
APONTAMENTO

No dia 15 de Maio, celebrou-se o Dia Internacional da Família.
Para que este dia não passe ao lado sugerimos a todas as famí-
lias uma "Semana Diferente":

2ª feira: Ouvir apenas as notícias na rádio e desligar a TV;
jantar em família e, depois de todos ajudarem a pôr e levan-
tar a mesa, fazer um “jogo familiar”, antes de os mais novos
irem para a cama (por ex. jogo do “percu-
lar”, de mímica, ou um “quem é quem?”
com perguntas para identificarem uma pes-
soa conhecida de todos).

3ª feira: Desligar a TV, jantar em família
(desta vez, preparado pelo pai ou pelos fil-
hos mais velhos) e, depois do jantar, ao
som dos velhos “êxitos” do tempo dos pais,
ou ao som de ritmos mais modernos, orga-
nizar uma sessão de “dança em família”.

4ª feira: Antes, ou depois do jantar, um passeio a pé, em famí-
lia, à volta do quarteirão, ou até aos baloiços do jardim mais
próximo.

5ª feira: Desligar a TV, jantar em família e, depois de uma boa
ajuda na cozinha, de acordo com as idades dos filhos, lerem
uma história aos mais novos, antes de eles irem para a cama.

6ª feira: Desligar a TV e, antes ou depois do jantar, irem ao
clube-vídeo alugar um bom filme, adequado às idades e
interesses dos filhos (embora nem sempre seja fácil…) para
ser visto e “conversado” em família, ao serão.

Sábado: Manhã de limpeza, arrumação e compras, depois
de distribuídos os encargos por toda a família de acordo
com as respectivas idades. De tarde, um Almoço ou Lanche
“pic-nic” fora de casa em passeio familiar, que até pode ser-
vir para descobrirem na vossa zona locais preferidos por
turistas mas que desconhecem de todo.

Domingo: Manhã desportiva em família
no Estádio mais próximo de casa, ou nou-
tro espaço ao ar livre. Ou juntar um gru-
po de amigos com filhos e organizar um
rally-paper de famílias! Terminar com um
bom gelado ou uma bela guloseima para
cada um…

E, se tem família alargada, por que não
convidar os Avós para lanchar e/ou tios?
E se é religioso, naturalmente, nem é pre-

ciso lembrar ir ao serviço religioso em família, à mesma hora,
e agradecer esta semana diferente…

Depois, se tiverem gostado e se, como esperamos, os resultados
tiverem sido positivos (com menos gritos, menos discussões,
mais atenção a todos, mais alegria, mais mimo, mais entreaju-
da…), não se esqueçam de nos fazerem chegar as vossas
impressões… contem-nos que outras ideias brilhantes tiveram
e, pouco a pouco, tenham a coragem de mudar os vossos esti-
los de vida… sejam felizes!

Esta é de facto uma expressão que se ouve algumas
vezes na sala de espera para as consultas. Aqui
cabe-nos elucidar os nossos utentes para algumas
situações que provocam esta situação.

Vejamos alguns exemplos:

• Muitas vezes os utentes apresentam situações de
saúde mais graves, que requerem ao Médico ou ao
Enfermeiro um trabalho muito mais demorado do
que alguém pudesse prever. Basta que esta situação
aconteça algumas vezes para que a consulta fique
expressivamente mais demorada, sem que por isso
se possa atribuir responsabilidades seja a quem for.

• Outra situação muito comum, que implica atra-
sos importantes na consulta, deve-se ao facto
de muitos utentes ocuparem o Médico com mui-
tas questões que não são aquelas que os levaram
a marcar a consulta. Pese embora a afabilidade
e a disponibilidade que os Médicos apresen-
tam para ouvir os seus utentes, estes terão
de compreender que o tempo da consul-
ta deve ser usado somente para a razão
que os levou a marcar a mesma.

Se todos colaborarmos, todos beneficiamos!

VIVER
A FAMÍLIA

Jornal do utente

As Unidades de Saúde Familiar
(USF), fazem parte de um
Centro de Saúde, mas em

termos funcionais são
completamente independentes

do mesmo.
Uma Unidade de Saúde

Familiar (USF), é criada
voluntariamente pelos

profissionais de saúde (Médicos
de Medicina Geral e Familiar,

Enfermeiros de Família
e Administrativos), que

desenvolvem um trabalho
em equipa.

A missão de uma Unidade de
Saúde Familiar (USF) é a de

prestar e facilitar cuidados de
saúde primários às pessoas e às

suas famílias.
Através da sua autonomia

organizativa é possível
proporcionar a todos os utentes

uma maior proximidade
e acessibilidade aos
cuidados de saúde.

Este modelo organizativo
permite que todos os utentes
da USF passem a ter Médico
de Família, assim como,
mesmo na ausência do seu
médico, serem sempre
atendidos por outro Clínico
com integral conhecimento
da sua situação clínica. Também
passam a estar disponíveis
das 08H às 20H
todos os dias úteis.
Uma USF tem um Médico
coordenador que a representa.
Numa USF os profissionais
assumem, perante a sociedade
e os seus utentes, os direitos
e deveres que orientam
a sua prática profissional.
As USF, pela sua autonomia
e organização proporcionam
maior satisfação aos seus
utentes, e consequentemente
aos profissionais
que as integram.

O que
é uma

Unidade
de

Saúde
Familiar
(USF)

COMENTÁRIO DO DIA

“… Parece impossível que tenha de esperar
tanto tempo para entrar na consulta!”

Jornal do utente

Apoio: Centro de Saúde da Figueira da Foz
Rodovia Urbana • 3080-254 FIGUEIRA DA FOZ
Telfs: 933 196 270 - 926 364 470 - 916 345 122 - 233 407 885 • Fax: 233 422 304



Jornal do utente

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

COMO FUNCIONAMOS
Horário de Funcionamento
• Das 08H às 20H todos os dias úteis.
• Aos sábados das 09H às 13H.
• Aos sábados a partir das 13H, domingos e feriados estamos fechados.

Caso necessite de observação urgente e inadiável, que não possa
esperar pela reabertura dos nossos serviços, poderá dirigir-se à
CAC (consulta de atendimento complementar) do Centro de
Saúde da Figueira da Foz/Buarcos a funcionar:
- De segunda a sexta das 20H às 22H;
- Sábados das 13H às 18H;
- Domingos e feriados das 10H às 18H.

Horário das consultas
• Das 08H às 20H todos os dias úteis.
• As consultas geralmente têm uma duração prevista de 15

ou 20 minutos conforme o motivo da mesma.

Marcações de consultas
Todas as consultas podem ser marcadas por:
• Telefone;
• Presencialmente (dirija-se à sua administrativa de família);
• Por e-mail (brevemente).

AUSÊNCIAS MÉDICAS PROGRAMADAS EM 2008
• Dra. Elisabete Neto ............. 19 de Junho a 13 de Julho, 11 a 15 de Agosto, 1 a 5 de Dezembro.

• Dra. Cláudia Paulo ............... 25 de Agosto a 9 de Setembro, 27 e 28 de Outubro e 31 de Dezembro.

• Dra. Lígia Martins ................ 15 de Setembro a 2 de Outubro, 22 a 31 de Dezembro.

• Dra. Patrícia Cardoso .......... Licença de maternidade até 15 de Agosto, 18 de Agosto a 12 de Setembro, 22 e 29 de Dezembro.

• Dra. Catarina Bettencourt .... 7 a 11 de Julho, 25 a 29 de Agosto, 1 a 9 de Setembro, 7 de Outubro, 22 e 23 de Dezembro.
• Dra. Carla Sérgio ................... 1 a 7 de Julho e 31 de Julho, 1 a 18 de Agosto, 29 a 31 de Dezembro, 2 e 3 de Janeiro de 2009.

INFORMAÇÃO DA NOSSA USF

A pele é o orgão mais extenso
do nosso corpo, e ocupa 10%
do peso corporal. A pele prote-
ge-nos de agressões externas e
filtra os raios solares e os agen-
tes nocivos.

Experimenta tantas mudanças
ao longo da vida que muitas
vezes não se lhe presta a sufi-
ciente atenção. A mais preocupante
de todas as doenças da pele é o melanoma,
ou cancro da pele.

O seu principal causador é o sol. E, no entanto,
na sociedade ocidental estar moreno é um sím-
bolo de saúde e bem-estar.

O melanoma é o tipo de cancro de mais fácil
diagnóstico e com maiores perspectivas de
cura, se detectado a tempo: pode ser tratado
com sucesso mediante cirurgia.

Normalmente afecta a pessoas com a pele
muito branca (sem nenhum bronzeado nem
queimadura), gente que passa muito tempo ao
ar livre, aqueles que vivem em zonas ensolara-
das ou tiveram queimaduras na pele na sua
juventude, e também as pessoas que apresen-
tam um historial familiar com melanoma.

Na origem destes tumores está envolvida prin-
cipalmente a radiação ultravioleta (radiação
solar), a qual, recebida de forma intermitente,
intensa e repetidamente, pode induzir ao
desenvolvimento deste cancro.

Para prevenir a aparição destes tumores é acon-
selhável evitar a exposição intensa e repetida ao
sol. Isto é, há que evitar as QUEIMADURAS
SOLARES. Por isso, é recomendável seguir as
normas de exposição ao sol.

Surgiu toda uma nova geração de protectores
solares para antes, durante e depois da expo-
sição ao sol com fórmulas estudadas que per-
mitem além de bronzear, nutrir e hidratar a
pele.

A cosmética da cor criou toda uma série de pro-
dutos especiais para os dias de sol e água: lápis
de lábios com filtros solares de alta protecção;
pós, sombras de olhos, máscaras de pestanas
resistentes à água, e blushes especiais para ros-
tos bronzeados.

Preparar a pele:

Pode-se activar a melanina, que é a nossa tela
protectora natural, para que experimente uma

forte subida ao expor a pele ao sol
e evite as primeiras queimaduras,
para isso estão os pré-bronzeado-
res, que é conveniente começar a
aplicar em lugar do leite hidratan-
te, quinze dias antes de começar

as férias.

Consuma alimen-
tos ricos em caro-
teno como a cenou-
ra e o tomate os
q u a i s f a b r i c a m
VITAMINA A que
facilita a produção
de melanina.

Consuma alimentos
ricos em VITAMINA
E, e B como o peixe e

os legumes, para evitar a
desidratação e a descamação da pele e

ajudar a fixar e prolongar o bronzeado.

Alguns medicamentos, no entanto, como os
antibióticos, as sulfamidas ou os anticoncepti-
vos produzem fotossensibilização da pele, o
que provoca manchas, muito difíceis de eliminar.

É conveniente aconselhar-se com o médico ou
evitar tomá-los pelo menos uma semana antes
de começar a exposição ao sol.

As pessoas consideradas de alto risco são as
que têm a pele, os cabelos e os olhos claros ou
as que têm abundantes sardas. Assim mesmo,
os estudos epidemiológicos indicam que o
maior risco se produz quando a irradiação solar
se recebe na infância.

É conveniente sempre aconselhar-se com o seu
médico antes de tomar sol.

Proteger a pele:

Os três primeiros dias de exposição ao sol são
os verdadeiramente importantes. É no primeiro
dia que se produzem a maior parte das queima-
duras que muitas vezes duram todo o verão.

Deve-se expor ao sol em sessões de cinco
minutos, que se estenderão a dez minutos no
segundo dia.

No terceiro dia a pele entra em crise.

É o momento em que a melanina estimulada
durante os dois dias anteriores, consegue atin-
gir a epiderme mas ainda não a protege

Se nesse dia não se apanhar sol ou se utilizar
uma protecção total, terá assegurado o sucesso.

Se a pele é seca é necessário usar um produto
específico para o rosto, se querem evitar a
aparição de rugas prematuras, já que nessa
idade a pele começa a envelhecer e reduz a sua
capacidade de recuperação. Nas zonas mais
sensíveis, (lábios, nariz, ombros) é convenien-
te usar sempre um bronzeador de alto índice de
protecção, o mesmo que se utilizou nos dois

primeiros dias para todo o corpo. Também é
necessário cobrir as cicatrizes e as manchas da
pele com uma protecção especial.

Restaurar a pele: Depois de estar ao sol é
indispensável restaurar a pele agredida pelos
raios nocivos do sol. Na maioria dos casos
produz-se uma verdadeira irritação, que
queima a pele, chamado eritema solar. Todos
os bálsamos, cremes, leites e geles para depois
do sol contêm elementos calmantes, anti-
-inflamatórios, hidratantes, suavizantes e
regeneradores do epitélio, com o que além de
hidratar a pele, aliviam a sensação de dor,
tensão, ardor e prurido.

FACTORES DE RISCO:
Existem regras básicas para detectar a transfor-
mação maligna de uma sarda.

Quando suspeitar desta possibilidade, consulte
rapidamente o seu dermatologista.

SÃO:

· Assimetria da lesão

· Nódulo irregular

· Cor heterogénea

· Mudança de cor

· Diâmetro superior a 6 milímetros.

PARA MANTER A PELE SÃ:
· Cuide da sua alimentação, consuma vitami-

nas, minerais e líquidos naturais.

· Todos os nutrientes são imprescindíveis para
que a pele cumpra as suas funções biológi-
cas. Protega a pele, tanto do frio como
do suor e do calor. Os extremos climáticos
deixam a epiderme sem protecção natural.

· A higiene é fundamental. Consuma sabões
com um PH neutro, não use o chuveiro
demasiado quente e evite os banhos de
imersão prolongada.

· Escolha desodorizantes com baixo conteúdo
em álcool. Nunca exponha ao sol bebés
menores de seis meses. Informe os seus
filhos adolescentes do risco da sobreexpo-
sição solar.

· Não fume nem beba álcool assiduamente,
e não abuse de alimentos gordurosos ou
picantes.

· Observe periodicamente os sinais.

· Se mudarem de cor, crescerem, ou supura-
rem vá imediatamente ao seu dermatologista.

Se você pensa que o Melanoma só acontece aos
outros, está inteiramente enganado.

A Saúde quando nasce
é para Todos!

O QUE NÃO FAZEMOS NESTA USF
• Atendimento de situações de emergência e acidentes.

Nestes casos deverá dirigir-se de imediato ao hospital da área.

• Preenchimento de formulários de instituições privadas.

• Transcrição de exames médicos de Medicina no Trabalho,
Seguradoras, consultas hospitalares ou privadas.

• Carta de caçador (esclareça com o seu médico, pode recusar-se
por objecção de consciência).

• Licença de uso e porte de arma (esclareça com o seu médico
antes de marcar consulta para solicitar).

• Atestados para desportos federados e clubes desportivos.

CONSULTA PROGRAMADA
Estas consultas são marcadas por iniciativa
da Médica,Enfermeira ou utente. Não tem
carácter de urgência. Destinam-se a avaliar
o estado geral de saúde (saúde do adulto,
saúde infantil, saúde da mulher, saúde
do idoso), seguimento de doenças crónicas
(diabetes, hipertensão, alterações
do colesterol, cancro, etc), emissão
de atestados, declarações, relatórios, etc.

CONSULTA ABERTA
Período de consulta com marcação presen-
cial ou telefónica só no próprio dia com a
sua Médica de família, para situações agu-
das (doença de início recente com duração
inferior a quatro semanas: dores agudas,
febre, infecções, quedas, etc) ou agrava-
mento de doença crónica. NÃO marque
uma consulta aberta para: mostrar exames,
renovar receituário, queixas não recentes
ou tratar assuntos relativos a documen-
tação. CUMPRA as normas para que todos
tenham aceso a consulta no próprio dia
sempre que necessitarem.

CONSULTA DE INTERSUBSTITUIÇÃO
Consulta para situações agudas ou outras
consideradas urgentes, só deve ser marcada
caso o seu Médico de família esteja ausente
ou impossibilitado de o observar.

Use adequadamente cada consulta, permitindo assim
que todos os utentes, incluindo você, encontre sempre
uma equipa disponível, quando dela necessitar.

Estas datas podem ser alteradas em algum momento


