 
muitas vezes pouco ventilados, com sistemas de aquecimento ligados que secam o ar (o que 
provoca a desidratação das mucosas) e partilhados com várias pessoas, o que os transforma 
em locais perfeitos para a transmissão e disseminação viral.

Se a isto aliarmos, também, o facto do próprio Sistema Imunitário se ressentir da redução 
das horas de sol e da diminuição da temperatura, e tratando-se este do “escudo biológico” 
que nos protege contra estes invasores externos (e não só), torna-se fácil perceber o quão 
importante é reforçá-lo, sobretudo nesta época do ano, com vista a garantir o melhor possível 
o seu correto funcionamento e a sua capacidade para exercer eficazmente a sua função. 

Mas como podemos, então, reforçar / fortalecer o nosso Sistema Imunitário?

Em primeiro lugar, e antes de avançarmos para a resposta a esta pergunta, consideramos 
pertinente fazer uma breve explicação sobre o Sistema Imunitário para que possa ter 
uma melhor perceção sobre toda a sua dimensão e sua enorme importância na defesa do 
nosso organismo.

Com efeito, este é um sistema bastante complexo, alicerçado em 3 grandes linhas de 
defesa conforme abaixo apresentado, constituídas por diversos elementos (órgãos, 
tecidos, células, proteínas, etc…) que interagem entre si e atuam de forma coordenada no 
sentido de impedirem a entrada no nosso organismo (quando possível), reconhecerem e 
combaterem agentes “agressores” / patogénicos, tanto externos (ex. bactérias, vírus, 
parasitas, fungos, substâncias nocivas do meio ambiente, etc…), como internos (ex. 
células do próprio corpo que por motivo de mutações, danos ou outras alterações, possam 
tornar-se prejudiciais e causar doença).

 

Sugerimos, também, a visualização do vídeo da TED-Ed (Education) com a aula da professora 
Emma Bryce (acessível através do link  https://www.ted.com/talks/emma_bryce_how 
_does_the_immune_system_work? language=pt), onde se explica de uma forma muito 
sucinta e fácil de entender o funcionamento deste sistema.

Posto isto, e já com uma noção mais ampla e fundamentada sobre o Sistema Imunitário e os 
princípios básicos do seu funcionamento, regressamos então à pergunta inicial: “Como 
reforçar o nosso Sistema Imunitário ?” 

Na realidade, não existe uma solução única e infalível para o efeito, nem nenhuma fórmula 
ou comprimido “mágico” que por si só promovam o fortalecimento do Sistema Imunitário, 
mas antes várias estratégias que passam, sobretudo, pela adoção de um Estilo de Vida 
Saudável e que visam atuar de uma forma holística / global sobre o mesmo, pois como já 
percebemos, este é de tal maneira complexo que deve, por isso, ser abordado como um 
“todo” e não como a mera soma das suas partes individuais a atuar de forma autónoma e 
independente umas das outras (como disse Aristóteles “O todo é maior do que a simples 
soma das suas partes”).

Acima de tudo, trata-se de assegurar o seu Equilíbrio Geral e a sua aptidão para atuar 
eficazmente sempre que se verifique necessário.

Assim, passamos a enumerar aqueles que se considera serem os principais hábitos
e cuidados a ter no dia-a-dia para a manutenção de um Sistema Imunitário 
Equilibrado, Robusto e Capaz:

1. Fazer uma Alimentação Saudável

De acordo com a DGS “um estado nutricional e de hidratação adequados contribuem, de um 
modo geral, para um sistema imunitário otimizado e para uma melhor recuperação dos 
indivíduos em situação de doença”. 

Na seguinte representação esquemática poderá visualizar de forma mais pormenorizada 
o Sistema Imunitário na sua globalidade (como está organizado, quais os elementos 
que o constituem e respetivas interações):

3. Manter o Equilíbrio Psicológico e Mental  

Para assegurar este equilíbrio é essencial que 
adotemos no nosso dia-a-dia um conjunto de 
hábitos saudáveis, que incluem por exemplo:

• a prática de atividade física regular - 
para além dos benefícios acima 
descritos, esta tem ainda a vantagem 
de promover a libertação de 
endorfinas (também conhecidas como 
“hormonas da felicidade”), as quais 
têm diversos efeitos benéficos para a 
saúde mental, nomeadamente a melhoria do humor e da sensação de bem-estar, a 
redução de sintomas depressivos e de ansiedade, bem como o alívio de tensões 
musculares e o controlo da dor;

• a boa gestão de “stress diário” - vários estudos apontam para os efeitos negativos do 
‘stress’ no Sistema Imunitário, sobretudo quando se trate do chamado “stress crónico”, 
devido aos elevados e constantes níveis de cortisol no sangue que a este estão 
associados e que diminuem a capacidade de proliferação e ação dos leucócitos e, 
consequentemente, da sua eficácia na defesa do organismo.

 Por essa razão, é fundamental aprender a gerir da melhor forma o ‘stress’ no dia-a-dia 
(tanto na esfera pessoal, como profissional), mediante o cultivo de relações familiares e 
sociais saudáveis, bem como através da realização de atividades de lazer diversas ou, até 
mesmo, de outras mais específicas para o efeito, como por exemplo a meditação e os 
exercícios de relaxamento.

• a boa higiene do sono – várias pesquisas têm demonstrado que uma boa rotina de sono 
(entre 7 a 9 horas por noite) e um sistema circadiano equilibrado melhoram a capacidade 
do organismo para combater infeções, isto porque durante o sono são produzidas em 
maior quantidade uma série de proteínas imunitárias, com destaque para as citocinas, 
que assumem um papel preponderante na defesa do nosso corpo. 

 
 Por outro lado, a privação do sono (dormir frequentemente menos de 6 horas por noite) 

aumenta a segregação de hormonas do ‘stress’ (nomeadamente, o cortisol), reduzindo a 
capacidade imunitária do organismo e aumentando, assim, a sua suscetibilidade a 
agentes infeciosos. 

4. Evitar o consumo de substâncias nocivas (tabaco, álcool, drogas recreativas, etc…) 

Como é de senso comum, estas substâncias têm um efeito prejudicial em praticamente 
todas as células do organismo, inclusive naquelas do Sistema Imunitário, provocando-lhes 

danos e dificultando ou impedindo mesmo 
na totalidade a sua ação, para além de 
interferirem ainda com outros 
componentes e funções imunológicas, o 
que se traduz numa maior suscetibilidade a 
infeções e progressão de doenças. Por essa 
razão, é de extrema importância evitar ao 
máximo o consumo destas substâncias, 
com vista a não comprometer o normal 
funcionamento e equilíbrio do nosso 
Sistema Imunitário e, consequentemente, 
da nossa saúde.

Ao processo de defesa do organismo, através da ação do Sistema Imunitário, dá-se o 
nome de Resposta Imune ou Imunidade, a qual pode por sua vez classificar-se em 
Imunidade Inata (Natural ou Inespecífica) ou Imunidade Adquirida (Adaptativa ou 
Específica), consoante as características que apresente (nomeadamente, o momento da 
vida do indivíduo em que começa a atuar, a velocidade da resposta, a especificidade, a 
memória e os componentes envolvidos), que passamos a discriminar de seguida:

5. Aderir à Vacinação
 
Adicionalmente a todos os cuidados anteriores e com um papel basilar na construção da nossa 
imunidade temos, também, a vacinação, que mais não é do que a indução artificial e 
controlada da resposta imune, por intermédio de uma vacina, que estimula o Sistema 
Imunitário a produzir anticorpos específicos para determinado agente “agressor” sem com 
isso causar a respetiva doença no indivíduo. 

A nível individual pretende-se que a pessoa vacinada fique imune à doença ou, nos casos em 
que isso não é possível, tenha uma forma mais ligeira da mesma quando contactar com o 
agente infeccioso que a causa. A nível da população pretende-se eliminar, controlar ou 
minimizar o impacto da doença na comunidade.

Os benefícios das vacinas são, efetivamente, mais do que evidentes e comprovados, pelo que 
nunca é de mais advertir para a importância do cumprimento do Plano de Vacinação, quer nas 
crianças, quer nos adultos, bem como para a realização dos reforços necessários nos grupos de 
risco (idosos, grávidas, crianças, pessoas com problemas respiratórios, entre outros), sempre 
após a devida avaliação médica.

Com efeito, a vacinação é uma das formas mais seguras, eficazes e menos dispendiosas de 
prevenir doenças infecciosas e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), salva 
a vida de até três milhões de pessoas todos os anos. 

De referir ainda, que todas as recomendações acima podem e devem ser orientadas por 
Profissionais de Saúde especializados nas diferentes áreas do seu domínio (Médicos, 
Farmacêuticos, Enfermeiros, Nutricionistas, Psicólogos, etc…) e de acordo com as necessidades 
específicas de cada indivíduo.

Resumindo, é muito importante que o fortalecimento do nosso Sistema Imunitário assente em 
múltiplas ações e rotinas que devem ser adotadas de forma gradual e permanente, com vista 
a se tornarem em algo espontâneo e natural no nosso dia-a-dia e como parte integrante de 
um Estilo de Vida Saudável. 

Um Sistema Imunitário “forte” é de facto essencial, quer para a proteção e 
preservação continuada da nossa saúde, quer também para a recuperação mais 
rápida em caso de desenvolvimento de doença, sendo determinante para uma Vida 
Longa, Saudável e Feliz.

Portanto, não espere mais e comece já a Cuidar de Si:

Reforce os Hábitos Saudáveis 
(pratique-os diariamente) e, assim, 
reforçará o seu Sistema Imunitário, 
a sua Saúde e a sua Vida!
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A alimentação tem de facto um papel fundamental nas várias funções fisiológicas e o Sistema 
Imunitário não é exceção. 

Devemos, portanto, ter uma alimentação equilibrada, seguindo as recomendações da Roda 
dos Alimentos e assegurando a presença de diferentes nutrientes, desde os hidratos de 
carbono, proteínas, lípidos e carotenóides, às vitaminas (Vitaminas A, B6, B9, B12, C, D e E) e 
sais minerais (cobre, ferro, selénio, zinco, etc…), bem uma hidratação diária adequada (1,5 a 
3 litros de água por dia).

Do mesmo modo, os Suplementos 
Alimentares, como complemento 
de uma Alimentação Saudável, 
podem ser uma importante ajuda 
para garantir o aporte necessário 
dos diferentes micronutrientes 
(vitaminas e minerais) ao 
organismo e, até mesmo, de 
outros componentes provenientes, 
por exemplo, da Equinácea (planta 
medicinal) e da Propólis (resina 
natural produzida pelas abelhas a 
partir da seiva das árvores), que 
pelas suas propriedades  
imunoestimulantes contribuem 
para o fortalecimento do Sistema 
Imunitário.

Também, a suplementação 
regular com algumas espécies 
de Probióticos (micro-organismos 
vivos / bactérias que, quando 
administrados em quantidades 
adequadas, conferem benefício à 
saúde do hospedeiro, segundo a definição da OMS), tem-se evidenciado benéfica na 
atenuação dos riscos associados a doenças respiratórias sazonais desde a idade pediátrica, 
com alguns estudos a demonstrar uma redução de 28% da sua incidência, menos 33% de 
risco de gravidade, menor duração dos sintomas e uma redução  até 50% da necessidade de 
toma de antibióticos. 

Tal deve-se ao efeito equilibrador destas bactérias na microbiota intestinal, a qual assume um 
papel crucial no amadurecimento e na manutenção do Sistema Imunitário, dado que 70 a 80% 
das células imunitárias se encontram no intestino.

2. Praticar Atividade Física Regular 

O exercício físico de intensidade moderada, com uma duração não superior a uma hora, 
promove a troca contínua de células imunitárias entre a corrente sanguínea e os órgãos que 
se encontram mais vulneráveis durante o esforço (nomeadamente, pulmões e vísceras), 
conferindo-lhes uma proteção funcional. Este aumento transitório da capacidade do Sistema 
Imunitário, resultante de cada uma das sessões de atividade física individuais, se repetido com 
regularidade, favorecerá a melhoria da competência imunitária a nível geral, contribuindo 
assim para a diminuição do risco de infeções e doenças respiratórias, assim como de várias 
doenças associadas à inflamação crónica.

Com a chegada do Inverno e as temperaturas a ficarem cada vez mais baixas, regressam 
também com maior ímpeto as gripes, constipações e outras afeções respiratórias causadas 
pelos mais diversos vírus (ao leque dos quais se junta pelo segundo ano consecutivo o tão 
difundido e inconveniente Coronavírus SARS-Cov-2).

Na verdade, as infeções respiratórias causadas por estes agentes infecciosos (e outros 
microrganismos) podem ocorrer a qualquer altura do ano, mas o risco de as desenvolver 
durante os meses mais frios aumenta significativamente e, tal se deve, não apenas às 
condições ambientais por si só, as quais sendo favoráveis à sobrevivência dos vírus (por norma 
mais resistentes às temperaturas baixas e sensíveis ao calor) levam a que estes subsistam 
durante períodos maiores no ar e nas superfícies, aumentando assim a probabilidade de 
contactarmos com os mesmos, como também ao facto de, por força dessas mesmas 
condições, passarmos mais tempo em ambientes fechados (para nos protegermos do frio), 
muitas vezes pouco ventilados, com sistemas de aquecimento ligados que secam o ar (o que 
provoca a desidratação das mucosas) e partilhados com várias pessoas, o que os transforma 
em locais perfeitos para a transmissão e disseminação viral.

Se a isto aliarmos, também, o facto do próprio Sistema Imunitário se ressentir da redução 
das horas de sol e da diminuição da temperatura, e tratando-se este do “escudo biológico” 
que nos protege contra estes invasores externos (e não só), torna-se fácil perceber o quão 
importante é reforçá-lo, sobretudo nesta época do ano, com vista a garantir o melhor possível 
o seu correto funcionamento e a sua capacidade para exercer eficazmente a sua função. 

Mas como podemos, então, reforçar / fortalecer o nosso Sistema Imunitário?

Em primeiro lugar, e antes de avançarmos para a resposta a esta pergunta, consideramos 
pertinente fazer uma breve explicação sobre o Sistema Imunitário para que possa ter 
uma melhor perceção sobre toda a sua dimensão e sua enorme importância na defesa do 
nosso organismo.

Com efeito, este é um sistema bastante complexo, alicerçado em 3 grandes linhas de 
defesa conforme abaixo apresentado, constituídas por diversos elementos (órgãos, 
tecidos, células, proteínas, etc…) que interagem entre si e atuam de forma coordenada no 
sentido de impedirem a entrada no nosso organismo (quando possível), reconhecerem e 
combaterem agentes “agressores” / patogénicos, tanto externos (ex. bactérias, vírus, 
parasitas, fungos, substâncias nocivas do meio ambiente, etc…), como internos (ex. 
células do próprio corpo que por motivo de mutações, danos ou outras alterações, possam 
tornar-se prejudiciais e causar doença).

 

Sugerimos, também, a visualização do vídeo da TED-Ed (Education) com a aula da professora 
Emma Bryce (acessível através do link  https://www.ted.com/talks/emma_bryce_how 
_does_the_immune_system_work? language=pt), onde se explica de uma forma muito 
sucinta e fácil de entender o funcionamento deste sistema.

Posto isto, e já com uma noção mais ampla e fundamentada sobre o Sistema Imunitário e os 
princípios básicos do seu funcionamento, regressamos então à pergunta inicial: “Como 
reforçar o nosso Sistema Imunitário ?” 

Na realidade, não existe uma solução única e infalível para o efeito, nem nenhuma fórmula 
ou comprimido “mágico” que por si só promovam o fortalecimento do Sistema Imunitário, 
mas antes várias estratégias que passam, sobretudo, pela adoção de um Estilo de Vida 
Saudável e que visam atuar de uma forma holística / global sobre o mesmo, pois como já 
percebemos, este é de tal maneira complexo que deve, por isso, ser abordado como um 
“todo” e não como a mera soma das suas partes individuais a atuar de forma autónoma e 
independente umas das outras (como disse Aristóteles “O todo é maior do que a simples 
soma das suas partes”).

Acima de tudo, trata-se de assegurar o seu Equilíbrio Geral e a sua aptidão para atuar 
eficazmente sempre que se verifique necessário.

Assim, passamos a enumerar aqueles que se considera serem os principais hábitos
e cuidados a ter no dia-a-dia para a manutenção de um Sistema Imunitário 
Equilibrado, Robusto e Capaz:

1. Fazer uma Alimentação Saudável

De acordo com a DGS “um estado nutricional e de hidratação adequados contribuem, de um 
modo geral, para um sistema imunitário otimizado e para uma melhor recuperação dos 
indivíduos em situação de doença”. 

Na seguinte representação esquemática poderá visualizar de forma mais pormenorizada 
o Sistema Imunitário na sua globalidade (como está organizado, quais os elementos 
que o constituem e respetivas interações):

3. Manter o Equilíbrio Psicológico e Mental  

Para assegurar este equilíbrio é essencial que 
adotemos no nosso dia-a-dia um conjunto de 
hábitos saudáveis, que incluem por exemplo:

• a prática de atividade física regular - 
para além dos benefícios acima 
descritos, esta tem ainda a vantagem 
de promover a libertação de 
endorfinas (também conhecidas como 
“hormonas da felicidade”), as quais 
têm diversos efeitos benéficos para a 
saúde mental, nomeadamente a melhoria do humor e da sensação de bem-estar, a 
redução de sintomas depressivos e de ansiedade, bem como o alívio de tensões 
musculares e o controlo da dor;

• a boa gestão de “stress diário” - vários estudos apontam para os efeitos negativos do 
‘stress’ no Sistema Imunitário, sobretudo quando se trate do chamado “stress crónico”, 
devido aos elevados e constantes níveis de cortisol no sangue que a este estão 
associados e que diminuem a capacidade de proliferação e ação dos leucócitos e, 
consequentemente, da sua eficácia na defesa do organismo.

 Por essa razão, é fundamental aprender a gerir da melhor forma o ‘stress’ no dia-a-dia 
(tanto na esfera pessoal, como profissional), mediante o cultivo de relações familiares e 
sociais saudáveis, bem como através da realização de atividades de lazer diversas ou, até 
mesmo, de outras mais específicas para o efeito, como por exemplo a meditação e os 
exercícios de relaxamento.

• a boa higiene do sono – várias pesquisas têm demonstrado que uma boa rotina de sono 
(entre 7 a 9 horas por noite) e um sistema circadiano equilibrado melhoram a capacidade 
do organismo para combater infeções, isto porque durante o sono são produzidas em 
maior quantidade uma série de proteínas imunitárias, com destaque para as citocinas, 
que assumem um papel preponderante na defesa do nosso corpo. 

 
 Por outro lado, a privação do sono (dormir frequentemente menos de 6 horas por noite) 

aumenta a segregação de hormonas do ‘stress’ (nomeadamente, o cortisol), reduzindo a 
capacidade imunitária do organismo e aumentando, assim, a sua suscetibilidade a 
agentes infeciosos. 

4. Evitar o consumo de substâncias nocivas (tabaco, álcool, drogas recreativas, etc…) 

Como é de senso comum, estas substâncias têm um efeito prejudicial em praticamente 
todas as células do organismo, inclusive naquelas do Sistema Imunitário, provocando-lhes 

danos e dificultando ou impedindo mesmo 
na totalidade a sua ação, para além de 
interferirem ainda com outros 
componentes e funções imunológicas, o 
que se traduz numa maior suscetibilidade a 
infeções e progressão de doenças. Por essa 
razão, é de extrema importância evitar ao 
máximo o consumo destas substâncias, 
com vista a não comprometer o normal 
funcionamento e equilíbrio do nosso 
Sistema Imunitário e, consequentemente, 
da nossa saúde.

Ao processo de defesa do organismo, através da ação do Sistema Imunitário, dá-se o 
nome de Resposta Imune ou Imunidade, a qual pode por sua vez classificar-se em 
Imunidade Inata (Natural ou Inespecífica) ou Imunidade Adquirida (Adaptativa ou 
Específica), consoante as características que apresente (nomeadamente, o momento da 
vida do indivíduo em que começa a atuar, a velocidade da resposta, a especificidade, a 
memória e os componentes envolvidos), que passamos a discriminar de seguida:

5. Aderir à Vacinação
 
Adicionalmente a todos os cuidados anteriores e com um papel basilar na construção da nossa 
imunidade temos, também, a vacinação, que mais não é do que a indução artificial e 
controlada da resposta imune, por intermédio de uma vacina, que estimula o Sistema 
Imunitário a produzir anticorpos específicos para determinado agente “agressor” sem com 
isso causar a respetiva doença no indivíduo. 

A nível individual pretende-se que a pessoa vacinada fique imune à doença ou, nos casos em 
que isso não é possível, tenha uma forma mais ligeira da mesma quando contactar com o 
agente infeccioso que a causa. A nível da população pretende-se eliminar, controlar ou 
minimizar o impacto da doença na comunidade.

Os benefícios das vacinas são, efetivamente, mais do que evidentes e comprovados, pelo que 
nunca é de mais advertir para a importância do cumprimento do Plano de Vacinação, quer nas 
crianças, quer nos adultos, bem como para a realização dos reforços necessários nos grupos de 
risco (idosos, grávidas, crianças, pessoas com problemas respiratórios, entre outros), sempre 
após a devida avaliação médica.

Com efeito, a vacinação é uma das formas mais seguras, eficazes e menos dispendiosas de 
prevenir doenças infecciosas e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), salva 
a vida de até três milhões de pessoas todos os anos. 

De referir ainda, que todas as recomendações acima podem e devem ser orientadas por 
Profissionais de Saúde especializados nas diferentes áreas do seu domínio (Médicos, 
Farmacêuticos, Enfermeiros, Nutricionistas, Psicólogos, etc…) e de acordo com as necessidades 
específicas de cada indivíduo.

Resumindo, é muito importante que o fortalecimento do nosso Sistema Imunitário assente em 
múltiplas ações e rotinas que devem ser adotadas de forma gradual e permanente, com vista 
a se tornarem em algo espontâneo e natural no nosso dia-a-dia e como parte integrante de 
um Estilo de Vida Saudável. 

Um Sistema Imunitário “forte” é de facto essencial, quer para a proteção e 
preservação continuada da nossa saúde, quer também para a recuperação mais 
rápida em caso de desenvolvimento de doença, sendo determinante para uma Vida 
Longa, Saudável e Feliz.

Portanto, não espere mais e comece já a Cuidar de Si:

Reforce os Hábitos Saudáveis 
(pratique-os diariamente) e, assim, 
reforçará o seu Sistema Imunitário, 
a sua Saúde e a sua Vida!
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(vitaminas e minerais) ao 
organismo e, até mesmo, de 
outros componentes provenientes, 
por exemplo, da Equinácea (planta 
medicinal) e da Propólis (resina 
natural produzida pelas abelhas a 
partir da seiva das árvores), que 
pelas suas propriedades  
imunoestimulantes contribuem 
para o fortalecimento do Sistema 
Imunitário.

Também, a suplementação 
regular com algumas espécies 
de Probióticos (micro-organismos 
vivos / bactérias que, quando 
administrados em quantidades 
adequadas, conferem benefício à 
saúde do hospedeiro, segundo a definição da OMS), tem-se evidenciado benéfica na 
atenuação dos riscos associados a doenças respiratórias sazonais desde a idade pediátrica, 
com alguns estudos a demonstrar uma redução de 28% da sua incidência, menos 33% de 
risco de gravidade, menor duração dos sintomas e uma redução  até 50% da necessidade de 
toma de antibióticos. 

Tal deve-se ao efeito equilibrador destas bactérias na microbiota intestinal, a qual assume um 
papel crucial no amadurecimento e na manutenção do Sistema Imunitário, dado que 70 a 80% 
das células imunitárias se encontram no intestino.

2. Praticar Atividade Física Regular 

O exercício físico de intensidade moderada, com uma duração não superior a uma hora, 
promove a troca contínua de células imunitárias entre a corrente sanguínea e os órgãos que 
se encontram mais vulneráveis durante o esforço (nomeadamente, pulmões e vísceras), 
conferindo-lhes uma proteção funcional. Este aumento transitório da capacidade do Sistema 
Imunitário, resultante de cada uma das sessões de atividade física individuais, se repetido com 
regularidade, favorecerá a melhoria da competência imunitária a nível geral, contribuindo 
assim para a diminuição do risco de infeções e doenças respiratórias, assim como de várias 
doenças associadas à inflamação crónica.

Com a chegada do Inverno e as temperaturas a ficarem cada vez mais baixas, regressam 
também com maior ímpeto as gripes, constipações e outras afeções respiratórias causadas 
pelos mais diversos vírus (ao leque dos quais se junta pelo segundo ano consecutivo o tão 
difundido e inconveniente Coronavírus SARS-Cov-2).

Na verdade, as infeções respiratórias causadas por estes agentes infecciosos (e outros 
microrganismos) podem ocorrer a qualquer altura do ano, mas o risco de as desenvolver 
durante os meses mais frios aumenta significativamente e, tal se deve, não apenas às 
condições ambientais por si só, as quais sendo favoráveis à sobrevivência dos vírus (por norma 
mais resistentes às temperaturas baixas e sensíveis ao calor) levam a que estes subsistam 
durante períodos maiores no ar e nas superfícies, aumentando assim a probabilidade de 
contactarmos com os mesmos, como também ao facto de, por força dessas mesmas 
condições, passarmos mais tempo em ambientes fechados (para nos protegermos do frio), 
muitas vezes pouco ventilados, com sistemas de aquecimento ligados que secam o ar (o que 
provoca a desidratação das mucosas) e partilhados com várias pessoas, o que os transforma 
em locais perfeitos para a transmissão e disseminação viral.

Se a isto aliarmos, também, o facto do próprio Sistema Imunitário se ressentir da redução 
das horas de sol e da diminuição da temperatura, e tratando-se este do “escudo biológico” 
que nos protege contra estes invasores externos (e não só), torna-se fácil perceber o quão 
importante é reforçá-lo, sobretudo nesta época do ano, com vista a garantir o melhor possível 
o seu correto funcionamento e a sua capacidade para exercer eficazmente a sua função. 

Mas como podemos, então, reforçar / fortalecer o nosso Sistema Imunitário?

Em primeiro lugar, e antes de avançarmos para a resposta a esta pergunta, consideramos 
pertinente fazer uma breve explicação sobre o Sistema Imunitário para que possa ter 
uma melhor perceção sobre toda a sua dimensão e sua enorme importância na defesa do 
nosso organismo.

Com efeito, este é um sistema bastante complexo, alicerçado em 3 grandes linhas de 
defesa conforme abaixo apresentado, constituídas por diversos elementos (órgãos, 
tecidos, células, proteínas, etc…) que interagem entre si e atuam de forma coordenada no 
sentido de impedirem a entrada no nosso organismo (quando possível), reconhecerem e 
combaterem agentes “agressores” / patogénicos, tanto externos (ex. bactérias, vírus, 
parasitas, fungos, substâncias nocivas do meio ambiente, etc…), como internos (ex. 
células do próprio corpo que por motivo de mutações, danos ou outras alterações, possam 
tornar-se prejudiciais e causar doença).

 

Sugerimos, também, a visualização do vídeo da TED-Ed (Education) com a aula da professora 
Emma Bryce (acessível através do link  https://www.ted.com/talks/emma_bryce_how 
_does_the_immune_system_work? language=pt), onde se explica de uma forma muito 
sucinta e fácil de entender o funcionamento deste sistema.

Posto isto, e já com uma noção mais ampla e fundamentada sobre o Sistema Imunitário e os 
princípios básicos do seu funcionamento, regressamos então à pergunta inicial: “Como 
reforçar o nosso Sistema Imunitário ?” 

Na realidade, não existe uma solução única e infalível para o efeito, nem nenhuma fórmula 
ou comprimido “mágico” que por si só promovam o fortalecimento do Sistema Imunitário, 
mas antes várias estratégias que passam, sobretudo, pela adoção de um Estilo de Vida 
Saudável e que visam atuar de uma forma holística / global sobre o mesmo, pois como já 
percebemos, este é de tal maneira complexo que deve, por isso, ser abordado como um 
“todo” e não como a mera soma das suas partes individuais a atuar de forma autónoma e 
independente umas das outras (como disse Aristóteles “O todo é maior do que a simples 
soma das suas partes”).

Acima de tudo, trata-se de assegurar o seu Equilíbrio Geral e a sua aptidão para atuar 
eficazmente sempre que se verifique necessário.

Assim, passamos a enumerar aqueles que se considera serem os principais hábitos
e cuidados a ter no dia-a-dia para a manutenção de um Sistema Imunitário 
Equilibrado, Robusto e Capaz:

1. Fazer uma Alimentação Saudável

De acordo com a DGS “um estado nutricional e de hidratação adequados contribuem, de um 
modo geral, para um sistema imunitário otimizado e para uma melhor recuperação dos 
indivíduos em situação de doença”. 

Na seguinte representação esquemática poderá visualizar de forma mais pormenorizada 
o Sistema Imunitário na sua globalidade (como está organizado, quais os elementos 
que o constituem e respetivas interações):

3. Manter o Equilíbrio Psicológico e Mental  

Para assegurar este equilíbrio é essencial que 
adotemos no nosso dia-a-dia um conjunto de 
hábitos saudáveis, que incluem por exemplo:

• a prática de atividade física regular - 
para além dos benefícios acima 
descritos, esta tem ainda a vantagem 
de promover a libertação de 
endorfinas (também conhecidas como 
“hormonas da felicidade”), as quais 
têm diversos efeitos benéficos para a 
saúde mental, nomeadamente a melhoria do humor e da sensação de bem-estar, a 
redução de sintomas depressivos e de ansiedade, bem como o alívio de tensões 
musculares e o controlo da dor;

• a boa gestão de “stress diário” - vários estudos apontam para os efeitos negativos do 
‘stress’ no Sistema Imunitário, sobretudo quando se trate do chamado “stress crónico”, 
devido aos elevados e constantes níveis de cortisol no sangue que a este estão 
associados e que diminuem a capacidade de proliferação e ação dos leucócitos e, 
consequentemente, da sua eficácia na defesa do organismo.

 Por essa razão, é fundamental aprender a gerir da melhor forma o ‘stress’ no dia-a-dia 
(tanto na esfera pessoal, como profissional), mediante o cultivo de relações familiares e 
sociais saudáveis, bem como através da realização de atividades de lazer diversas ou, até 
mesmo, de outras mais específicas para o efeito, como por exemplo a meditação e os 
exercícios de relaxamento.

• a boa higiene do sono – várias pesquisas têm demonstrado que uma boa rotina de sono 
(entre 7 a 9 horas por noite) e um sistema circadiano equilibrado melhoram a capacidade 
do organismo para combater infeções, isto porque durante o sono são produzidas em 
maior quantidade uma série de proteínas imunitárias, com destaque para as citocinas, 
que assumem um papel preponderante na defesa do nosso corpo. 

 
 Por outro lado, a privação do sono (dormir frequentemente menos de 6 horas por noite) 

aumenta a segregação de hormonas do ‘stress’ (nomeadamente, o cortisol), reduzindo a 
capacidade imunitária do organismo e aumentando, assim, a sua suscetibilidade a 
agentes infeciosos. 

4. Evitar o consumo de substâncias nocivas (tabaco, álcool, drogas recreativas, etc…) 

Como é de senso comum, estas substâncias têm um efeito prejudicial em praticamente 
todas as células do organismo, inclusive naquelas do Sistema Imunitário, provocando-lhes 

danos e dificultando ou impedindo mesmo 
na totalidade a sua ação, para além de 
interferirem ainda com outros 
componentes e funções imunológicas, o 
que se traduz numa maior suscetibilidade a 
infeções e progressão de doenças. Por essa 
razão, é de extrema importância evitar ao 
máximo o consumo destas substâncias, 
com vista a não comprometer o normal 
funcionamento e equilíbrio do nosso 
Sistema Imunitário e, consequentemente, 
da nossa saúde.

Ao processo de defesa do organismo, através da ação do Sistema Imunitário, dá-se o 
nome de Resposta Imune ou Imunidade, a qual pode por sua vez classificar-se em 
Imunidade Inata (Natural ou Inespecífica) ou Imunidade Adquirida (Adaptativa ou 
Específica), consoante as características que apresente (nomeadamente, o momento da 
vida do indivíduo em que começa a atuar, a velocidade da resposta, a especificidade, a 
memória e os componentes envolvidos), que passamos a discriminar de seguida:

5. Aderir à Vacinação
 
Adicionalmente a todos os cuidados anteriores e com um papel basilar na construção da nossa 
imunidade temos, também, a vacinação, que mais não é do que a indução artificial e 
controlada da resposta imune, por intermédio de uma vacina, que estimula o Sistema 
Imunitário a produzir anticorpos específicos para determinado agente “agressor” sem com 
isso causar a respetiva doença no indivíduo. 

A nível individual pretende-se que a pessoa vacinada fique imune à doença ou, nos casos em 
que isso não é possível, tenha uma forma mais ligeira da mesma quando contactar com o 
agente infeccioso que a causa. A nível da população pretende-se eliminar, controlar ou 
minimizar o impacto da doença na comunidade.

Os benefícios das vacinas são, efetivamente, mais do que evidentes e comprovados, pelo que 
nunca é de mais advertir para a importância do cumprimento do Plano de Vacinação, quer nas 
crianças, quer nos adultos, bem como para a realização dos reforços necessários nos grupos de 
risco (idosos, grávidas, crianças, pessoas com problemas respiratórios, entre outros), sempre 
após a devida avaliação médica.

Com efeito, a vacinação é uma das formas mais seguras, eficazes e menos dispendiosas de 
prevenir doenças infecciosas e, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), salva 
a vida de até três milhões de pessoas todos os anos. 

De referir ainda, que todas as recomendações acima podem e devem ser orientadas por 
Profissionais de Saúde especializados nas diferentes áreas do seu domínio (Médicos, 
Farmacêuticos, Enfermeiros, Nutricionistas, Psicólogos, etc…) e de acordo com as necessidades 
específicas de cada indivíduo.

Resumindo, é muito importante que o fortalecimento do nosso Sistema Imunitário assente em 
múltiplas ações e rotinas que devem ser adotadas de forma gradual e permanente, com vista 
a se tornarem em algo espontâneo e natural no nosso dia-a-dia e como parte integrante de 
um Estilo de Vida Saudável. 

Um Sistema Imunitário “forte” é de facto essencial, quer para a proteção e 
preservação continuada da nossa saúde, quer também para a recuperação mais 
rápida em caso de desenvolvimento de doença, sendo determinante para uma Vida 
Longa, Saudável e Feliz.

Portanto, não espere mais e comece já a Cuidar de Si:

Reforce os Hábitos Saudáveis 
(pratique-os diariamente) e, assim, 
reforçará o seu Sistema Imunitário, 
a sua Saúde e a sua Vida!
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