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SE É DIABÉTICO, NÃO PERCA 
A OPORTUNIDADE

PARTICIPE NO PROGRAMA 
CAMINHAR PARA O EQUILÍBRIO
Contacte a sua Médica ou Enfermeira

de Família e inscreva-se!
Aprenda a tratar melhor a sua Doença.

Aprenda a ser um diabético 
com qualidade de vida.

DE AZUL, 
pela diabetes
Comemorações do Dia
Mundial da diabetes.

VIOLÊNCIA 
doméstica
Por uma sociedade sem
violência e sem medo.

ALCOOLISMO
A urgência do combate
aos seus efeitos.
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Em Novembro de 2010, a USF Buarcos
uniu-se às comemorações nacionais e in-
ternacionais do Dia Mundial da Diabe-
tes e organizou algumas actividades
formativas e informativas para os
diabéticos e para a população.
No dia 13 de Novembro, alguns diabéticos inscri-
tos na USF Buarcos deslocaram-se até Aveiro para
participar no IV Fórum Nacional da Diabetes, onde
foram debatidos vários temas sobre a doença e di-
vulgadas várias instituições e associações dedicadas
à doença e a estes doentes.

Este fórum teve, também, como objectivo sensibilizar
os diabéticos e a restante população para a im-
portância da prevenção e tratamento desta doença,
através da partilha e exposição de experiências e
preocupações comuns, juntando no mesmo espaço
diabéticos de todo o país, várias associações de dia-
béticos e profissionais de saúde. 

Esta iniciativa foi organizada pela Associação Pro-
tectora dos Diabéticos de Portugal, Sociedade Por-
tuguesa de Diabetologia, Sociedade Portuguesa de
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e Asso-
ciação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral, e
teve o patrocínio do Ministério da Saúde. Todos os
utentes participantes vieram satisfeitos com a sua par-
ticipação e muitos esperam poder participar também
em 2011.

No dia 14 de Novembro, Dia Mundial da Diabetes,
a USF Buarcos iluminou de azul a Torre do Relógio,
uma forma de alertar a população para a impor-
tância que a doença tem na sociedade actual e para
o peso que representará no futuro, uma vez que se
espera que a prevalência da diabetes venha a au-
mentar nos próximos anos. Vários monumentos em
todo o mundo foram iluminados de azul nesse dia,
com o objectivo de unir esforços no combate a esta
doença e sensibilizar autoridades locais e interna-
cionais de saúde para a importância de um investi-
mento sério na prevenção da diabetes e das suas com-
plicações. 

Ainda no âmbito das comemorações do Dia Mun-
dial da Diabetes, a USF Buarcos promoveu duas ses-
sões de educação para a saúde nas instalações do
Centro de Saúde: “Como cozinhar de forma sau-
dável” e “Aula prática de exercício para diabéticos”.
As sessões foram dinamizadas pela Dra. Susana Mon-
tenegro, nutricionista, e pelo Prof. Paulo Rocha, pro-
fessor na Faculdade de Motricidade Humana de Lis-
boa. A participação excedeu as expectativas – es-
peramos ter conseguido envolver estes doentes no
controlo da sua doença.

A divulgação do símbolo do Dia Mundial da Dia-
betes, a informação transmitida em posters e pan-
fletos, o envolvimento de toda a equipa da USF Buar-
cos na comemoração deste dia e a participação ac-
tiva dos nossos utentes contribuiu, não só, para sen-
sibilizar os diabéticos e suas famílias para o trata-
mento e a prevenção de complicações, como para
estreitar a relação da USF com os seus utentes, de
forma a poder melhorar a adesão aos cuidados de
saúde e à prevenção da doença.

DE AZUL, PELA DIABETES

ANO NOVO,
SAÚDE NOVA
O ano novo traz a renovação da esperança e a realização 
de sonhos. Surgem vários planos, promessas e metas para 2011: 

inicia-se uma nova etapa com 
um estilo de vida saudável.

Para que todos os desejos
se realizem é necessário
fazer um plano, estabelecer
metas e definir objectivos.
O que deseja para 2001? 
O que irá mudar no novo ano?
Nas diversas áreas da sua vida há acções im-
portantes que podem resultar em grandes con-
quistas no ano de 2011, para si e para a sua
família.

Uma dessas áreas, por vezes esquecida, é a
Saúde: é com ela que atingimos todos os outros
objectivos. 

Lembre-se que a sua saúde pessoal começa em
gestos simples, nos cuidados diários, alimenta-
ção saudável, bom sono, tempo destinado ao
lazer, aos amigos e à família, de forma a atingir
o equilíbrio.

“Em famílias mais unidas, há um índice menor de
problemas cardiovasculares. Muitas vezes, fica-
mos doentes devido a hábitos inadequados e
diagnósticos tardios, uma vez que a visita ao mé-
dico está sempre no fim da lista. Então, a melhor
opção é cuidar de si antes de aparecer qualquer
doença”- Dr. Raul Santos (Cardiologista).

Escreva todos os objectivos
Especialistas afirmam que colocar o que se deseja no papel
ajuda a organizar o pensamento. Assim, uma lista de tare-
fas pode ser uma ferramenta útil para gerir o seu tempo. Ela-

bore uma pequena lista pessoal – mesmo que não cumpra de
imediato todos os pontos, pelo menos não os esquecerá. 

Promessas e expectativas para 2011
Dentro das várias projecções para o ano que se inicia, o plano da Saúde
é fundamental. Desse modo, é importante lembrar alguns tópicos que,
de acordo com a sua situação clínica, poderão ser úteis:

Para qualquer uma destas propostas poderá contar com o
apoio da sua Médica de Família, Enfermeira da Família ou ou-
tros profissionais (Nutricionista, Psicóloga, Higienista Oral, etc.).

É melhor prevenir que remediar
Programe uma consulta com a sua Médica de Família, pelo menos,

uma vez por ano. Se indicado, controle e registe a sua tensão arterial,
peso, perímetro da cintura, etc.

Participe nos rastreios oncológicos (segundo indicação médica):

• Comer de forma saudável
• Praticar exercício físico regular
• Atingir o seu peso ideal
• Vigiar a tensão arterial
• Parar de fumar
• Actualizar as vacinas
• Renovar a carta de condução
• Controlar o stress
• Planear uma gravidez
• Passar mais tempo com a família 

Informe-se junto da sua Médica de Família
Invista na sua saúde de forma planeada 

e de acordo com o seu perfil pessoal!
A USF Buarcos deseja a todos os seus utentes 

um 2011 repleto de saúde e bem-estar!

Dr.ª Margarida Rosa, Interna Complementar Medicina Geral e Familiar

• Rastreio do cancro da mama
• Rastreio do cancro do colo do útero
• Rastreio do cancro colo-rectal

Dr.ª Patrícia Cardoso, Médica de Família



É o tipo de violência (física, sexual, psico-
lógica) que ocorre em ambiente familiar,
entre membros da família ou entre os
que partilham a mesma habitação.

A violência doméstica (VD) é um comportamento
intencional, em que o agressor pretende controlar
e exercer poder e autoridade sobre a vítima. É
uma forma extrema de resolver conflitos, marcar
uma posição pessoal em processos de decisão,
“corrigir” comportamentos da vítima, dos quais
se discorda. O agressor pode impor o isolamento
social e relacional da vítima, o controlo econó-
mico, impedindo-a de gerir o seu vencimento, ne-
gando-lhe o acesso a dinheiro e bens essenciais.
É comum as vítimas sentirem-se dominadas, sub-
jugadas, incompetentes, sem valor e com medo.

Qualquer pessoa pode ser vítima de VD, inde-
pendentemente do sexo, idade, escolaridade,
situação económica e profissional, condição social,
orientação sexual, cultura ou religião, o que
também é válido para os agressores. As vítimas
tendem a ser do sexo feminino e os agressores do
sexo masculino. O que não significa que todos os
agressores sejam homens e todas as vítimas mu-
lheres. Há indivíduos que são, simultaneamente,
agressores e vítimas e situações de violência re-
cíproca ou mútua.

“A violência doméstica é a maior causa de
morte e invalidez entre as mulheres dos 16-44
anos, ultrapassando o cancro, acidentes de
viação e até a guerra”.
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Rec 1582/2002.

De 2000-2007, PSP e GNR registaram, por dia,
em média, 45 crimes relacionados com VD. Em
2008, morreram 40 mulheres. Em 2009, mor-
reram 28 . Em 2007, em Portugal, a VD passou
a ser um crime público, o que significa que se o
Ministério Público conhece alguma situação (por
apresentação de queixa pela vítima, queixa anó-
nima, participação policial, etc.) tem, obrigato-
riamente, de iniciar um inquérito e proceder à in-
vestigação dos factos.

O QUE FAZER EM CASO 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Perante uma Agressão/Emergência: 
Pedir ajuda a familiares, amigos, vizinhos ou outras pessoas
Dirigir-se ao centro de saúde, hospital ou médico particular para recolha e
registo médico das agressões sofridas.
Apresentar queixa na GNR, PSP, PJ ou Ministério Público (pode utilizar o
número nacional de emergência 112). Se não tiver capacidade económica
para pagar as despesas do processo, pode pedir a nomeação oficiosa de
um advogado, cujos honorários serão pagos pelo Estado.

Se a vítima pretende informação e apoio para lidar melhor
com a situação abusiva em que tem vivido:
Deve contactar o médico de família, enfermeiro, assistente social ou psicól-
ogo, que a orientam para serviços especializados na problemática da VD
(na Figueira da Foz existem serviços que o/a podem ajudar). 
Se pretende informação de forma anónima, pode ligar gratuitamente 
APAV 800 202 148
Linha de Emergência Social 144

Se é vítima ou conhece alguém que é vítima de violência
doméstica, não se cale. Lembre-se que o seu silêncio 
facilita a violência doméstica.

VAMOS TODOS LUTAR 
POR UMA SOCIEDADE 
SEM VIOLÊNCIA

CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A VD tem graves consequências físicas e psicológicas para a vítima:
• Danos físicos, por vezes, graves e irreversíveis
• Alterações do sono e apetite
• Alterações da imagem corporal e disfunções sexuais
• Dificuldades de concentração e confusão mental
• Ansiedade, depressão, medos, fobias e ataques de pânico
• Sentimentos de vergonha, culpa e medo
• Isolamento social
• Baixa auto-estima
A VD não afecta, apenas, as vítimas directas. Também tem um impacto ne-
gativo nas outras pessoas que residem no espaço onde ocorre, nomeada-
mente crianças e adolescentes, que, muitas vezes, são testemunhas e, por
vezes, também vítimas directas dessa violência. Além das eventuais seque-
las físicas, viver num ambiente violento tende a afectar o seu processo de de-
senvolvimento, relacionamento social e desempenho escolar.

Portugal Mulheres vítimas 
de Violência doméstica
2008: 40 mortes
2009: 28 mortes
2010: 39 mortes
(dados até Novembro)
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

1ª Fase: Aumento de tensão Os problemas que
o agressor enfrenta no dia-a-dia criam tensões,
que não sabe gerir sem violência, e descarrega-
as sobre a vítima, culpando-a. Qualquer pre-
texto serve para ser agressivo para a vítima.
Acusa-a de actos ou omissões que dela não es-
perava (não passou bem a camisa, queimou o
jantar, …).

2ª Fase: Explosão da Violência Geralmente, co-
meça com violência verbal, rapidamente associada
a violência física, por vezes tão severa que a vítima
necessita de tratamento. Alguns agressores acom-
panham a vítima ao hospital para garantir que
não falam . O agressor tende a invocar razões
atenuantes ou desculpas para a sua acção e a
atribuir a culpa à vítima (“vê o que me obri-
gaste a fazer”) ou a factores externos (“não
fui eu, foi o álcool”, “foi um dia mau”, …).

3ª Fase: Lua-de-mel O agressor mostra arrependi-
mento, prometendo à vítima que não voltará a
acontecer. Invoca motivos para que desculpe o seu
comportamento e trata-a com atenção, cuidado e
afecto para que não o abandone.

A vítima vive este ciclo de violência, alternando
sentimentos de medo e desespero com espe-
rança e amor, consoante o comportamento do
agressor, o que gera incertezas e dúvidas
quanto à mudança, aumentando os sentimentos
de culpa e dificultando a tomada de decisão
quanto a uma eventual saída da relação. Os
actos de violência tendem a aumentar em fre-
quência, intensidade e perigosidade. O risco de
agressão severa aumenta quando a vítima
rompe com este ciclo e sai da relação violenta.

CICLO DA 
VIOLÊNCIA

Aumento
de tensão

Explosão

Lua-de-Mel

PARA AS VÍTIMAS
Considere as características abaixo enunciadas e verifique se elas descre-
vem situações por si vividas ou sentidas no âmbito de uma relação conju-
gal. Se assinalar várias características, pare para pensar, partilhe com uma
pessoa de confiança e procure ajuda especializada, porque, provavel-
mente, é vítima de violência doméstica.

• Já fui vítima de maus-tratos físicos por parte do meu cônjuge/companheiro.
• Já fui insultada, humilhada, ameaçada ou perseguida pelo meu
cônjuge/companheiro.

• Vivo sentimentos de medo, angústia, insegurança, desespero na relação com
o meu cônjuge/companheiro.

• Tenho uma relação de grande dependência relativamente ao meu côn-
juge/companheiro e tenho dificuldade em terminar esta relação.

• Tenho receio da reacção do meu cônjuge/companheiro em relação a
coisas que posso dizer ou fazer.

• Por vezes, faço ou digo coisas que vão contra os meus valores, anulando-
me como pessoa, de forma a evitar situações de grande tensão conjugal.

• Submeto-me, muitas vezes, à vontade do meu cônjuge/companheiro.
• Sinto, frequentemente, que sou culpada pela situação que estou a viver
e que devo ter falhado em alguma coisa.

• Acredito em determinadas crenças populares sobre o casamento e as rela-
ções violentas, nomeadamente que devo continuar a sofrer em silêncio por-
que uma separação não é benéfica para ninguém, inclusive para os filhos.

• Já tive relações ou pratiquei actos sexuais contra a minha vontade com
o meu companheiro, para evitar conflitos.

• Minimizo ou nego frequentemente as situações de violência ocorridas.
• Sinto-me mal perante os maus-tratos de que sou vítima, mas não os con-
sidero um crime.

PARA OS AGRESSORES
Verifique se as características enunciadas descrevem situações por si vivi-
das ou sentidas no âmbito da relação conjugal. Se assinalar várias, deve
ser motivo de reflexão e procura de aconselhamento e ajuda. Lembre-se
que a violência é uma escolha e você pode escolher não a exercer.

• Já agredi fisicamente a minha cônjuge/companheira.
• Já insultei, ameacei, persegui a minha cônjuge/companheira.
• Torno-me violento sem motivo aparente para tal.
• Perco facilmente o controlo e, nessas situações, sou capaz de atirar e partir
objectos, de gritar, empurrar ou bater na minha cônjuge/companheira.

• Torno-me violento quando a minha cônjuge/companheira não quer
fazer aquilo que eu quero ou quando discorda de mim.

• Por vezes, sou muito possessivo e ciumento em relação à minha côn-
juge/companheira, o que me leva a controlar a sua vida e a impedi-la
de se relacionar com outras pessoas.

• As necessidades e desejos da minha cônjuge/companheira não são uma
prioridade para mim.

• Ignoro as opiniões da minha cônjuge/companheira e, por vezes, ridi-
cularizo-a, faço-a sentir-se insegura e não lhe dou valor.

• Culpo frequentemente a minha cônjuge/companheira pelas situações
violentas que ocorrem.

• O álcool põe-me fora de mim. Não me lembro de ter agredido a minha
cônjuge/companheira mas, se o fiz, estava alcoolizado e, como tal, não
posso ser responsabilizado.

• Já obriguei a minha cônjuge/companheira a ter relações ou a praticar actos
sexuais contra a sua vontade.

• Minimizo ou nego frequentemente as situações de violência ocorridas.
• Já manifestei comportamentos violentos em anteriores relações afectivas.
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QUANDO
O COPO
SE ENTORNA
O álcool é a droga legalizada mais con-
sumida. O alcoólico só assume que tem
uma doença quando esta já está numa
fase avançada. O Alcoolismo, mais do
que um vício, é uma doença, que neces-
sita do apoio do médico de família e de
outros profissionais de saúde, para ser
tratada de forma bem sucedida.

Em todo o Mundo, o álcool é a droga legaliza-
da mais consumida. No nosso país persistem tra-
dições e mitos que perpetuam o consumo de ál-
cool, de geração em geração. O consumo ex-
cessivo de álcool acarreta problemas de saúde
para o indivíduo e afecta enormemente todos os
que o rodeiam.

Portugal é, desde há muito tempo, um dos principais
e melhores produtores de vinho, exportando-o
para todo o Mundo. O seu consumo, à refeição e
nos dias de festa, é uma tradição que foi passando
de pais para filhos, sendo considerado uma prática
comum e normal. 

O consumo de vinho sempre esteve associado a
hábitos, tradições, mitos e falsos conceitos, como
por exemplo: beber “para aquecer”, “para ter
mais força”, “para abrir o apetite”, “para fazer
a digestão”, “para matar a sede”. São disto exem-
plo, as sopas de cavalo cansado que “alimen-
tavam e davam força” a toda a família.

“Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho
sobre a mesa…” (Amália Rodrigues)

O consumo de álcool banalizou-se e, hoje, exis-
tem novos padrões de consumo. Se antigamen-
te, o consumo de vinho se verificava em situações
familiares, actualmente, generalizou-se o consu-
mo, em idades cada vez mais jovens, de cerve-
ja, bebidas destiladas e novas bebidas (shots), em
locais e ambientes de diversão. Esse consumo é
caracterizado pela ingestão de grandes quanti-
dades de álcool num curto espaço de tempo, com
o objectivo de causar embriaguez.  

Só recentemente o consumo excessivo de álcool
(Alcoolismo) foi considerado um problema com
consequências sérias do ponto de vista da saú-
de pública.

Os efeitos ne-
gativos ligados
ao álcool vão
desde as ques-
tões de saúde (física
e mental) do alcoólico,
aos problemas de relacionamen-
to e mesmo violência familiar, não es-
quecendo as questões do absentismo laboral e
escolar e os acidentes, nomeadamente rodoviá-
rios ou no trabalho. 

"O bom vinho é um camarada bondoso 
e de confiança, quando tomado 
com sabedoria.” (William Shakespeare)

Para muitas pessoas, beber um copo de uma be-
bida alcoólica pode constituir um momento social
em que os riscos dependerão da quantidade e da
frequência com que se bebe e de algumas con-
dições individuais. Por exemplo, as bebidas al-
coólicas não devem ser ingeridas se a pessoa es-
tiver grávida ou a amamentar, se conduzir ou tra-
balhar com máquinas, se tomar medicamentos ou
estiver doente.

Existem padrões de consumo de álcool, de acor-
do com a Organização Mundial de Saúde, que
nos preocupam: 

• Consumo de risco: a quantidade de álcool
que consome ainda não afecta a saúde da pes-
soa, mas, se continuar a beber dessa forma, fi-
cará doente; 

• Consumo nocivo: a quantidade de álcool
que ingere já afecta a saúde física e mental, mas
ainda não é considerado dependente;  

• Dependência: desenvolve-se com o uso re-
petido de álcool – a pessoa sente um desejo
intenso de consumir bebidas alcoólicas, não
controla o que bebe, continua a beber apesar
das consequências negativas, dá maior im-
portância ao álcool do que a outras activida-
des que antigamente gostava de fazer, ne-
cessita de beber cada vez mais para ter o mes-
mo efeito e sente-se dsconfortável e ansioso
quando não bebe.

Actualmente, mais do que falar em Alcoolismo,
fala-se dos Problemas Ligados ao Álcool, que afec-
tam não só o alcoólico, mas também a sua fa-
mília,o seu trabalho e a vida na comunidade.

• Problemas Ligados ao Álcool no Indiví-
duo O álcool condiciona o aparecimento de
certas doenças, como as do aparelho digesti-
vo (esofagite, gastrite, pancreatite, hepatite, cir-
rose hepática), psiquiátricas (psicose alcoólica,
alteração da personalidade), cardiovasculares
(Hipertensão Arterial, AVC) e vários tipos de
cancro (boca, faringe, laringe, esófago, fíga-
do, pâncreas e mama). O aparecimento des-
tas doenças relaciona-se directamente com a
quantidade de álcool consumida e com os anos
de consumo. Vários estudos demonstram que
uma percentagem significativa de alcoólicos,
principalmente homens, se tenta suicidar.

• Problemas Ligados ao Álcool na Famí-
lia do alcoólico Quando um dos elementos
da família é alcoólico, não é só ele que adoe-
ce, mas toda a família. De facto, o álcool é um
factor importante na degradação de lares. Po-
tencia a ocorrência e perpetuação de violên-
cia doméstica e maus tratos sobre os elemen-
tos mais fracos e desprotegidos (crianças e mu-
lheres), levando a um distanciamento pro-
gressivo dos vários elementos da família. Por
outro lado, estes lares têm como pilares a ins-
tabilidade, a insegurança e o ambiente tenso
e conflituoso, exercendo efeitos extremamen-
te prejudiciais no desenvolvimento e aprendi-
zagem das crianças que nele vivem. 

• Problemas Ligados ao Álcool no Tra-
balho É sabido que o álcool interfere com a
integridade das funções intelectuais e neuro-
motoras, afectando a concentração e a coor-
denação de movimentos. Assim, é um factor res-
ponsável por um crescente número de aci-
dentes, diminuição de rendimento profissional
e aumento do absentismo. Os alcoólicos são,
pois, candidatos habituais ao desemprego e a
reformas antecipadas, por invalidez precoce.
Esta situação, normalmente, agrava os consu-
mos, pois para além do aparecimento de sen-
timentos negativos, como frustração e impotên-
cia, a pessoa tem mais tempo para beber, sozi-
nha, sem controlo. 

• Problemas Ligados ao Álcool na Co-
munidade A ingestão excessiva de álcool
pode alterar o comportamento humano e
transformar o homem num potencial agressor,
para si e para os outros. Se juntarmos a este
facto, os sérios problemas económicos que os
alcoólicos enfrentam por não conseguirem
obter e/ou manter um emprego que lhes as-
segure um ordenado fixo, temos uma “mistura
explosiva”. Desta forma, pessoas que outrora
eram chefes de família responsáveis acabam
por se envolver em graves problemas com a lei,
praticando homicídios, crimes sexuais, roubos
e outros actos violentos. O alcoólico põe, ain-
da, a sua vida e a dos outros em risco, quan-
do conduz embriagado, causando acidentes ro-
doviários, tão trágicos e frequentes no nosso
país. 

“Não há bem que sempre dure, nem mal que
nunca se acabe.”

Frequentemente, quem coloca o problema em
cima da mesa do médico não é o doente, mas um familiar ou amigo próximo. O alcoólico, normalmente, só assume que tem uma doença quando esta
já está numa fase mais avançada, acarretando lesões que podem ser permanentes. Desta forma, quanto mais precocemente for diagnosticada a doen-
ça e suspender os hábitos alcoólicos, melhor será o desfecho do individuo e de quem o rodeia.

O Alcoolismo é mais do que um vício; é uma doença, que necessita do apoio do médico de família e de outros profissionais de saúde, para ser tratada
de forma bem sucedida.

JÁ SABIA TUDO O QUE  PODE 
HAVER NUMA GARRAFA?
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Actualmente, 
generalizou-se 
o consumo, em
idades cada vez
mais jovens, de
cerveja, bebidas
destiladas e novas
bebidas (shots)

Dr.ª Susete Simões, Interna Complementar Medicina Geral e Familiar



A SEMANA 
DA AMAMENTAÇÃO
NA USF BUARCOS

Jornal do utente

No passado mês de Outubro, comemorou-se
a Semana Mundial da Amamentação, ini-
ciativa promovida pela Aliança Mundial
para o Aleitamento Materno – WABA, le-
vada a cabo por vários países e instituições
de saúde. 
Em 2010, o tema comemorado foi os 20
anos da celebração da Declaração de Inno-
centi, para a protecção, promoção e apoio
ao aleitamento materno. Esta declaração foi
promovida pela OMS e UNICEF, nos anos
90, em Florença, Itália. Nela foram reunidos
10 passos importantes para o sucesso do
aleitamento materno, que deveriam ser im-
plementados nos serviços vocacionados para
assistência a grávidas/puérperas e recém-
nascidos, criando condições para pertence-
rem aos Hospitais Amigos dos Bebés.
O Dia Mundial da Amamentação celebra-se
a 1 de Agosto e a Semana Mundial da Ama-
mentação, no nosso país, é comemorada na
primeira semana de Outubro por várias insti-
tuições de saúde.

A USF Buarcos, nos dias 8 e 9 de Outubro,
levou a cabo a iniciativa “Momentos com a
Saúde Materno-Fetal, na USF Buarcos”, onde
grávidas e puérperas puderam partilhar dú-
vidas e experiências e aprender mais sobre a
amamentação.
Os temas abordados foram a alimentação
na gravidez e puerpério, o bem-estar psico-
lógico da grávida e da puérpera, vantagens
do aleitamento materno, o funcionamento da
amamentação, entre outros.
No dia 8 Outubro as sessões iniciaram-se
com a colaboração da psicóloga, Dra. Bár-
bara Guimarães, e das suas estagiárias, que
promoveram algumas técnicas interactivas
para apresentação e partilha de experiên-
cias entre as presentes. Foram abordados
temas como as alterações emocionais da
grávida e na puérpera, o casal e suas novas
funções e os sintomas de alerta para depres-
são. No final, foi distribuída uma brochura com
informações importantes para a grávida.

Para terminar a tarde, tivemos a Dra. Susana
Montenegro, nutricionista, e a sua estagiária,
que nos falaram da alimentação durante esta
fase da vida da mulher, alertando para não
pensarmos que a grávida deve comer por dois! 
O dia 9 teve a colaboração da enfermeira
Olímpia, que nos falou sobre o aleitamento
materno, vantagens, sucesso, fisiologia da
mama, funcionamento da amamentação, ca-
racterísticas dos leites adaptados e materno
e técnicas.
Para terminar, a professora de yoga, Paula
Rodrigues, demonstrou-nos alguns exercícios
para grávidas e puérperas, para manterem
e recuperarem a sua forma física, importante
para manter o bem-estar físico e emocional
da mulher.

Foi uma iniciativa bem 
acolhida pelas participantes e
a opinião foi unânime, 
há que repetir!

Dr.ª Catarina Bettencourt, Médica de Família


