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LEVE
A SUA SAÚDE
DE FÉRIAS
Cada vez se viaja mais nas férias. As viagens são fonte
de novas e maravilhosas experiências, mas também,
podem ser causa das mais variadas doenças ou mesmo
de morte (principalmente quando viajar para fora de
Portugal).

ANTES DE VIAJAR:
• Informe-se sobre os riscos do país ou local para onde vai viajar

marque uma consulta de saúde do viajante.
• Não esqueça de tomar as vacinas (se necessário).
• Leve consigo um kit de primeiros socorros.
• Antes de viajar para o estrangeiro pode aconselhar-se

com o seu médico assistente.

Kit de primeiros socorros do viajante
Deverá incluir: pinça, agulha, canivete, tesoura, lanterna, pensos
rápidos, compressas, adesivo, Betadine®, medicação para a
febre/dores, para as alergias, para a diarreia e os enjoos, repe-
lente de insectos e protector solar.
Pessoas com necessidade de medicação regular devem viajar com
medicamentos suficientes para toda a duração da viagem. Se vai
viajar de avião necessita de uma declaração médica.

Sugestões para diminuir o risco
de doença durante a estadia:
• Não beba nem lave os dentes com água não fervida.
• Não beba bebidas com gelo.
• Beba unicamente água fervida, bebidas feitas com água fervi-

da, bebidas gaseificadas, cerveja ou vinho.
• A água engarrafada é mais segura que a da torneira.

Contudo, se a origem da água é desconhecida ela não deve
ser consumida.

Os rios, lagos, lagoas e outros locais de água doce devem
ser evitados para banhos devido ao risco de doenças transmitidas
por contacto com a pele. Use sempre calçado – não caminhe
descalço.

Para além da água, a comida também
pode ser origem de doenças:
• Não coma vegetais crus.
• Não coma a casca da fruta. Descasque-a você mesmo.
• Não coma nem beba produtos não pasteurizados.
• Não coma cru ou mal passado a carne, peixe ou mariscos.

Os insectos também podem transmitir um elevado número de
doenças graves que nem sempre são prevenidas por vacinas ou
medicamentos. Preferencialmente, evite áreas infestadas com
insectos (geralmente áreas rurais).
• Vista roupa que o proteja: camisas com mangas compridas

e calças.
• Mantenha uma boa higiene corporal.
• Use repelentes de insectos e insecticidas.
• Use rede mosquiteira.
• Inspeccione regularmente a sua pele e remova qualquer insec-

to que nela se encontre.
• Depois de anoitecer, passe o menor tempo possível na rua.
Na praia evite a exposição solar entre as 10h e as 16h. Proteja-se
do sol: não esqueça o chapéu e os óculos de sol. Beba muitos líqui-
dos e evite as bebidas alcoólicas. Use sempre protector solar com
cobertura para UV-A e UV-B.

Se viajar de avião durante mais de 6-8 horas deverá:
• Levantar-se e caminhar um pouco cada 1-2 horas.
• Evitar fumar.
• Vestir roupa confortável e não apertada.
• Flectir e estender frequentemente os tornozelos e joelhos

e evitar cruzar as pernas. Deverá mudar muitas vezes
de posição no lugar.

• Beber muitos líquidos para evitar desidratação.
• Vestir meias elásticas, se necessário.
A grávida saudável com gravidez normal pode viajar. No entan-
to, o risco deve ser avaliado caso a caso. As vacinas, nesta situa-
ção, nem sempre podem ser administradas, assim como, alguns
antibióticos. Converse com o seu Médico antes de viajar.
Evite o contacto com sangue e fluidos corporais de outros indiví-
duos. Evite injecções. Pratique sexo seguro utilizando o preserva-
tivo e só assim diminuirá o risco de contrair SIDA/HIV, Hepatite B
ou outras DSTs durante a sua viagem.
Se depois de regressar da viagem sentir necessidade de recorrer
ao seu médico assistente por motivos de doença deverá adverti-lo
de que viajou recentemente, fornecer o seu itinerário e ele infor-
má-lo-á sobre as doenças com as quais poderá ter contactado
e auxiliará no seu tratamento.

BBOOAASS  FFÉÉRRIIAASS!!
DDIIVVIIRRTTAA--SSEE  CCOOMM  SSEEGGUURRAANNÇÇAA!!

(Filipe Prazeres, médico interno MGF)
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NOME/MÊS *Jan *Fev * Mar * Abr * Mai Jun Jul Ago Set *Out *Nov *Dez

Dra. Carla Sérgio 7 a 13 13 a 23 3 a 17 28 a 31

Dra. Catarina Bettencourt 30 a 31 1 a 3 12 a 15 16 a 31 26 a 31 1 a 2 21 a 23

Dra. Cláudia Paulo 25 a 28 3 a 18 6 a 16 30

Dra. Elisabete Neto 20 a 22 28 a 29
8 a 12
18 e 19
23 a 30

1 a 10 6 a 9 2 a 11

Dra. Lígia Martins 13 
29 a 30 4 a 5 6 a 21 28 e 29 22 e 23 23 a 30 1 a 9

Dra. Patrícia Cardoso 25 a 30 1 a 6 3 a 18 6 28 a 31

AUSÊNCIAS PROGRAMADAS DAS MÉDICAS DE FAMÍLIA

Estas datas podem ser alteradas em algum momento



A manutenção da sua saúde depende de uma única pessoa: você!
A manutenção de um estilo de vida saudável tem efeitos compro-
vados na diminuição do risco de vir a desenvolver variadas doen-
ças, nomeadamente, doenças cardiovasculares, diabetes, neopla-
sias, entre outros.

MAS O QUE SÃO ESTILOS DE VIDA SAUDÁVEIS?
Em termos gerais uma pessoa que leva um estilo de vida saudável
não fuma, mantém um peso apropriado para a sua altura, tem
uma alimentação saudável e pratica exercício físico de forma
regular. Dito assim parece simples mas a realidade por vezes
revela algo mais complicado. O truque é ir evoluindo passo a
passo, com pequenas conquistas no dia-a-dia em direcção a uma
vida mais saudável.

MUDE HOJE! 
ALGUNS CONSELHOS PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
Deixe de fumarÉ ontem!
O tabaco é um factor de risco para a doença cardiovascular além
de ser a principal causa de cancro do pulmão. Se fuma procure
ajuda junto do seu médico de família para largar este vício.
Alguns dias após deixar de fumar irá sentir melhorias no olfac-
to e no paladar, a longo prazo diminui fortemente o risco de
vir a desenvolver doenças cardiovasculares, respiratórias e
cancro do pulmão. Irá ainda notar uma agradável surpresa

na carteira com o dinheiro que irá poupar!

FAÇA EXERCÍCIO
O início de actividade física regular previne o

aparecimento de doenças cardiovasculares,
diabetes, osteoporose entre outras doen-
ças e ajuda a reduzir o stress. Uma cami-
nhada de cerca de 30 minutos por dia,
num passo constante, é suficiente para
ajudar na diminuição do peso e na

melhoria dos valores de tensão arterial e
colesterol. Aproveite a Marginal da

Figueira da Foz, um percurso de ida e volta
desde o Relógio até à zona do cemitério de

Buarcos são cerca de 5km, um óptimo percur-
so para iniciar actividade física e que poderá

alargar à medida que melhora a sua condição
física.

FAÇA UMA DIETA EQUILIBRADA
Uma dieta equilibrada é um dos pontos de honra
de uma vida saudável. Uma alimentação equilibra-
da reduz o colesterol e a tensão arterial, 
o risco de vir a desenvolver diabetes e determina-
das neoplasias. Coma mais verduras, beba muita
água, reduza as comidas ricas em gorduras e em
açucar. Diminua gradualmente a quantidade de sal
que usa nos alimentos, experimente substitui-lo por
ervas aromáticas que aumentam o sabor dos alimen-
tos, disfarçam a falta de sal e não são prejudiciais 
para a sua saúde. Corte no consumo de bebidas
alcóolicas. Se tem dúvidas sobre a dieta mais apro-

priada para si, consulte o seu
médico de família, este
poderá aconselhar-lhe
uma dieta correcta ou
orientá-lo para uma consul-
ta específica de Nutrição.

Jornal do utente

HÁBITOS 
DE VIDA SAUDÁVEIS

ADEUS INVERNO! 
OLÁ SOL... MAS CUIDADO!

São um conjunto de doenças que afectam 
o aparelho cardiovascular, designadamente 
o coração e os vasos sanguíneos.

DOENÇAS CARDIOVASCULARES MAIS COMUNS:

• Enfarte do miocárdio;

• AVC (acidente vascular cerebral);

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte
em Portugal. Esse facto é tanto mais dramático quando seguin-
do um estilo de vida saudável se pode diminuir fortemente o
risco de vir a sofrer destas doenças.

COMO PREVENIR:

Siga os nossos conselhos em como seguir um estilo de vida
saudável expostos nesta revista. E aconselhe-se com o seu
médico de família que o poderá ajudar a seguir uma vida
mais saudável. Deverá ainda ter em atenção o seguinte:

• Controle regularmente a sua tensão arterial, o seu nível 
de açúcar e gorduras no sangue; 

• É aconselhável a realização de exames periódicos de
saúde, mas lembre-se: fazer análises não cura doenças! 

• A prevenção deve começar mais cedo para os indivíduos
com história familiar de doença cardiovascular precoce 
ou morte súbita.

FACTORES DE RISCO:

Impossíveis de mudar

• Sexo – os homens têm um risco superior;

• Idade (homem ≥ 45; mulher ≥ 55 anos ou pós-menopausa);

• História Familiar

Modificáveis 

• Tabagismo;

• Sedentarismo;

• Obesidade;

• Maus hábitos alimentares;                                                            

• Colesterol elevado;

• Hipertensão arterial;

• Stress excessivo;

• Consumo excessivo de álcool

Doenças 
que aumentam o risco

• Diabetes mellitus

DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES

O DIAGNÓSTICO 
PRECOCE 

É FUNDAMENTAL, 
COMO TAL 

PROCURE-NOS…

Com a chegada da Primavera, os primeiros
raios de sol convidam a passeios ao ar
livre e a uma ida à praia, o que é extrema-
mente saudável, mas temos que ter espe-
cial atenção  com a nossa pele. 
A pele é o maior órgão do corpo humano
e tem como funções proteger o organismo
de infecções, manter a temperatura, arma-
zenar água e gordura e produzir vitamina D. 
A pele é composta por duas camadas, 
a mais externa, a epiderme, possui na sua
parte mais profunda células chamadas
melanócitos cuja função é produzir melani-
na, pigmento que dá cor à pele. 
A camada mais interna da pele, a derme
tem como função regular a temperatura do
corpo através da produção de sebo (glan-
dulas sebaceas) e de suor (glândulas sudo-
riparas).
Quando a pele é exposta à luz solar  pro-
duz mais melanina para a proteger da
radiação excessiva dando o  tom bronzeado.
A luz solar é composta por vários tipos de
radiações sendo os mais conhecidos os
raios ultravioleta, que são os responsáveis
pela produção de melanina na pele.
No entanto, exposições repetidas e muito
prolongadas ao sol poderão ser prejudi-
ciais porque poderão provocar cancro
da pele.
Para podermos usufruir dos
benefícios do ar livre e do
sol sem prejudicar a
nossa saúde devemos:

• Usar diariamente protector solar nas
zonas expostas (face, braços, pernas)
mesmo durante o Inverno 

• Usar protector solar com factor de pro-
tecção elevado – sempre  maior que 15.
(As crianças e jovens  ou os  adultos 
de pele clara devem usar sempre protec-
tor solar com factor de protecção acima
de 30)

• Colocar o protector solar uma hora
antes de sair para a praia e renová-lo a
cada 2 horas, ou sempre que for à água

• Não usar o resto do protector que
sobrou do ano anterior (mesmo que este-
ja dentro da validade pode ter perdido a
sua eficácia)

• Nos primeiros dias de praia não ficar
muito tempo seguido ao sol (dar tempo
para que a pele se habitue ao sol e a
melanina seja produzida)

• Usar roupas leves e frescas de cor clara
nas horas de maior calor

• Evitar a exposição ao sol entre as 11
horas  da manhã e as 16 horas

• Evitar escaldões (a pele tem “memória”
para os escaldões por isso o cancro da
pele poderá manifestar-se mais tarde)

• Na praia ou na piscina o sol
reflecte na areia e na

água por isso, mesmo
estando debaixo

de um chapéu
de sol corre-
mos o risco de
escaldão.

• Nos dias enevoados ou com nevoeiro os
raios ultravioleta conseguem passar à
mesma por isso se estiver ao ar livre nes-
ses dias coloque protector solar

• Após a depilação ou um peeling deve
evitar a exposição solar porque a pele
fica mais sensível

• Os bebés não devem ir à praia antes 
dos 12 meses e nunca devem ser expos-
tos ao sol

• Usar sempre chapéu de cor clara, e ócu-
los de sol (principalmente se tiver olhos
claros)

• Lembre-se que o sol está em todo o lado
por isso, coloque protector solar ao seu
filho antes de ele ir para a escola, quan-
do ele for brincar para o jardim, ou se
ele praticar desportos ao ar livre.

As pessoas de pele clara, louras, ruivas 
e com sardas tem maior sensibildade ao sol
por isso são as que devem usar protectores
solares com índices de protecção acima de 30
e ter maior cuidado com a exposição solar.
Importante realçar que os solários utilizam
raios ultra-violeta pelo que o seu uso é
igualmente perigoso.
Importante também não esquecer de beber
água com frequência quando estiver na
praia ou piscina.
Se precisar esclarecimento adicionais con-
sulte a sua equipa de família.

(Dora Cristiana Loureiro Margato e Sara Daniela Figueiredo da Silva, alunas 
do 3ºano, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.)

Dr. Miguel Fernandes, médico interno MGF

Enfermeira Fátima Filipe


