
No passado dia 10 de abril de 
2015, a Liga de Amigos da USF 
Buarcos (LAUSF) foi formalmente 
apresentada nas instalações do 
Centro de Saúde da Figueira 
da Foz. Esta sessão, aberta ao 
público, protagonizada pelo porta-
voz da LAUSF, Jorge Rui Martins, 
permitiu dar a conhecer os 
objetivos, a estrutura, os projetos 
já realizados e os desafios a que 
se propõe esta dinâmica liga de 
amigos. A apresentação foi um 
sucesso e contou com a presença 
de José Tavares, presidente da 
Junta de Freguesia de Buarcos, 
Alexandre Nunes, representante 
da Câmara Municipal da Figueira 
da Foz e Dr. António Morais, 
Diretor Executivo do ACES Baixo 
Mondego. Também a imprensa 
local e regional marcou presença 
para assinalar esta importante 

iniciativa. Foi com enorme orgulho 
que a USF Buarcos, em nome da 
sua coordenadora, Dr.ª Elisabete 
Neto, deu os parabéns à sua Liga 
de Amigos, esperando consolidar 
uma relação que permitirá obter 
ganhos em saúde e melhorar a 
satisfação dos utentes. A LAUSF 
Buarcos encontra-se empenhada 
em chegar a todos os utentes e 
toda a ajuda é bem-vinda para o 
conseguir. Se pretende abraçar esta 
causa, tem dúvidas ou sugestões 
comunique-as ao elemento de 
ligação da LAUSF Buarcos com 
os utentes, a assistente técnica 
Fernanda Terreno, ou envie-as 
através do endereço de correio 
eletrónico amigosusfbuarcos@
gmail.com. 
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O calor está aí e as crianças, 
das mais pequenas às mais 
crescidas, querem é estar ao ar 
livre. Seja no quintal de casa, no 
jardim, na piscina ou na praia, 
o Verão convida a atividades e 
brincadeiras no exterior, o que 
implica uma maior exposição ao 
sol. Apesar dos benefícios do sol 
(estimula a produção de vitamina 
D, essencial para a absorção do 
cálcio e, em consequência, para 
a formação de ossos fortes e 
saudáveis) os raios solares podem 
ser especialmente nocivos para 
a pele das crianças, sobretudo 
no Verão, altura do ano em que 
intensidade dos raios ultravioleta 
(UV) é maior, pelo que o melhor 
é adotar todos os cuidados para 
que essa exposição aconteça de 
uma forma saudável. 
Para que os benefícios decorrentes 

a criança não sabe explicar se 
sente frio ou calor e portanto não 
se irá queixar. Uma regra prática 
e fácil para todos: se a sombra é 
mais pequena que o nosso corpo, 
está na altura de evitar o sol; se é 
longa e fina há que aproveitá-lo!   
• Mesmo naqueles dias em que 
o sol está mais encoberto não 
facilite, a radiação está sempre 
presente, há que insistir na 
proteção. 
• Quanto à roupa adequada, isto 
é, roupa que não deixa passar os 

• O primeiro dos cuidados é 
evitar a exposição nas horas 
em que a radiação é mais intensa, 
o que, no nosso país corresponde 
ao período entre as 11 e as 
17 horas. Neste espaço de 
tempo o sol incide verticalmente à 
camada de ozono e os UVA e UVB 
atravessam-na mais facilmente. 
O ideal seria que nessa altura 
as crianças não estivessem no 
exterior, caso isso não seja possível 
deve-se optar pelas brincadeiras à 
sombra. Quando muito pequena, 

da exposição solar ocorram basta 
uma pequena exposição, mas o 
que a maioria das vezes acontece 
é que se excede em muito esse 
limite com efeitos nocivos para 
a pele: queimaduras solares, 
envelhecimento precoce, sem 
nunca esquecer o cancro cutâneo!
Todas as crianças estão em 
potencial risco, mas algumas 
possuem características (fotótipos) 
que as tornam particularmente 
frágeis: pele clara; olhos azuis, 
verdes ou cinzentos; cabelos 
claros (loiro, castanho-claro ou 
ruivo); e muitos sinais cutâneos e/
ou “sardas”.
Há um enorme debate sobre a 
partir de que idade as crianças 
devem começar a ir à praia, mas 
o mais importante é que mantenha 
os bebés longe do sol e se ensine 
as crianças a ter cuidado com o 

raios solares, deve ser de algodão, 
opaca e de malha apertada, 
o que se pode verificar colocando 
a mão no interior da peça – se 
não conseguir vê-la através do 
tecido é adequada. Apesar das 
cores claras serem mais frescas, 
o preto é mais protetor – absorve 
o calor enquanto o branco reflete. 
Evitar andar com roupa molhada, 
a proteção diminui com a 
humidade. Deve também evitar-se 
deixar a criança completamente 
nua na praia. Já existem roupas 

sol desde muito cedo. 
Com os recém-nascidos, e 
até aos 6 meses, os cuidados 
a ter são obviamente diferentes. 
Não há mal nenhum em levar 
o seu bebé a passear, mas deve 
preferir o princípio da manhã 
ou o final da tarde e deve evitar 
a sua exposição ao sol. Isto 
porque, antes dos 6 meses, não 
se deve utilizar qualquer tipo de 
protetor solar, mesmo que infantil. 
A pele do bebé é ainda muito 
fina e sensível, estando sujeita a 
irritações e alergias. 
Após essa idade, a exposição 
ao sol deve ter uma duração curta, 
entre cinco a dez minutos, podendo 
aumentar-se gradualmente, mas 
sem nunca ultrapassar uma hora 
e sempre nas horas de maior 
segurança. Uma queimadura 
solar na infância duplica o risco 
de mais tarde se desenvolver um 
cancro de pele – nos primeiros 
3 anos de idade, as crianças 
não devem ser expostas 
diretamente ao sol. Após essa 
idade deve seguir os cuidados 
gerais. O risco existe, é certo, mas 
é possível minimizá-lo e desfrutar 
do sol em segurança. 

a ter com o sol

Conselhos de proteção solar nas crianças:

As crianças e o Verão 
CUIDADOS 



com índices de proteção solar UV 
que se podem tornar uma opção.
• Imprescindível é o chapéu: 
o modelo escolhido deve fazer 
sombra sobre a face, o pescoço 
e as orelhas ou seja, deve ser 
de abas. No caso dos mais 
crescidos, sobretudo os rapazes, 
que preferem os bonés com pala à 
frente, deve-se reforçar o protetor 
solar no pescoço e nas orelhas 
áreas que ficam desprotegidas.
• Não esquecer de proteger 
também os olhos. A exposição à 
radiação pode afetar a córnea (a 
membrana transparente que cobre 
o olho), daí que seja importante 
o uso de óculos de sol. Serem 
escuros não basta, é preciso terem 
lentes que ofereceram proteção. 
Convencer os mais pequenos a 
usá-los é cada vez mais fácil com 
modelos coloridos, resistentes 
e divertidos adequados a estas 
idades. 
• Finalmente, o protetor solar: 
sempre com fator de proteção 
elevado (superior a 30) e com 
proteção contra a radiação 
ultravioleta A e B. Há que 
aplicá-lo com generosidade nas 
áreas expostas e nas não expostas 
(mesmo por baixo do fato de 
banho), 30 minutos antes 
da exposição e renová-lo com 
regularidade, de duas em duas 
horas e sempre depois do banho 
(após secar a criança, mesmo com 
uma fórmula resistente à água) 
ou quando a criança transpira, 
não esquecendo as zonas mais 
sensíveis como orelhas e nariz, 
mas também a parte de cima 
dos pés. Há ainda que aplicá-
lo mesmo que seja apenas para 
brincar no quintal ou no jardim 
– onde há sol deve haver 
protetor! Há dois tipos de 
protetores solares: os físicos, que 
contêm óxido zinco ou dióxido 
titânio (uma das suas vantagens 
é a sua proteção imediata) e os 
com filtros químicos, que convém 
experimentar primeiro para ver se 

a criança não é alérgica. 
• É desaconselhado usar-
se perfumes quando se faz 
exposição solar, para evitar a 
pigmentação ou o aparecimento 
de manchas ou até mesmo 
irritação da pele.
• Deve beber muita água, para 
evitar desidratação. 
• Não descure a alimentação: 
a fruta (p. ex. laranja, nectarina, 
ameixa, cereja, pêssego, melão, 
melancia, manga, papaia e maçã) 
e os legumes (p. ex. alface, tomate, 
espinafre, brócolos, cenoura, 
abóbora) devem ocupar um lugar 
preferencial na alimentação, pois 
o seu teor em carotenos e vitaminas 
poderá contribuir para a proteção 
da pele contra a agressão pelos 
raios solares.
• Os pais e educadores 
devem dar o exemplo: a 
exposição solar de uma criança 
depende das atitudes e práticas 
dos seus prestadores de cuidados.

Esteja atento aos sinais que 
indiciam uma exposição 
excessiva. A vermelhidão, por 
exemplo, pode significar que os 
raios solares já começaram a 
fazer estragos nas peles sensíveis. 
Assim, pele avermelhada, embora 
húmida e quente, acompanhada 

de alguma febre e dor de cabeça 
corresponde a um golpe de 
calor, estando-se perante uma 
queimadura solar quando 
a estes sintomas se juntar dor 
quando se toca na pele. Quando, 
além da pele avermelhada (mas 
seca e quente), houver palidez ou 
cansaço, suores, frio e enjoo, o 
cenário poderá ser de insolação. 
Em todos os casos, a ingestão de 
líquidos é fundamental, devendo 
ser tomadas medidas para baixar 
a temperatura e recorra ao 
Médico!

Depois da exposição solar 
basta um creme hidratante normal. 
Os leites e loções pós-solares além 
da hidratação têm como objetivo 
prolongar o bronzeado, o que 
não faz muita falta a uma criança. 
Também refrescam e acalmam 
a pele depois de um “escaldão”, 
mas se a criança necessitar desta 
ação é porque algo na proteção 
falhou…

Não brinque com o sol e 
muito menos com a saúde 

do seu filho!
A proteção das crianças é 
responsabilidade dos pais!

Carla Sofia Mendes,
Médica Interna de Medi cina Geral e Familiar



Exposição solar 
durante a prática
desportiva

A prática desportiva, e em 
particular a corrida, tem vindo 
a cativar adeptos e praticantes 
de forma crescente. Esta prática 
está associada a hábitos de vida 
saudável e acarreta inúmeros 
benefícios para a saúde e 
bem-estar. Os amantes desta 
modalidade têm habitualmente um 
cuidado acrescido na escolha do 
calçado adequado e pavimento 
onde correm, com o intuito 
de melhorar a performance e 
minimizar as lesões osteoarticulares 
e musculares, procuram roupa 
confortável e arejada, tem muitas 
vezes dispositivos para verificar e 
controlar a frequência cardíaca 
e fazem acompanhar o seu 
ritmo com aparelhos de música 
e auscultadores adaptados. Mas, 
muitas vezes, por desconhecimento 
ou preguiça, os cuidados com a 
pele e com a proteção solar são 
negligenciados.
A pele é o maior órgão do 
corpo humano e a sua exposição 
excessiva à radiação ultravioleta 
(RUV) acarreta danos irreversíveis. 
Geralmente quem pratica corrida, 

O cancro cutâneo
Existem múltiplos fatores de risco 
para o cancro cutâneo:

• A carga genética e a 
suscetibilidade imunológica 
individual
• História pessoal ou familiar de 
cancro de pele
• Pele clara
• As marcas de dano solar 
(lentigos, sardas)
• As queimaduras solares, em 
particular na infância e na 
adolescência
• E sobretudo a exposição solar 
excessiva, que seja de origem 
profissional ou recreativa, como 
férias tropicais ou desporto 

Atualmente a exposição à RUV 
constitui isoladamente o fator 
de risco mais importante para o 
cancro cutâneo, o qual constitui 
um problema de saúde pública 
crescente nas últimas décadas.

além do gosto pelo desporto 
e motivação pela saúde, tem 
também alguma preocupação 
com a forma física e a estética. É 
também importante salientar que o 
principal risco da exposição solar 
é mesmo o de cancro cutâneo que 
atingirá alguns. 
O envelhecimento é condição 
da própria vida, mas apenas 
uma parte é determinada 
geneticamente, o restante é 
motivado por fatores externos, 
nomeadamente alimentação, 
stress, e exposição ambiental 
aos RUV. O principal fator de 
risco para o envelhecimento 
cutâneo é a exposição solar 
na praia, no campo, no dia-
a-dia da cidade e na prática 
desportiva. Praticar desporto ao 
ar livre a horas de exposição solar 
inapropriadas e sem proteção 
favorece o envelhecimento 
precoce e acentuado da pele, com 
aparecimento de rugas, manchas 
e diminuição de elasticidade.



A exposição solar
 
A exposição à RUV, continuada ou 
intermitente, mas repetida, ainda 
que em doses suberitematosas 
(doses que não causam 
vermelhidão/escaldão), podem 
desencadear alterações no ADN 
que desencadeiam a cascata do 
cancro na pele. 
Apesar do conhecimento atual 
de que a RUV é o principal 
causador de cancro cutâneo, o 
comportamento da população em 
relação a exposição solar ainda é 
muito imprudente e os desportistas 
parecem pouco alertados para 
este facto, pelo menos durante 
a sua prática desportiva. É um 
facto que a exposição à RUV 
é tanto maior quanto maior a 
altitude e menor a latitude, e que 
mesmo à sombra estamos sujeitos 
à radiação refletida (da areia, 
da água, da neve, dos edifícios, 
etc.). A exposição à RUV que 
ocorre na praia e na piscina é 
igual à do campo e da cidade, 

A proteção 
individual
 
A proteção individual passa pela 
fotoeducação, adequação de 
comportamentos para melhor 
usufruir do sol e das atividades 
ao ar livre, minimizando a 
probabilidade de dano solar. Mais 
importante que a temperatura 
previsível para a hora do treino, 
condicionada essencialmente 
pela radiação visível, é o índice 
de RUV nesse dia. Um dia de 
nevoeiro, relativamente fresco, um 
dia de nevoeiro pode ter índices 
de RUV elevados, uma vez que a 
radiação UV atravessa as nuvens 
e o nevoeiro. Esse índice pode 
ser consultado para cada dia e 
local do país no sítio do instituto 
Português do Mar e da Atmosfera 
(www.ipma.pt). Existem 11 
níveis de alerta, sendo que 
acima de 8/9 é necessário 
extremo cuidado e reforço 
de fotoproteção.

em repouso ou em movimento. A 
prática de desporto ao ar livre, 
como corrida, ciclismo, ténis, 
golfe, remo, entre outros, submete 
o desportista a uma carga solar 
excessiva e por isso têm elevado 
risco para desenvolver cancro 
cutâneo. Também a sudação 
devido ao exercício físico contribui 
para o dano solar, pois aumenta 
a fotossensibilidade e aumenta 
o risco de queimadura solar. A 
exposição à RUV pode ocorrer 
também em treinos indoor, 
sobretudo se os locais de treino 
forem envidraçados e o treino 
praticado junto a janelas, pois o 
vidro comum filtra apenas uma 
pequena percentagem das RUV 
(sobretudo UVB). É fundamental 
sensibilizar os desportistas para 
que as práticas desportivas tenham 
em atenção a saúde cutânea.



• Colocar protetor solar 
antes da prática de desporto 
no exterior. Sem a proteção 
adequada da pele, o sol pode ser 
um dos piores inimigos no Verão, 
mesmo em dias nublados. Na 
áreas expostas, nomeadamente 
na face e no dorso das mãos, deve 
ser aplicado sempre um protetor 
solar com textura adequada, por 
exemplo um gel, para ser bem 
absorvido e espalhar facilmente, 
com um índice de proteção no 
mínimo de 30. O protetor deve 
ser aplicado 20-30 minutos antes 
da exposição, que não deverá 
prolongar-se mais de 2 horas sem 
renovação do protetor. Crianças, 
idosos e pessoas de pele clara 
devem usar sempre um protetor de 
fator 50. Nas atividades aquáticas 
(ex. piscina exterior, remo, vela) 
a exposição ao sol é maior, em 
comparação por exemplo com a 
corrida ou caminhada, pelo que 
deve ser usado um protetor com 
índice mais elevado. 

• Evitar treinos ao ar livre 
entre as 11 e as 16-17 
horas, altura do dia com maior 
incidência solar. 

• Usar vestuário adequado 
e chapéu. Usar peças de 
roupa confortáveis, o mais leve 
e refrescante possível. Preferir 
vestuário de algodão, que absorve 

mais rapidamente o calor, do que 
tecidos sintéticos. Nas lojas de 
desporto já se encontram produtos 
adaptados nomeadamente peças 
de roupa com proteção, com 
design adequado, que cobrem 
os braços, pernas e decote, com 
tecidos frescos e arejados, bem 
como chapéus com materiais que 
protegem das RUV e absorvem 
o suor (como o dry-fit). Usar um 
chapéu para proteger o couro 
cabeludo das queimaduras 
solares, de preferência um com 
abas largas de forma a proteger 
também o rosto e pavilhões 
auriculares. 

• Usar óculos escuros é muito 
mais do que uma questão estética! 
Óculos de qualidade absorvem e 
refletem os raios solares, ajudando 
a prevenir doenças oculares, 
como a catarata. Os óculos devem 
conferir proteção para a radiação 
UVA e UVB.

• Privilegiar locais com 
sombra, como os parques e 
caminhos de floresta, pelo menos 
no início do exercício até o corpo 
acostumar-se pouco a pouco com 
o calor ambiente. No caso de 
férias em países tropicais, com 
horário solar diferente do nosso, é 
particularmente importante seguir 
a regra da sombra: devemos evitar 
a exposição solar direta quando a 
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nossa sombra é igual ou inferior 
a nós.

• Ter sempre água por perto 
e beber sempre que o corpo 
pedir! Uma boa hidratação, 
antes, durante e após o treino, 
é importante para compensar a 
perda de água pela respiração e 
transpiração durante o exercício, 
prevenir a desidratação e a 
ocorrência de cãibras. Quando 
respiramos perdemos água sob 
a forma de vapor, sendo essa 
perda maior durante o exercício. 
A perda de água através do suor 
associa-se à perda de vários 
“sais”/eletrólitos (sódio, potássio, 
cloreto). Durante as atividades 
físicas até uma hora, o melhor 
hidratante é a água. As bebidas 
isotónicas, muito difundidas entre 
os atletas, são recomendadas em 
treinos de alta intensidade e que 
durem mais de uma hora. Estas 
bebidas contêm açúcar para além 
da água e eletrólitos, pelo que a 
sua ingestão numa atividade física 
leve anularia os resultados obtidos 
em gasto energético. O seu 
consumo não é aconselhado em 
grávidas, hipertensos, diabéticos 
e pessoas com doenças renais. 
Os refrigerantes são altamente 
ricos em açúcar, pelo que não 
são eficazes para a hidratação, 
são muito calóricos e, por serem 
gaseificados, podem causar 

desconforto intestinal.

• Fazer uma refeição leve 
antes do exercício, de fácil 
digestão. Nunca praticar exercício 
de barriga vazia!

• Hidratar a pele. É 
importante aplicar um creme 
hidratante depois do banho para 
hidratar a pele após a exposição 
solar.

•Estar atento a sinais de 
alerta que devem fazer parar 
o exercício: fraqueza, cansaço 
excessivo, dor de cabeça, tonturas, 
visão turva, náuseas, cãibras. 

• Consultar um 
dermatologista. A avaliação 
dermatoscópica regular por 
dermatologista está recomendada 
nos desportistas com exposição 
solar, tal como em qualquer 
população de risco, pois a deteção 
precoce de lesões de cancro 
cutâneo, seguido de tratamento 
adequado, pode ser curativa em 
grande parte dos casos.

Elisabete Neto, Médica de Família e 
Patrícia Ladeiro, Médica Interna de Medicina 
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Uma onda de calor caracteriza-
se por temperaturas máximas 
superiores à média normal para 
a época, durante um período 
longo de dias. O nosso corpo 
esforça-se por manter uma 
temperatura corporal constante 
de 37ºC. Em períodos de calor 
intenso o corpo produz suor para 
que haja arrefecimento à medida 
que o suor evapora. Quando há 

condições que não permitem a 
evaporação, como por exemplo 
a elevada humidade do ar e a 
passagem do ar limitada pelo 
uso de roupas apertadas ou pela 
ausência de brisa, verifica-se um 
aumento da temperatura corporal 
e consequentemente um aumento 
da produção de suor, o que pode 
levar a diversas alterações no 
organismo potencialmente graves. 

Os primeiros efeitos sobre a 
saúde estão relacionados com 
a alteração da sensação de 
bem-estar, levando a que cada 
pessoa procure soluções: ingerir 
água, procurar locais frescos, 
adequar o vestuário, entre outros. 
Contudo, a exposição a calor 
intenso, sobretudo durante vários 
dias consecutivos, pode provocar 
doenças relacionadas com o 
calor: desidratação, agravamento 
de doenças crónicas, as cãibras 
por calor, esgotamento devido ao 
calor e golpes de calor, situações 
que pela sua gravidade podem 
obrigar a cuidados médicos de 
emergência. 
Em Portugal, na última década, 
a frequência de ondas de calor 
tem sido elevada e tem tendência 
a aumentar: nos próximos 50 
anos estima-se que 1 em cada 5 
dias poderá atingir temperaturas 
superiores a 35ºC.

ONDAS
DE CALOR

EFEITOS GRAVES
DO CALOR INTENSO 

NA SAÚDE

SINTOMAS

O QUE FAZER?

ESGOTAMENTO DEVIDO AO CALOR GOLPE DE CALOR

Esta situação pode ser especialmente grave nas
pessoas idosas e nas pessoas com tensão alta.

• Sede intensa
• Dor de cabeça
• Suor excessivo
• Palidez
• Respiração rápida
   e superficial
• Desmaio

Ligar para o número
de emergência 112,
seguindo os seguintes
procedimentos
até chegar ajuda:

• Levar a pessoa para
   um local fresco
   ou para uma sala com
   ar condicionado;

• Mantê-la deitada com
   as pernas levantadas;

Ligar para o número
de emergência 112,
seguindo os seguintes
procedimentos
até chegar ajuda:

• Levar a pessoa para
   um local fresco
   ou para uma sala com
   ar condicionado;

Se a pessoa não estiver consciente, não dê líquidos.
ATENÇÃO!

• Aplicar toalhas
   húmidas ou pulverizar
   água fria para arrefecer
   o seu corpo

• Dar a beber sumos de
   fruta natural sem açúcar
   e/ou bebidas contendo
   eletrólitos (bebidas para
   desportistas), se estiver
   consciente.

• Aplicar toalhas
   húmidas ou pulverizar
   água fria para arrefecer
   o seu corpo

• Arejar o ambiente
   à sua volta com uma
   ventoinha ou mesmo 
   com um abanador

• Cãibras
• Náuseas e vómitos
• Cansaço e fraqueza
• Pulsações alternam 
   entre lentas e rápidas

• Febre alta
• Náuseas
• Confusão
• Pele vermelha,
   quente, seca
   e sem transpiração

•Dor de cabeça
• Perda parcial
   ou total de
   consciência
• Tonturas
• Pulso rápido e forte

O golpe de calor é uma situação
muito grave.

Consequências graves da intensa exposição ao calor



• Esteja atento às crianças, idosos 
e pessoas doentes que podem não 
sentir sede e ofereça-lhes água
• Peça ajuda a um familiar ou a 
um vizinho no caso de se sentir 
mal com o calor
• As pessoas que estejam a fazer 
uma dieta com pouco sal ou 
com restrição de líquidos, devem 
aconselhar-se com o seu médico

Ingestão de líquidos
• Mesmo que não sinta sede, 
beba regularmente água ou sumos 
de fruta natural (sem adicionar 
açúcar!)
• Evite as bebidas alcoólicas, 
bebidas com açúcar, com gás, 
com cafeína ou quentes

Refeições
• Faça refeições leves, com pouca 
gordura, evitando as refeições 
muito condimentadas
• Coma poucas quantidades de 
cada vez, mas várias vezes ao dia

Vestuário
• Use roupa larga, leve e fresca, 
de preferência de algodão
• Use chapéu de abas largas e 

• Crianças com idade inferior a 
5 anos
• Idosos
• Pessoas com doença crónica 
(doenças cardiovasculares, 
respiratórias, renais, diabetes, 

alcoolismo, entre outras)
• Pessoas obesas
• Pessoas acamadas
• Doentes mentais
• Quem toma medicamentos como 
anti-hipertensores, antiarrítmicos, 

diuréticos, anti-depressivos, entre 
outros
• Trabalhadores expostos ao sol 
e/ou ao calor e desportistas
• Pessoas que vivem em más 
condições de habitação

Quem é mais vulnerável ao calor?

óculos de sol que ofereçam proteção 
contra a radiaçãoultravioleta

Em Casa 
• Evite que o calor entre dentro 
das habitações: abra as janelas e 
feche as persianas para que o ar 
circule
• No período de maior calor tome 
um duche de água morna ou fria. 
Atenção, se tiver o corpo muito 
quente não tome banho com água 
demasiado fria, pois pode causar 
hipotermia
• Tente permanecer 2 a 3 horas 
por dia num ambiente fresco ou 
com ar condicionado. Se não tem 
ar condicionado, visite centros 
comerciais, cinemas ou outros 
locais que o tenham

Na rua
• Evite a exposição direta ao sol, 
sobretudo entre as 11 e as 17 
horas 
• Sempre que andar ao ar livre 
use um protetor solar com índice 
de proteção elevado (superior a 
30) e aplique-o de 2 em 2 horas. 
Quando sair da piscina ou do mar, 
ou se estiver muito transpirado, 

não se esqueça de também 
renovar a sua aplicação

Exercício físico
• Sempre que possível diminua os 
esforços físicos e repouse em locais 
à sombra, frescos e arejados

Viagem de automóvel
• Viaje nas horas de menos calor
• Evite permanecer em viaturas 
expostas ao sol, sobretudo em 
filas de trânsito e parques de 
estacionamento
• Se não tiver ar condicionado, 
não feche completamente as 
janelas
• Cubra as janelas do veículo 
com telas apropriadas para não 
dificultar a condução
• Beba água durante as viagens
• Nunca deixe crianças, idosos ou 
pessoas doentes dentro de veículos 
expostos ao sol

Vamos estar alerta e 
aproveitar tudo o que de 

bom o Verão nos traz, com 
segurança e saúde!

Mariana Pereira, Médica Interna de Medicina 
Geral e Familiar

Para prevenir os 
efeitos do calor intenso 
deverá seguir estas 
recomendações



PROTEJA-SE
DO CALOR

MANTENHA-SE INFORMADO,
HIDRATADO E FRESCO.

I • INFORMAÇÃO
• MANTENHA-SE INFORMADO SOBRE AS CONDIÇÕES DO TEMPO
PARA ADOTAR OS CUIDADOS NECESSÁRIOS
• CONSULTE O SÍTIO WWW.DGS.PT, ESTEJA ATENTO AOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CASO SEJA NECESSÁRIO PROCURE
O SEU MÉDICO OU UTILIZE A LINHA SAÚDE 24.

H • HIDRATAÇÃO
• BEBA ÁGUA MESMO QUANDO NÃO TEM SEDE.
• EVITE BEBIDAS ALCOÓLICAS E BEBIDAS COM MUITO AÇÚCAR.

A • ARREFECIMENTO
• UTILIZE AR CONDICIONADO SEMPRE QUE POSSÍVEL E MANTENHA-SE
EM AMBIENTES FRESCOS PELO MENOS 2 A 3 HORAS POR DIA.
• EVITE A EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL, ESPECIALMENTE ENTRE AS 11
E AS 17 HORAS.

PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE PARA A LINHA SAÚDE 24. 808 24 24 24. EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE PARA O 112.



APRENDER A SER

SAUDÁVEL
HOJE FALAMOS DE: 
Dieta Mediterrânica no 
Verão

A dieta mediterrânica é um estilo 
de vida marcado pela diversidade 
e conjugado com as seguintes 
características:
• Consumo elevado de alimentos 
de origem vegetal (cereais 
pouco refinados, produtos 
hortícolas, fruta, leguminosas 
secas e frescas e frutos secos e 
oleoginosos);
• Consumo de produtos 
frescos, pouco processados e 
locais, respeitando a sazonalidade;
• Utilização do azeite como 
principal gordura para cozinhar 
ou temperar alimentos;

• Consumo baixo a moderado de 
lacticínios;
• Consumo frequente de 
pescado e baixo consumo de 
carnes vermelhas;
• Consumo de água como bebida 
de eleição e baixo a moderado 
consumo de vinho a acompanhar 
as refeições principais;
• Realização de confeções 
culinárias simples e com 
os ingredientes nas proporções 
certas;
• Utilização de ervas 
aromáticas para temperar em 
detrimento do sal;
• Prática de atividade física 
diária;
• Fazer as refeições em 
família ou entre amigos, 

Sabia que…

…a adesão à Dieta 
Mediterrânica é associada a 
uma melhor qualidade de vida 
em termos de saúde, sobretudo 
ao nível da saúde mental?
…a adesão à dieta 
mediterrânica poderá resultar 
numa redução considerável da 
mortalidade, sobretudo ao nível 
das doenças cardiovasculares 
e acidente vascular cerebral, 
aparecimento ou incidência de 
cancro, e incidência de doença 
de Parkinson e doença de 
Alzheimer?
…a prática de um padrão 
alimentar mediterrânico, rico 
em azeite, pode influenciar 
beneficamente doenças como a 
obesidade, síndroma metabólica 
e diabetes?

promovendo a convivência entre 
as pessoas à mesa.

Em Portugal, Espanha, Marrocos, 
Itália, Grécia, Chipre e Croácia 
é reconhecida, pela UNESCO, 
como Património Cultural Imaterial 
da Humanidade, desde 4 de 
Dezembro de 2013, reforçando 
juntamente com a evidência 
científica já existente, que se trata 
de um modelo cultural, histórico e 
de saúde.

Este padrão alimentar é 
visto como o mais saudável 
e mais sustentável no 
mundo, sendo fundamental 
no campo da saúde pública e 
nutrição.



O Verão é tempo de calor e 
de dias longos. Nesta estação 
prevalecem as frutas e os produtos 
hortícolas sumarentos e de cor 
intensa, como os frutos vermelhos, 
os figos, a melancia, o melão e a 
meloa, os alperces, os pêssegos, 
as uvas, a beringela, o feijão-
verde, o pepino, o pimento ou o 
tomate. No Verão encontramos 
também peixes como o atum, o 
peixe-espada, o carapau, as lulas 
ou a sardinha.

O que levar para 
a praia
 • Fruta fresca bem lavada: pêras, 
maçãs, pêssegos, ameixas inteiras 
ou porque não uns morangos, 
cerejas, amoras e framboesas 
para petiscar.
• Saboreie vegetais crus como 
uma cenoura inteira ou na forma 
de palitos, tomatinhos cereja, 
pepino e até uma maçaroca de 
milho previamente grelhada.
• Prefira o pão de mistura ou 
cereais e recheie com queijo 

pouco gordo e fiambre de peru 
ou frango. Junte alface, tomate e 
outros vegetais a gosto.
• Pode optar por saladas 
com massa, arroz, batatas e 
guarnecidas com legumes, fruta 
fresca, frutos secos, pedacinhos 
de queijo fresco, atum ou frango 
desfiado.
• Refresque-se regularmente 
com água, tisanas frescas (lúcia-
lima, menta...) ou sumos de fruta 
diluídos.
• Garanta que não está mais do 
que 3 horas sem comer, aposte nas 
refeições intermédias e aproveite 
para andar, jogar e tomar banhos 
de sol e de mar.
E porque o calor além de 
sinónimo de praia, torna-nos mais 
vulneráveis a “dores de barriga”:
• Evite os molhos à base de ovos 
como a maionese.
• Não permita que os iogurtes 
permaneçam muito tempo fora do 
frio.
• Transporte todos os seus 
alimentos dentro de uma lancheira 
térmica, de preferência com placas 
de gelo e reserve-lhes um espaço 
à sombra.





A água é o principal 
constituinte o organismo 
– cerca de 52% a 66% do 
corpo é água  – sendo por 
isso indispensável. Participa 
na digestão, no transporte 
de nutrientes para as células, 
na regulação da temperatura 
corporal, na proteção de órgãos, 
articulações e na eliminação 
de impurezas. É também muito 
importante para manter a memória 
e a concentração em bom estado 
assim como a pele saudável. Repor 
água em pequenas quantidades 
ao longo do dia é imprescindível, 
até porque a sensação de sede já é 
um sinal de desidratação! Evite-a!

O Instituto de Hidratação 
e Saúde recomenda, para 
adultos saudáveis e em 
condições ambientais normais de 

temperatura e de humidade, uma 
ingestão diária média de água de 
1,9 litros para homens e 1,5 litros 
para mulheres.

Níveis insuficientes de 
hidratação podem ter 
consequências graves, 
como falta de concentração e 
memória, insuficiência renal, 
nefropatia diabética, uma doença 
renal progressiva, e redução da 
produção de saliva, com impactos 
negativos na digestão e promoção 
da obstipação, sobretudo nas 
crianças. Em casos extremos, a 
desidratação pode revelar-se fatal.

Tenha a máxima atenção 
a crianças e pessoas de 
mais idade, pois com o calor 
desidratam muito facilmente. Por 
isso fique atento a sinais como 

HIDRATAÇÃO

ESSENCIAL PARA O EQUILIBRIO E BEM-ESTAR DO ORGANISMO, A 
ÁGUA É A BEBIDA DE ELEIÇÃO DA DIETA MEDITERRÂNICA, RAZÃO 
PELA QUAL DEVE ESTAR SEMPRE POR PERTO.

“ “



irritabilidade, aumento da temperatura 
corporal, lábios e pele seca ou sem 
elasticidade. 

Alguns alimentos, como a fruta 
fresca, especialmente as chamadas 
frutas de Verão (como melancia, 
melão, morangos, ameixas, 
laranjas, entre outras), por terem 
maior teor de água, são também 
uma ótima fonte de hidratação.  
Legumes, leite e cozinhados líquidos, 
como as sopas e as caldeiradas, fornecem 
também boas quantidades de água, mas a 
melhor forma de garantir uma hidratação 
adequada é através da ingestão de água 
simples. Os chás, tisanas e infusões de ervas, 
sem açúcares adicionados também são 
boas apostas. As bebidas alcoólicas, por 
serem diuréticas, facilitam a desidratação 
sobretudo se forem consumidas em excesso. 
Beba-as sempre com moderação!

Desfrute do calor e do bom tempo, 
aproveite o sol, a praia ou o campo, 
fazendo da água a sua melhor 
companheira do Verão.

Carla Sérgio, Médica de Família e
Filomena Rodrigues, Enfermeira de Família



Acontece na USF

Dia Mundial do Médico 
de Família

Dia 19 de maio, celebrou-se 
o dia Mundial do Médico de 
Família, pilar dos Cuidados 
de Saúde Primários. Cerca de 
500 médicos estiveram em 30 
localidades de norte a sul do país 

Semana do Coração 
na USF Buarcos

Durante a terceira semana de 
maio, celebrou-se na USF Buarcos 
a Semana do Coração. Este ano 
pretendemos dar-lhe “dicas” para 
ter um coração mais saudável. Na 
sala de espera da USF decorreram 
várias sessões de educação para 

e ilhas, nas principais praças 
e cidades em contacto direto 
com as pessoas, numa iniciativa 
dinamizada pela Associação 
Portuguesa de Medicina Geral e 
Familiar (APMGF). Na Figueira 
da Foz as atividades decorreram 
no Mercado Municipal com a 
colaboração de elementos da 

USF Buarcos, da USF São Julião e 
da UCSP Cantanhede. Esta ação 
pretendeu realçar a necessidade 
de proximidade do Médico de 
Família com a comunidade e 
sensibilizar a importância do seu 
papel na saúde dos cidadãos. 

a saúde sobre alimentação, 
tabagismo, hipertensão arterial e 
exercício físico. Dia 22 de maio, 
sexta-feira, foi dia de sair à 
rua e colocar os conhecimentos 
adquiridos em prática. Várias 
equipas, num total de 18 utentes, 
participaram num animado 
peddy-paper sob o lema “À 
descoberta da Figueira e de um 
coração saudável”. Ao longo de 

um percurso a pé pelas ruas da 
Figueira da Foz, os participantes 
responderam a perguntas sobre as 
sessões de educação para a saúde 
e ultrapassaram vários desafios. 
Foi sem dúvida uma manhã 
saudável muito bem passada. 
Para o ano haverá mais! 


