
No nosso país, o Verão está quase sempre associado 
a Férias.  Os mais novos têm um par de meses sem aulas,
o nosso clima apela fortemente para que saiamos de casa,
os nossos areais e mar de água “quentinha” chamam por
nós, os emigrantes regressam para rever familiares e ami-
gos… Enfim, somam-se um sem-número de razões para tirar
uns dias de férias e relaxar, pondo o stress do dia-a-dia para
trás das costas. No entanto, pode e deve desfrutar deste
«descanso merecido», sem descurar a sua saúde.

Nesta altura, tem maior disponibilidade para conviver com os
outros, reforçando os laços de amizade e familiares, mas
pode dar maior atenção a si próprio, cuidando melhor de si.

É na Primavera/início do Verão que muitas pessoas conse-
guem ter tempo para praticar desporto e/ou iniciar uma ac-
tividade física, ou porque os dias são maiores e mais
quentes, ou porque querem ficar em forma para que a roupa
do ano passado continue a servir. Movimentar o corpo é
importantíssimo para a Saúde, mas, quando o organismo
não está preparado, pode acarretar traumas ou lesões.
Assim, o ideal, ao iniciar um exercício físico, é aumentar
gradualmente a sua duração e intensidade.

Em contrapartida, os que praticaram exercício físico durante
o ano, reduzem-no nesta altura, perdendo,  em poucos dias,
os benefícios (controlo da tensão arterial e da glicémia, re-
dução e manutenção do peso corporal, prevenção da os-
teoporose…) que foram ganhando com a prática regular.
É conveniente que não abdique do tempo que já conse-
guiu implementar no seu quotidiano para fazer exercício fí-
sico, apesar da mudança temporária na rotina do dia-a-dia.  

No Verão, ocorre um aumento da transpiração com o 
objectivo de manter a temperatura corporal, levando à
perda de água e sais minerais, que, se não forem repostos
adequadamente com a alimentação e hidratação, pode
levar à Desidratação. Uma pessoa desidratada, apresenta
sede, oligúria (fica muito tempo sem urinar), fica com a
boca e mucosas secas, olhos «encovados» e mais irritada. 

A desidratação pode ser grave e, por isso, deve ser evitada. 

Para a prevenir, prefira um local arejado e com sombra,
use roupas leves e de cor clara e ingira líquidos (água e
bebidas não açucaradas) constantemente. 

Deve-se ter cuidado redobrado com as crianças e idosos,
pois são mais sensíveis à perda de líquidos e sais minerais. 

Outro cuidado importante é com a Tensão Arterial, pois o
aumento da temperatura corporal (ou do ambiente) pro-
voca a dilatação dos vasos sanguíneos, alterando-a.  Quem
sofre de Hipertensão Arterial ou costuma ter pressão arte-
rial baixa, pode sentir-se mal, apresentando tonturas, so-
nolência, cefaleias (dor de cabeça), podendo mesmo
desmaiar. Deve, por isso, medir regularmente a sua Tensão
Arterial. Se reparar que os valores se encontram muito di-
ferentes do habitual ou se tiver sintomas, deve consultar o
seu médico.

O sol é muito importante para a saúde no que diz respeito
à produção de vitaminas (especialmente Vitamina D) para
o organismo, mas é preciso ter cuidado com o excesso.
Aplique sempre protector solar com factor adequado à sua
pele, pelo menos, 15 minutos antes da exposição ao sol e
repita a aplicação a cada duas horas. 

É importante evitar a exposição solar entre as 11 e as 
16 horas, para não se submeter ao sol muito forte 
(período com grande quantidade de radiação ultravioleta). 
A exposição prolongada e repetida a esta radiação é a prin-
cipal causa do aparecimento de lesões malignas (cancro)
da pele, localizadas, sobretudo, nas áreas expostas ao sol. 

A insolação é provocada pela exposição excessiva ao sol.
Pode provocar dispneia (falta de ar) intensa, cefaleias, 
náuseas e tonturas, temperatura corporal elevada, pele
quente, avermelhada e seca, extremidades arroxeadas e,
até mesmo, inconsciência. Mesmo sem estar directamente
exposto ao sol, é possível ter insolação. 

A areia reflecte o sol e, dessa forma, aumenta a temperatura
corporal pelo calor e não pela exposição directa ao sol. 

Nesta estação do ano, também, é frequente almoçar 
e jantar fora com amigos e familiares, consumindo refeições
abundantes e extremamente calóricas.

Na prática, pode comer e saborear todos os alimentos 
característicos desta época. Contudo, diminua a quanti-
dade de cada um, pois a soma de muitas pequenas partes
significa muito! Praticamente todos os restaurantes da nossa
zona disponibilizam pratos mais saudáveis; só tem de optar
por eles. Inicie sempre a refeição com sopa ou salada,
beba água e prefira, no fim, uma peça de fruta. Evite 
concentrar a degustação de todos os alimentos na mesma
refeição. Aproveite o intervalo entre as diferentes refeições
para realizar alguma actividade física (passear/caminhar
em família, dançar …).  

Em contrapartida, a proximidade do Verão leva muitas 
pessoas a aderirem a dietas “milagrosas”, que prometem
resultados quase imediatos. Na verdade, esses planos 
alimentares não fornecem as quantidades adequadas de
calorias, vitaminas e sais minerais e as pessoas já chegam
ao Verão a alimentar-se de forma errada.

A reeducação alimentar permite que a pessoa se alimente
bem durante todo o ano, não necessitando de fazer mu-
danças tão radicais quando chega o Verão. Consulte a sua
equipa de saúde ou um nutricionista.

Por esta altura, o consumo de álcool também aumenta.
Consome-se, não só, às refeições, como também nas 
esplanadas, à sombra de um guarda-sol a olhar para o mar
e nas saídas à noite para um bar e/ou discoteca. Informe-
se junto do seu médico sobre a compatibilidade entre a 
ingestão de bebidas alcoólicas e a sua medicação. 
Contudo, deve evitar, sempre, as bebidas de alto teor 
alcoólico e não consumir álcool em excesso. Apesar da 
mudança no seu quotidiano, não se esqueça de tomar a
sua medicação habitual à hora habitual. 
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Telefones: 233408260, 233408261, 233408262, 233408263, 233408264 • Telemóveis: 933196270, 926364470, 916345122 • Fax: 233408297

Leve estes conselhos de férias consigo

e divirta-se, pois, afinal de contas, só

pode aproveitar o Verão uma vez por

ano!

NÃO TIRE FÉRIAS DA SAÚDE
Desfrute das suas férias sem descurar a sua saúde. 
Não se esqueça de tomar a sua medicação 
habitual à hora habitual.

Dr.ª Susete Simões
Interna do Complementar de MGF

Drª Carla Sérgio
• 19 a 23 de Julho
• 2 a 20 de Agosto
• 1 de Setembro 
e 30 de Novembro

Drª Catarina 
Bettencourt
• 1 a 16 de julho
• 1 a 8 de Setembro
• 3 a 5 de Novembro
• 27 a 30 de Dezembro

Drª Elisabete Neto
• 1 a 5 de Outubro
• 2 a 9 de Novembro
• 2 a 10 de Dezembro

Drª Patrícia Cardoso
• 26 a 30 de Julho
• 2 a 13 de Agosto
• 27 a 30 de Dezembro

Drª Lígia Martins
• 16 de Julho
• 13 a 15 de Agosto
• 29 a 30 de Novembro
• 2 a 17 de Dezembro

Drª Cláudia Paulo
• 2 a 7 de Agosto
• 4 a 14 de Outubro

AUSÊNCIAS PROGRAMADAS MÉDICAS
Cristina Alves
• 16 a 27 de Agosto
• 2 a 10 Novembro
• 2 a 10 Dezembro

Filomena Rodrigues
• 1 a 16 de Julho
• 2 a 6 Agosto
• 27 a 31 de Dezembro

Tânia Silva
• 22 a 30 Novembro
• 2 a 29 de Dezembro

Isabel Ribeiro
• 19 a 30 de Julho
• 9 a 13 de Agosto
• 4 a15 de Outubro

Ana Rita Oliveira
• 16 de Julho
• 13 a 15 Agosto

AUSÊNCIAS PROGRAMADAS ENFERMAGEM

*Estas ausências podem ser alteradas, informe-se no atendimento administrativo



Entre Abril e Junho, a Fundação Portuguesa de Cardiologia desenvol-
veu uma série de iniciativas para informar a população sobre as doen-
ças cardiovasculares e sobre a forma de as evitar. Estas actividades
atingiram o seu auge no mês de Maio, designado por isso, o Mês do 
Coração. A USF Buarcos juntou-se, mais uma vez, a estas iniciativas, 
tentando sensibilizar os seus utentes para a importância da manutenção
de hábitos de vida saudáveis, prevenindo as doenças cardiovasculares.
Este ano, nos dias 10 e 11 de Maio, das 9h00 às 20h00, a USF Buar-
cos disponibilizou, a todos os utentes, rastreios de hipertensão arterial,
diabetes tipo 2, dislipidémia, osteoporose e doença pulmonar obstru-
tiva crónica. Todos os participantes no rastreio com índice de massa cor-
poral igual ou superior a 30 tiveram a oportunidade de consultar uma
dietista, para melhor compreenderem a importância da alimentação para
a saúde e, de forma personalizada, adequar a dieta à sua actividade e
perfil de risco.
Várias sessões de esclarecimento tiveram lugar na sala de espera da
USF, de forma chegar ao maior número possível de utentes. 
Estas sessões foram dinamizadas pelos internos do internato comple-

mentar de Medicina Geral e Familiar em formação na USF Buarcos 
e tiveram como temas a alimentação saudável, o exercício físico, a obe-
sidade, o tabagismo e a osteoporose. Houve, ainda, uma sessão de 
esclarecimento, na sala de conferências, sobre nutrição, apresentada pela
nutricionista do ACES Baixo Mondego II, Dr.ª Susana Montenegro. Nos
dias 12 e 14 de Maio, as profissionais da USF passaram da teoria à prá-
tica. Médicas, enfermeiras e administrativas juntaram-se aos seus utentes
em aulas de ginástica, sessões de yoga e numa caminhada na mar-
ginal de Buarcos, para fomentar e incentivar a prática de exercício físico
regular. As sessões foram orientadas por professores de yoga e educa-
ção física – utentes utilizadores da USF –, que se disponibilizaram para
apoiar a iniciativa.A Semana do Coração foi uma semana diferente para
profissionais e utentes da USF Buarcos que, decerto, ficaram mais 
sensibilizados para os factores de risco cardiovascular e mais esclare-
cidos quanto à sua prevenção e controlo. No entanto, é no trabalho do
dia-a-dia que médicas e enfermeiras da USF Buarcos se empenham em
motivar os doentes para a mudança, tentando que, em cada um, esta
motivação vá progredindo semana a semana, durante todo o ano.

Dr.ª Patrícia Cardoso 
Médica de Família

Jornal do utente

SEMANA 
DO CORAÇÃO 
NA USF

Jornal do utente

A USF Buarcos assinalou, mais uma vez, a iniciativa Maio Mês do Coração, 
desenvolvendo várias iniciativas com o objectivo de sensibilizar os seus utentes 
para a importância da manutenção de hábitos de vida saudáveis, prevenindo 
as doenças cardiovasculares.

Rastreios de diabetes, dislipidémia, hipertensão e osteoporose. Os resultados do rastreio foram remetidos às respectivas médicas de família, que irão acompanhar e orientar os utentes de forma personalizada.
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A Obesidade  foi uma das doenças rastreadas nesta iniciativa A doença pulmonar obstrutiva crónica, também, foi alvo de rastreio, 
durante os dias 10 e 11 de Maio, dirigido, essencialmente, 
a fumadores e ex-fumadores.

As dietistas fizeram consultas personalizadas aos utentes com obesidade.

Os médicos internos do complementar de MGF dinamizaram sessões de educação para a saúde na sala de espera da USF Buarcos.

A alimentação saudável foi um dos temas abordados nas sessões de educação para a saúde

O tabagismo foi abordado pelo Dr. Filipe Prazeres, 
interno de MGF na USF Buarcos

A professora Paula Rodrigues orientou as aulas de yoga, que tiveram a participação de utentes, médicas, enfermeiras, administrativas 
e auxiliares de acção médica.
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No final do exercício, uns minutos de relaxamento.A professora Paula Rodrigues orientou as aulas de yoga, que tiveram a participação de utentes, médicas, 
enfermeiras, administrativas e auxiliares de acção médica.

Um momento de descontracção na Semana do Coração – a aula de ginástica.

Dr.ª Cláudia Paulo e Enfª Cristina, uma equipa em equilíbrio, também, na aula de ginástica.

Sumos da fruta preparados na hora para hidratar. Dr.ª Elisabete Neto, coordenadora da USF Buarcos, motivando 
todos os participantes para a caminhada, última actividade 
desta Semana do Coração.

A equipa da caminhada, pronta para arrancar.



Os efeitos nocivos do tabaco são cumulativos,
quer no que se refere ao número diário de
cigarros quer ao tempo de exposição. 

Calcula-se que, em média, as mulheres fu-
madoras irão perder 14,5 anos de vida e os
homens fumadores 13,2 anos.

O tabagismo favorece 
o aparecimento de:

•Cancro (pulmão, boca, garganta, laringe,
esófago, bexiga, rim, pâncreas, colo do
útero, estômago e algumas leucemias).

• Doenças do Pulmão (pneumonia, 
enfisema e bronquite crónica).

• Angina de Peito.

• Enfarte do Miocárdio.

• Acidente Vascular Cerebral.

• Doença Arterial Periférica.

• Impotência 

• Infertilidade.

• Envelhecimento precoce da pele.

• Doenças na gravidez (abortos, 
recém-nascidos de baixo peso).

Se acredita que por fumar poucos cigarros
por dia não está em perigo, pense outra vez.
Mesmo o tabagismo ligeiro aumenta o risco
de doença. Estão também sujeitos aos male-
fícios do tabaco todos os indivíduos que fu-

mam charutos, tabaco de cachimbo, cigarros
com filtro, cigarros "leves", que fumam sem
inalar e ainda os não fumadores que vivem
ou trabalham com fumadores. 

As mulheres que tomam a pílula e que fumam
estão sujeitas a um risco maior de acidente
cardiovascular.

Se toma a pílula,
não fume!
Independentemente da sua idade e de há
quanto tempo é fumador, quando deixar de
o fazer viverá melhor e por mais tempo. 

Benefícios:

•2 semanas a 3 meses: a circulação 
e o pulmão melhoram;

• 1 a 9 meses : diminui a tosse e a falta de ar;

• 1 ano: o risco de doença das coronárias
é metade do risco do fumador;

• 5 anos: o risco de trombose (AVC) co-
meça a ser igual ao do não fumador; 

• 10 anos: diminuição do risco de cancro
do pulmão, boca, garganta, esófago, be-
xiga, colo do útero e pâncreas;

• 15 anos: o risco de doença das coroná-
rias é igual ao do não fumador.

Depois de cessar o hábito tabágico, 
reconhecerá benefícios a breve prazo:

•Melhor hálito;
• Dentes mais brancos;
• Desaparece o mau cheiro das roupas 
e cabelo;

• Desaparece o tom amarelo das unhas 
e dedos;

• A comida fica a saber melhor;
•O olfacto regressa ao normal;
• As actividades do dia-a-dia deixam de 
causar falta de ar;

• Economizará dinheiro suficiente para, ao
fim de algum tempo, comprar aquela
prenda há muito desejada.

A dependência da nicotina (droga existente
no tabaco) é igual à da heroína ou cocaína,
o que torna muito difícil o acto de deixar de
fumar. No entanto, se está decidido a parar,
procure a ajuda do seu médico de família e
juntos irão conseguir!

Na União Europeia, o tabagismo é o factor de risco 
mais importante das doenças cardiovasculares. 
Metade dos fumadores morre devido 
a doença relacionada com o tabaco.

STOP TABACO
PARE, ESCUTE E CONSULTE O SEU MÉDICO!

Dr. Filipe Prazeres
Interno Complementar de MGF

O TABACO 
É RESPONSÁVEL 
POR 1 EM CADA 
5 MORTES!
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Parar de fumar é 
o passo isolado mais
importante para 
prevenir as doenças
cardiovasculares.

Buarcos é uma região privilegiada que convida às actividades 
ao ar livre, como caminhar à beira-mar.

Todos juntos, equipas de saúde e utentes, a caminhar para uma melhor qualidade de vida.
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A Obesidade é considerada uma doença crónica, de tal
forma que a Organização Mundial da Saúde (OMS) a
elegeu como a epidemia global do século XXI! 
E como definir obesidade? Consideremo-la o excesso de
gordura corporal acumulada, capaz de afectar a saúde,
abrindo caminho para o aparecimento de outras doenças
crónicas. Hipertensão arterial, diabetes, dislipidémia, in-
suficiência cardíaca, apneia do sono, alguns tipos de can-
cro (mama, ovário, cólon…), patologia reumatismal,
patologia da vesícula biliar, infertilidade e depressão –
são apenas alguns exemplos de doenças que surgem,
frequentemente, associadas à obesidade. 
A obesidade tem, ainda, um forte impacto sócio-econó-
mico, acarretando menor qualidade de vida, menor pro-
dutividade económica4 maior absentismo laboral4, mais
verbas gastas com a saúde4 e mortes prematuras4. 

Se nada se fizer, a OMS estima que em 2025 
mais de 50% da população mundial será OBESA!!!   
Em Portugal, nas últimas quatro décadas, assistiu-se à melho-
ria das condições socio-económicas: o urbanismo e a mo-
dernização das condições de trabalho levaram à adopção
de estilos de vida sedentários e de maus hábitos alimentares. 

Obesidade – A Evolução Natural?
Actualmente, no nosso país, mais de 50% da população
entre os 18-64 anos tem excesso de peso ou é obesa1. Esta
prevalência tem vindo a aumentar entre os homens1 e entre
as crianças dos 7-9 anos2 e a diminuir entre as mulheres1. 
Na génese da obesidade existe, sempre, balanço ener-
gético positivo, ou seja, há um excesso de calorias con-
sumidas relativamente ao dispêndio de energia do
organismo. Para além disso, a obesidade é influenciada
por causas múltiplas e complexas: comportamentais, me-
tabólicas, ambientais, genéticas, emocionais e socio-eco-
nómicas.

A obesidade é a 2ª causa de morte passível 
de prevenção (logo a seguir ao tabagismo). 
Por isso, mais do que tratá-la é fundamental 
preveni-la, adoptando estilos de vida saudáveis,
que devem começar na família e ser 
promovidos na escola, no local de trabalho, 
nas unidades de saúdes e nos mass media.

E essa prevenção deve 
começar desde a vida 
intra-uterina!

a Gordura 
que nos matará...

besidade...

A obesidade é considerada
uma  doença crónica, de tal
forma que a oms a elegeu
como a epidemia global 
do século XXI

Sem querer correr o risco de reduzir o indivíduo a um
número, o IMC (Índice de Massa Corporal) é uma 
referência internacional: simples, facilmente aplicável 
e satisfatória no diagnóstico de obesidade (Quadro I). 

Índice de Massa Corporal (IMC): 
IMC = Peso(kg) / Altura(m2)

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
10 REGRAS DE OURO

1 Tomar sempre o pequeno almoço. 
2 Comer em intervalos máximos de 3 horas. 
3 Preferir o peixe à carne. 
4 Usar e abusar de legumes e hortaliças. 
5 Consumir leite e derivados com moderação. 
6 Reduzir o consumo de sal e gorduras. 
7 Restringir o consumo de bebidas alcoólicas. 
8 Beber água, muita água ou sumos de fruta naturais. 
9 Comer, apenas, a quantidade necessária de comida. 
10 Fazer refeições variadas, com base na pirâmide alimentar.

EXERCÍCIO FÍSICO
10 REGRAS DE OURO

1 Todos os momentos são bons para se mexer. 
2 Se anda de transporte público, saia 1-2 paragens antes. 
3 Se anda de carro, deixe-o um pouco mais longe. 
4 Prefira as escadas ao elevador. 
5 Use a bicicleta, sempre que possa. 
6 Use a bicicleta de manutenção / tapete rolante, 

enquanto vê televisão. 
7 Actividades simples: caminhar, dançar, 

jardinar, podem ser partilhadas em família. 
8 Incentive as crianças a praticar exercício. 
9 Escolha com o seu médico a melhor modalidade para si. 
10 Não desista!

Referências: 
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Dr.ª Sofia Pires, 
Interna do Complementar de MGF

Na criança e no adolescente, em processo dinâmico de crescimento, o IMC é enquadrado em curvas de percentil. 
Existem outros métodos para avaliação da obesidade, como é o caso da bioimpedância corporal, que avalia a percentagem de
massa gorda corporal. 

O tratamento de 1ª linha da obesidade, passa pela modificação do estilo de vida, em que é fundamental adoptar uma
alimentação saudável (Quadro II), bem como a prática de exercício físico regular (Quadro III). Em segunda linha,
em circunstâncias especiais, pode recorrer-se complementarmente ao uso de fármacos, como o Orlistat. Por fim, em casos
muito seleccionados, surge a terapêutica cirúrgica (Banda Gástrica ou Bypass Gástrico).

A obesidade é a 2ª causa de morte passível de prevenção (logo a seguir ao
tabagismo). Por isso, mais do que tratá-la, é fundamental preveni-la, adoptando
estilos de vida saudáveis, que devem começar na família e ser promovidos na
escola, no local de trabalho, nas unidades de saúde e nos mass media. E essa
prevenção deve começar desde a vida intra-uterina! 

Valor do IMC (Kg/m2) Comentário Risco Associado 

>18 e <25 Normal Baixo 

>25 e <30 Excesso de Peso Aumentado 

>30 e <35 Obesidade Moderada Moderado 

>35 e <40 Obesidade Grave Alto 

>40 Obesidade Mórbida Muito Alto 

QUADRO II QUADRO II

QUADRO I - INTERPRETAÇÃO DOS VALORES DO IMC (OMS)



A Contracepção de Emergência (CE) – co-
nhecida vulgarmente como “pílula do dia se-
guinte” – diminui a probabilidade de uma
gravidez, após uma relação sexual não pro-
tegida ou nos casos em que houve falha do
método contraceptivo utilizado (por ex. o pre-
servativo rompeu, saiu ou ficou retido na vagina,
falhou a toma da pílula, violação, etc.). 

Tal como o nome indica, este método não
deve ser utilizado de forma regular por três
razões principais:

1. É menos eficaz na prevenção de uma
gravidez não desejada do que os 
métodos contraceptivos de uso regular
(Preservativo, Contracepção Oral 
Contínua – a pílula “normal”);

2. Não protege contra as doenças 
sexualmente transmissíveis (DST);

3. Tem vários efeitos secundários 
associados: náuseas e vómitos, 
hemorragia irregular, tensão mamária,
dores de cabeça, cansaço, etc.

A CE pode prevenir 3 em cada 4 gravidezes
e é a única forma de evitar uma gravidez
indesejada após a relação sexual não pro-
tegida, reduzindo, assim, o recurso ao
aborto.

A CE não é abortiva! Pode actuar de várias for-
mas para prevenir a gravidez indesejada, mas
nunca interrompe uma gravidez em curso. 

A CE consiste na toma de um comprimido,
com doses hormonais elevadas, até 72
horas após a relação sexual desprotegida.
Quanto mais cedo for tomada a CE, maior a
sua eficácia. Se continuar a ter relações se-
xuais depois de usar a CE, deve utilizar
outro método de contracepção até ao fim
desse ciclo (por ex. preservativo), pois o uso
da “pílula do dia seguinte” não protege nas
relações sexuais subsequentes. Quando há
um atraso na data prevista da menstruação
superior a uma semana, deve ser feito um
teste de gravidez. Lembre-se que a CE pode
falhar! A Contracepção Oral Contínua é o
método de eleição associado ao Preservativo
para prevenção das DST.

Contracepção 
de Emergência
•Não protege contra as Doenças 
Sexualmente Transmissíveis; 

•Não é um método contraceptivo 
de uso regular; 

•Não é abortiva; 

•Não afecta a fertilidade; 

• Pode ser adquirida gratuitamente nos
centros de saúde e hospitais; 

• É de venda livre nas farmácias; 

• É recomendável aconselhamento médico
antes ou após a utilização da CE. 

A “PÍLULA DO 
DIA SEGUINTE”

Todas as pessoas devem ter o direito de co-
nhecer a existência deste recurso e um
acesso fácil à sua utilização. A CE está dis-
ponível gratuitamente nos centros de saúde,
urgências de Ginecologia e Centros de Aten-
dimento a Jovens. 

A sua venda nas farmácias é livre, não ne-
cessitando de receita médica. Contudo é
aconselhada uma consulta de Planeamento
Familiar junto da sua Médica de Família,
para conhecer os métodos contraceptivos
disponíveis que não sejam 'de emergência'
e, ainda, despistar o risco de alguma doença
sexualmente transmissível. 

A CE deve ser vista como um método ex-
cepcional e não como substituição de um
método contraceptivo regular, mais eficaz e
mais barato.

Preservativos 
e pílulas são 
entregues 
gratuitamente 
na sua UsF

Eficácia da Contracepção Oral 
Contínua - pílula “normal”: 99,9%
Eficácia da Contracepção 
de Emergência - pílula do dia
seguinte: 64% - 94%

A Contracepção Oral Contínua 
é o método de eleição associado ao

Preservativo para prevenção das DST.

Contracepção de emergência,
apenas a título excepcional!
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