
A USF Buarcos já conta com uma 
dinâmica Liga de Amigos! Esta 
organização cívica, formada em 
dezembro de 2014, é composta 
por mais de uma dezena de 
membros que têm como principal 
objetivo melhorar o nível de saúde 
e bem-estar dos utentes através de 
várias iniciativas sociais, culturais 
e humanitárias. O seu porta-voz é 
o utente Jorge Rui Martins. 
A Liga de  Amigos da USF Buarcos 
(LAUSF Buarcos) pretende, em 
articulação com a equipa de 
profissionais da USF Buarcos, 
contribuir para que os utentes 
disponham de uma unidade mais 
humanizada e que responda aos 
direitos do cidadão/utente. 
Da sua composição fazem 
parte quatro grupos de trabalho 
autónomos com diferentes focos 
de atividade: 

Grupo Estrutura Interna - 
órgão consultivo na definição de 
orientações da política de saúde 
da USF Buarcos; reabilitação 
de equipamentos; promoção de 
espaços destinados a atividades 
lúdicas, culturais e sociais, como 
exposição de artes plásticas.
Grupo Voluntariado - prestação 
de apoio domiciliário a utentes 
carenciados; articulação com o 
Serviço Social da USF Buarcos.
Grupo Comunicação e 
In(formação) - apoio, 
organização e promoção de 
sessões de educação para a 
saúde; divulgação de atividades 
da LAUSF Buarcos.
Grupo Mais-Saúde - incentivo 
à realização de ações de 
rastreio; promoção de atividades 
desportivas e de lazer.

Desde a sua criação, a 
LAUSF Buarcos já abraçou 
várias iniciativas, entre as 
quais: participação do Grupo 
Voluntariado na sessão de 
educação para a saúde 
“Cuidador Informal”, realizada 
a 28 de janeiro; divulgação do 
“Dia Mundial do Doente”a 11 de 
fevereiro de 2015; e organização 
de uma sessão sobre Podologia 
a 26 de fevereiro de 2015, por 
parte do Grupo Comunicação e 
In(formação).
A LAUSF Buarcos dispõe de um 
placard próprio junto ao balcão 
administrativo. Não deixe de  
o consultar para obter mais 
informações e ficar a par das 
novidades e atividades em curso. 
Se quiser participar e desejar 
integrar a LAUSF Buarcos, não 
perca a oportunidade, comunique 
a sua intenção à sua equipa de 
saúde ou aos elementos da LAUSF 
Buarcos.

LIGA DE AMIGOS 
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Pela sua saúde, 
mexa-se!

Contornar os obstáculos 
à alimentação dos 

idosos

Espirros, não há dois 
sem três!
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A propósito do Dia Mundial do 
Doente, instituído a 11 de fevereiro 
de 1992 pelo Papa João Paulo II, 
a Direção Geral da Saúde (DSG) 
publicou dados sumários sobre a 
Saúde dos Portugueses.
Em 2014, a taxa de mortalidade 
infantil estimada voltou a descer 
para 2,85 (número de crianças 
que morre antes de completar 
um ano de idade por cada 1000 
crianças nascidas com vida) e 
a taxa de mortalidade materna 
persiste com valores que colocam 
Portugal na linha da frente em 
termos mundiais, 8 por 100 000 
crianças nascidas com vida. 
Também a taxa de mortalidade 
abaixo dos 5 anos demonstrou 
uma evolução favorável. Estes 
resultados traduzem uma melhoria 
nos cuidados de saúde prestados 
na área materno-infantil no nosso 
país, incluindo a evolução da 
cobertura vacinal, em média, 
superior a 97%.
Já o número de recém-nascidos 
com baixo peso à nascença 
(menos de 2,5kg) tem aumentado 
e tem sido relacionado com a 
idade cada vez mais avançada 
das mães e ao tabagismo. Em 
2013 verificaram-se 6850 recém-
nascidos com baixo peso em 
Portugal Continental. 
No que respeita à esperança 
média de vida, a diferença de 
género mantém-se relativamente 
estável. Entre 2011-2013, a 
esperança média de vida à 
nascença foi de 80 anos (76,9 
anos para os homens e 82,8 anos 
para as mulheres).
 Quanto à morte prematura 
(antes dos 70 anos de idade), 
Portugal assumiu o compromisso 

de baixar a taxa atual de 22,6% 
para valores inferiores a 20%, no 
contexto do programa “Saúde 
2020”. Isto, porque apesar 
da melhoria, há ainda muitos 
portugueses que morrem antes de 
festejarem os 70 anos de idade. 
As causas variam de acordo 
com o grupo etário. Nos jovens 
destacam-se os acidentes e nos 
adultos  de meia-idade as doenças 
crónicas não transmissíveis, como 
as doenças cerebrovasculares, 
cardiovasculares e oncológicas. 
Outras doenças crónicas 
preocupantes, com expressão 
epidémica em Portugal, são a 
diabetes tipo 2, a obesidade, as 
doenças respiratórias crónicas 
e as doenças mentais. Como 
determinantes destas causas de 
mortalidade têm sido apontados 
o tabagismo, o sedentarismo e 
os maus hábitos alimentares – 
comportamentos e estilos de vida 
não saudáveis.

No que se refere às doenças 
transmissíveis, a incidência de 
VIH e tuberculose apresentou 
uma evolução positiva nos últimos 
anos. No entanto, a resistência 
crescente aos antimicrobianos/
antibióticos voltou a colocar as 
doenças provocadas por agentes 
vivos nas agenda de saúde.

Eloísa Sobreira
Médica Interna de Medicina Geral e Familiar

Adaptado de “A Saúde dos Portugueses” 
publicado a 11-02-2015 pela DGS
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Sabe-se que a rinite alérgica tem 
um forte componente genético, 
pelo que a existência de história 
familiar de atopia, isto é, 
tendência para doenças alérgicas, 
como asma ou eczema atópico, 
numa pessoa com queixas de 
rinite, torna mais provável este 
diagnóstico.
A intensidade dos sintomas pode 
variar consoante a pessoa e pode 
acontecer ser-se alérgico a mais do 
que um alergénio. A juntar a tudo 
isto, as constipações, a exposição 
ao fumo do tabaco ou a mudança 
do clima podem contribuir para 
a manifestação dos sintomas de 
rinite. Mas,com uma mão cheia de 
cuidados é possível uma melhoria 
significativa na qualidade de vida. 
A prevenção torna-se mais fácil 
depois de se descobrir o alergénio 
responsável.
A evicção dos alergénios é a 
principal medida preventiva. 
Se em muitos casos basta evitar 
o contacto com os alergénios, 
não sendo necessário recorrer 
a medicamentos, outros casos 
há em que a evicção funciona 
como complemento à terapêutica 
indicada pelo médico, que varia 
de pessoa para pessoa. Os anti-
histamínicos orais constituem 
o grupo de medicamentosmais 
frequentemente recomendados, 
em complemento podem também 

Em Março chega a Primavera e 
com a nova estação regressam 
as alergias. Os pólenes são 
os alergénios (partículas com 
capacidade de desencadear uma 
reação alérgica) mais comuns, em 
especial na época primaveril, mas 
existem outros como por exemplo 
os ácaros do pó da casa, os pelos 
dos animais de companhia ou 
alguns fungos. 
A rinite alérgica é a alergia 
respiratória mais comum. 
Trata-se de uma inflamação da 
mucosa do nariz e caracteriza-
-se habitualmente por crises de 
espirros (é frequente uma salva 
de 5 a 20 espir ros), comichão 
no nariz, corrimento e obstrução 
nasal e até comichão e ardor 
nos olhos. Está frequentemente 
associada aos pólenes das 
gramíneas ou de outras plantas, 
muito comuns na Primavera, mas 
também no Outono, designando-
se neste caso por sazonal. Por 
outro lado, se for causada pelos 
ácaros, a sintomatologia ocorre 
durante o ano inteiro e designa-se 
por perene, já que a exposição a 
este alergénio é continuada.
Apesar de poder surgir em 
qualquer idade, a idade média 
de aparecimento da rinite alérgica 
é entre os 8 e os 11 anos, sendo 
a população mais afetada a dos 
adolescentes e jovens adultos.

ser dados corticoides nasais, não 
descurando uma boa higiene 
nasal com uma solução salina. Em 
casos particulares podem estar 
indicadas vacinas “anti-alérgicas” 
como medida terapêutica. 
Existem algumas medidas úteis 
para reduzir a exposição aos 
pólenes, entre as quais: manter as 
portas e janelas de casa fechadas 
nosdias em que haja mais vento, 
nesses dias deve procurar andar 
o menos possível no exterior, 
sobretudo em parques e jardins 
mas, se for mesmo inevitável, 
usar óculos e até cobrir a boca e 
o nariz com um lenço minimiza o 
risco; mudar de roupa ao chegar 
a casa, tomar banho e lavar a 
cabeça antes de deitar para que 
não fiquem resíduos na cama ou 
almofada; viajar com as janelas 
do carro fechadas, preferindo o 
ar condicionado com filtro para 
pólenes; não secar roupa ao ar 
livre, para evitar que os grãos de 
pólen se fixem à roupa; evitar os 
desportos de exterior e o campismo 
no período de polinização.
Tendo em conta estes cuidados 
é possível controlar a sua rinite 
alérgica e aproveitar o melhor 
que a Primavera tem!

Carla Sofia Mendes,
Médica Interna de Medicina Geral e Familiar

ESPIRROS, 
NÃO HÁ DOIS 
SEM TRÊS!



Pela sua saúde
O sedentarismo é hoje em dia um 
grande problema de saúde nos países 
desenvolvidos, nomeadamente nas 
pessoas acima dos 65 anos, que são 
especialmente afetadas por um mundo 
de doenças silenciosas que assombram 
o corpo sem se mostrarem aos olhos. 
Muitas das doenças crónicas que 
ouvimos os médicos falar sem saber 
bem o que são ou de como surgem, 
como a hipertensão, a diabetes ou a 
hipercolesteremia desenvolvem-se ao 
longo de anos sem que os utentes se 
apercebam. São doenças que não se 
“apanham” da tosse ou espirros do 
vizinho doente, da comida estragada 
ou do resfriado no ar, mas que se 
relacionam com os estilos de vida que 
adotámos ao longo dos anos. Com o 
aumentar da idade as probabilidades 
de ser diagnosticada uma destas 
doenças crónicas aumenta, e associado 
ao seu desenvolvimento surge a 
inatividade física. 
Estudos apontam para que níveis 
elevados de açúcar no sangue e tensão 
arterial elevada, que respetivamente 
podem levar a diabetes e hipertensão 
arterial, estejam diretamente ligados à 
inatividade física. Ao mesmo tempo que 
aumenta o risco de surgirem os efeitos 
nefastos das doenças crónicas, o nosso 
corpo já não é o mesmo de quando 
eramos mais novos, a força e volume 
dos músculos, a velocidade de reação, 
o equilíbrio e capacidades cognitivas 
já não se encontram no auge, e todos 
estes fatores contribuem para uma 
maior dependência funcional. 
Conhecedora destes factos a OMS 
(Organização Mundial da Saúde) 
elaborou uma série de recomendações, 

nomeadamente para a população 
mundial acima dos 65 anos, sendo 
a ideia chave que 150 minutos 
de exercício físico por semana de 
intensidade moderada são essenciais 
para se alcançarem benefícios para 
a saúde, obtendo a população 
fisicamente ativa um ganho em anos 
de vida e independência funcional, 
com as capacidades não só físicas 
mas também cognitivas, como a 
atenção, concentração e velocidade 
de pensamento a serem mais bem 
conservadas, fazendo jus à expressão 
“mente sã em corpo são”. 
Os estudos apontam que levando em 
linha de conta as recomendações para 
a práticas de exercício físico haja um 
menor risco de desenvolvimento ou de 

agravamento das consequências das 
doenças crónicas, como a diabetes ou 
das doenças cardiovasculares, como 
a hipertensão arterial, e que quando 
combinado com dieta constituiu a chave 
para combater a obesidade. Para tal, 
é importante seguir um programa 
de atividade física com a duração 
aconselhada, de forma a conseguir 
alcançar os benefícios com o esforço a 
que se dedica. O segredo é a força de 
vontade para começar e não se deixar 
abater pelo sossego do repouso, por 
aquelas dores musculares que surgem 
por vezes ou pela vergonha de já não 
conseguir acompanhar o ritmo dos 
mais novos. Afinal de contas, correr 
atrás da saúde é a medalha de ouro da 
nossa vida!
 

mexa-se!

Quadro resumo das recomendações da OMS de exercício físico para pessoas 
com mais de 65 anos

1- Pelo menos 150min/semana de exercício aeróbico moderado a intenso, ou 
75min/semana de exercício vigoroso.

2- O exercício deverá ser efetuado por períodos com duração mínima de 10min.

3- Para benefícios adicionais recomenda-se 300min/semana de exercício 
aeróbico moderado a intenso, ou 150min/semana de exercício vigoroso.

4- Pessoas com dificuldades motoras deveram fazer exercícios de equilíbrio para 
prevenir quedas pelo menos 3 vezes ao dia.

5- Atividades de fortalecimento muscular devem ser feitas duas ou mais vezes 
ao dia.

6- Se a pessoa não for capaz de fazer as recomendações enunciadas, deverá 
ser o mais fisicamente ativo possível.



Mas que exercícios devo fazer? Os 
exercícios aeróbicos e que promovam 
o fortalecimento muscular são os mais 
efetivos para alcançar os benefícios 
para a saúde. Os exercícios aeróbicos 
são os exercícios que envolvem 
uma grande quantidade de grupos 
musculares e que podem ser mantidos 
durante vários minutos, tais como uma 
caminhada mais acelerada, dançar 
ou nadar. Exercícios que promovem o 
fortalecimento muscular são exercícios 
de tempo de duração mais curto 
com incidência num grupo muscular 
específico, e repetições do movimento 
em vários segundos, podendo envolver 
carga externa como pesos, exemplo 
desta variante de exercício são a 
musculação ou o step. De referir que os 
exercícios deverão ter em conta o limite 
do nosso corpo e ser feitos de forma 
moderada, respeitando os batimentos 
cardíacos e a frequência respiratória, 
bem como a fadiga muscular de 
forma a evitar lesões. Também as 
atividades do dia-a-dia, embora não 
sejam os exercícios físicos clássicos, 
poderão contribuir para atingir as 
metas semanais da OMS, e gestos 
simples como subir as escadas em 
vez do elevador, aproveitar a compra 
do jornal num passo mais acelerado 
podem contribuir para a manutenção 
de um corpo ativo.
Como posso medir a minha atividade 
física? As atividades que realizamos 
no dia-a-dia, desde as mais simples 
às mais complexas, têm um gasto de 
energia associado e algumas delas, 

embora não sejam o exercício físico 
clássico, podem contribuir para manter 
um corpo ativo e saudável. Para ajudar 
a medir as nossas tarefas são utilizados 
os equivalentes metabólicos (MET), 
sendo que 1 MET equivale à energia 
que gastamos enquanto estamos a 
repousar tranquilamente sentados. As 
atividades físicas que se encontram 
abaixo do gasto de 3,5 MET são 
consideradas atividades leves e a sua 
realização é improvável que contribua 
para produzir vantagens para a saúde. 

Outro instrumento que pode ser útil 
para otimizar o rendimento da nossa 
atividade física são os podómetros, que 
são instrumentos bastante simples que 
contam o número de passos que damos 
ao longo do dia, têm a vantagem 

de ser instrumentos baratos, leves e 
pequenos, que ajudam a dar uma ideia 
do quanto ativo somos. Contagem de 
passos inferiores a 5000/dia estão 
relacionadas com as pessoas que tem 
uma vida sedentária, enquanto 10000 
ou mais passos dia se relacionam 
com um estilo de vida mais ativo e 
recomendável.

Concluindo, como todas as coisas boas 
da vida, a saúde deve ser estimada 
e está na nossa vontade o segredo 
para a conservar. Entre tanto tempo 
para aproveitar são só 150minutos de 
exercício que ela pede para o ajudar.  
     
  Bruno da Fonseca Nunes, 

Médico Interno de Medicina Geral e Familiar

E"uivalentes  -etabólicos  (-E3)  de  a6vidades  do  dia7a7dia

A"v$dades  na  +oz$nha  (coz$nhar2  lavar  lo45a...) 3.3

Andar  4Km/h  (passo  lento) 3.0

Andar  6km/h  (passo  acelerado) 4.3

Andar  de  bicicleta  (ritmo  lento) 3.5

Andar  por  casa 2.0

Cavar 3.5

Esfregar  o  chão,  lavatórios  ou  banheira 3.5

Fazer  a  cama  de  lavado 3.3

Limpar  o  Jardim 3.5

Regar 2.3

Subir  escadas   4.0

Varrer 3.3

Cavar 3.5



“Saber envelhecer é a grande 
sabedoria da vida.”, Henri Amiel 
(1821-1881)
O processo de envelhecimento 
traduz-se num declínio progressivo, 
irreversível e inevitável de todas 
as funções do organismo e que 
agrava com o passar do tempo. 
Essa diminuição das funções dos 
vários órgãos pode facilitar o 
aparecimento de doenças crónicas 
e aumenta o risco de mortalidade. 
No entanto, a melhoria do estado 
nutricional de um indivíduo pode 
modificar de forma benéfica o 
processo de envelhecimento.
O envelhecimento determina 
alterações que conduzem a 
uma diminuição do consumo de 
alimentos e a uma maior dificuldade 
de adaptação a situações de stress. 
Assim, o processo de envelhecimento 
traz obstáculos que podem dificultar 
a concretização de um correto 
e adequado plano alimentar, 
podendo ser necessário introduzir 
algumas adaptações alimentares 
como forma de contornar esses 
obstáculos.
Deste modo, para fazer face 
à dificuldades em mastigar os 
alimentos, pode ser útil modificar a 

consistência destes, confecionando 
refeições com alimentos mais tenros 
e facilmente mastigáveis, e oferecer 
água em abundância durante 
as refeições. No caso de haver 
dificuldades em engolir os alimentos, 
deve ser evitado servi-los muito 
quentes ou muito frios, devendo 
também optar-se por triturá-los em 
liquidificadores e evitar o consumo 
de alimentos secos e volumosos.
Por outro lado, existem várias 
iniciativas que podem ajudar a 
contornar a diminuição do apetite, 
das quais se destacam: optar por 
refeições mais pequenas mas de 
forma mais frequente; intensificar o 
sabor dos alimentos confecionados 
através da utilização de ervas 
aromáticas e/ou especiarias; 
optar por bebidas que possam 
enriquecer a ingestão de calorias e 
de nutrientes, preferindo o leite e a 
sopa ao café ou chá. 
No caso dos idosos que apresentem 
dificuldades visuais ou alterações 
do paladar, intensificar os sabores 
dos alimentos e utilizar guarnições 
coloridas serve para tornar a 
refeição mais saborosa e atrativa. 
O uso de copos (Figura 1) e talheres 
fáceis de manusear (Figuras 2 e 3) 

são também uma forma de evitar 
mais um obstáculo que provoque 
desinteresse pela refeição.

A nutrição é uma componente 
fundamental da saúde da população 
idosa, já que influencia o processo 
de envelhecimento, pelo que adoção 
e introdução de pequenas medidas 
corretoras no plano alimentar 
do idoso podem conduzir a uma 
melhoria do seu estado de saúde.

Cláudio Espírito Santo,
Médico Interno de Medicina Geral e Familiar

Contornar os 
obstáculos à 
alimentação 
dos idosos

Figura.1

Figura.3Figura.2



Existe um conjunto de vacinas que podem ser administradas em idade pediátrica que não estão incluídas no 
Plano Nacional de Vacinação (PNV). O seu uso deve ser considerado após discussão com o seu Médico de 
Família ou Pediatra assistente. Para ajudar neste processo de decisão de seguida apresentamos um resumo das 
atuais recomendações de algumas vacinas extra-PNV.

Vacina contra o Pneumococo (Prevenar®) - PCP13v
O Streptococcus pneumoniae (pneumococo) é um dos principais agentes causadores de infeções potencialmente 
graves em idade pediátrica, podendo causar desde otites a pneumonias, meningite e sépsis. A maioria destas 
infeções ocorre abaixo dos 2 anos de idade e existem vários serotipos (variantes) do pneumococo. Atualmente, 
a vacina recomendada em Portugal, pela Direção Geral de Saúde (DGS), cobre 13 serotipos (PCP13v).
Recomendação: a Comissão de Vacinas recomenda a vacinação universal das crianças menores de dois anos 
de idade com a VCP13v (Prevenar®).

Eloísa Sobreira, Médica Interna de Medicina Geral e Familiar 

Efeitos secundários possíveis: febre 
(10 a 15%), náuseas/vómitos e 
reações locais facilmente controláveis 
com paracetamol. A frequência de 
efeitos secundários é maior quando 
administrada em simultâneo com as 
vacinas do PNV. Em casos raros (de 
1 em 10000 até 1 em 1000) está 
descrita a possibilidade ocorrer a 
doença de Kawasaki (inflamação dos 
vasos sanguíneos).

Efeitos secundários possíveis: 
febre, náuseas/vómitos, 
irritabilidade, perturbação do 
sono, cefaleia e dor no local da 
injeção são os mais frequentes 
(até 15% das crianças).

(intervalo mínimo entre doses)

(intervalo mínimo entre doses)

IMED  

IMED  

Vacina contra o Meningococo B (Bexsero®) - 
4CMenB
A Neisseria meningitidis (meningococo), bactéria causadora de meningites e sépsis potencialmente graves, tem vários 
serotipos - A, B, C, Y, W 125 e X. Em Portugal, os serotipos mais frequentes são o B e o C. A transmissão faz-se de pessoa 
a pessoa pelas secreções respiratórias de um portador são ou individuo doente. O PNV inclui, desde 2006, a vacina 
contra o serotipo C, na altura o mais frequente no nosso país. Desde a sua introdução, verificou-se uma descida das 
meningites causadas pelo serotipo C e uma maior prevalência das meningites causadas pelo serotipo B. É neste sentido 
que surge a vacina contra este serotipo (4CMenB).  A vacina atua em 3 proteínas do meningococo B, no entanto este 
possui uma grande diversidade genética pelo que a vacina não é 100% eficaz. 
Recomendação: a Sociedade de Infeciologia Pediátrica refere que a vacina 4CMenB é imunogénica e segura em lactentes, 
crianças e adolescentes e que apesar de se desconhecer com precisão qual a percentagem de estirpes circulantes em 
Portugal cobertas pela vacina, ela é, atualmente, a única forma de proteção contra a doença invasiva do meningococo 
tipo B.

Vacinas extra Plano Nacional de vacinação

Idade  de  
início

Primo-‐vacinação Reforço

2  -‐  6  meses 2  ou  3  doses  (IMED:  1  mês)
Aos  11  -‐  15  meses:  1  dose  (após  2  meses  da  

9:;ma  dose)

7  -‐  11  

meses
2  doses  (IMED:  1  mês)

Aos  11  -‐  15  M:  1  dose  (após  2  meses  da  

9:;ma  dose)

12  -‐  23  

meses
2  doses  (  IMED:  2  meses)

≥24  meses 1  dose  (2  doses  se  pertencer  a  grupo  de  risco  com    IMED    2  meses)

Idade  de  
início

Primo-‐vacinação Reforço

2  -‐  5  meses 3  doses  (IMED:  1  mês) Aos  12  -‐  23  meses:  1  dose

6  -‐  11  meses 2  doses  (IMED:  2  mês) 1  dose  (a56s  2  meses  da  7l9ma  dose)

12  -‐  23  
meses

2  doses  (IMED:  2  meses) 1  dose  (a56s  12  a  23  meses  da  7l9ma  dose)

2  -‐  10  anos 2  doses  (IMED:  2  meses) Não  estabelecida

Adolescente
s

2  doses  (IMED:  1  meses) Não  estabelecida



Vacina contra o Rotavirus (Rotarix® / Rotateq®)
O Rotavírus é um dos principais agentes causadores de diarreia a nível mundial. Nos países desenvolvidos, a 
maioria das gastroenterites por rotavírus não origina hospitalização e raramente origina complicações sérias. 
De qualquer modo, o impacto deste agente na saúde pública ainda é significativo (dias de doença e ausência ao 
trabalho por parte dos pais). Existem 2 vacinas administradas por via oral comercializadas em Portugal.

Novos médicos internos em 
formação
Em 2015 iniciaram a sua formação na USF 
Buarcos 3 novos internos da especialidade 
de Medicina Geral e Familiar, a Dr.ª Ana 
Monteiro, o Dr. Bruno Nunes e a Dr.ª Mariana 
Pereira, com as respetivas orientadoras de 
formação, Dr.ª Catarina Bettencourt, Dr.ª 
Carla Sérgio e Dr.ª Filomena Cuco. 
Sessão “Cuidador Informal”
As 5 alunas da Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra sob orientação 
da equipa de Enfermagem da USF Buarcos 
(Ana Ferreira, Carolina Queirós, Inês Pinto, 
Joana Ferreira e Marta Costa) realizaram 
uma sessão de esclarecimento intitulada 
“Cuidador informal” a 28 de janeiro. Esta 
sessão contou com a participação dos 
elementos do Grupo Voluntariado da LAUSF 
Buarcos e cuidadores de doentes acamados. 
Nesta sessão foram abordados temas como 

alimentação, prevenção de quedas, higiene 
e prevenção de úlceras de pressão.
Sessão sobre “Podologia”
O Grupo Comunicação e In(formação) 
da LAUSF Buarcos organizou a 26 de 
fevereiro uma sessão de educação para a 
saúde no âmbito dos cuidados a ter com 
o pé diabético realizada pela podologista 

Dr.ª Sónia Sousa. Foram abordados vários 
temas, entre os quais, observação do pé, 
cuidados do dia-dia e ainda apresentados 
vários casos clínicos. Esta sessão contou 
com a participação de um ilustre número de 
utentes que tiveram assim a oportunidade 
de colocar diversas questões e esclarecer 
algumas dúvidas.

Acontece na USF

Vacina contra a Varicela
A varicela é uma doença benigna em idade infantil. 
Recomendação: A Organização Mundial de Saúde (OMS) apenas recomenda a vacinação no âmbito de um Plano 
Nacional de forma a garantir imunidade de grupo, sendo a vacinação esporádica por rotina não recomendada, já que 
a vacina não é 100% eficaz (cerca de 20% dos vacinados contraem varicela) e o vírus selvagem continuaria a circular. 
Já a Sociedade de Infeciologia Pediátrica aconselha a vacinação dos adolescentes (11-13 anos).

Efeitos secundários possíveis: diarreia 
(muito frequente), dor abdominal, 
flatulência e irritabilidade. Como 
efeitos mais graves, estão descritos 
casos de intussusceção intestinal 
(frequência rara) e apneia nos 
lactentes muito prematuros 
(frequência desconhecida).

Efeitos secundários possíveis: febre, náuseas/
vómitos, diarreia e dor e eritema no local da 
injeção (até 15% das crianças). Como efeitos 
mais graves, estão descritos casos muito raros de 
convulsões e doenças dos vasos sanguíneos.

(intervalo mínimo entre doses)

(intervalo mínimo entre doses)

IMED  

IMED  

Vacina contra a Hepatite A (Havrix junior®)
A Hepatite A é a causa mais frequente de hepatite aguda no mundo. Na criança esta é geralmente benigna, muitas 
vezes assintomática ou autolimitada. A sua transmissão faz-se por via fecal-oral, através de água, alimentos ou 
outros produtos contaminados. 
Recomendação: a Sociedade Portuguesa de Pediatria aconselha que sejam vacinadas prioritariamente todas as 
crianças ou adolescentes que viajam para países com endemicidade intermédia ou alta, tenham patologia hepática 
crónica, sejam hemofílicos, candidatos a transplante de órgão ou doentes com VIH. 

Idade  de  
início

Rotarix® Rotateq®

>  6  semanas 2  doses  (IMED:  1  mês) 3  doses  (IMED:  1  mês)

Idade  de  início Havrix  junior®

>  1  ano 2  doses  (IMED:  6  meses  a  1  ano)


