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Na edição de Verão deste Guia de 
Saúde é inevitável abordar te-
mas como a praia, o usufruto do 

convívio, a partilha e o lazer. Temas qua-
se obrigatórios são a proteção solar, os 
cuidados a ter com os grupos mais vulne-
ráveis ou a proteção florestal. Este ano, 
contudo, urge reforçar uma mensagem 
de pragmatismo e responsabilidade para 
que possamos usufruir de tudo o que o 
Verão e Setúbal nos oferecem, mas sem 
esquecer que vivemos em pandemia.
Ao construirmos o Guia procuramos 
ir além do tema que nos assola diaria-
mente para promover a educação para 
a saúde. Isso significa que temos de ca-
pacitar cada munícipe com informações 
claras, sucintas e credíveis para que pos-
sa assumir o seu autocuidado. 
Tal como fazemos diariamente e fizemos 
no passado dia 1 de junho, em cerimó-
nia de homenagem realizada junto ao 
Centro Hospitalar de Setúbal, temos de 
endossar mensagens de agradecimento 
a todos os profissionais de saúde pela 
continuidade do empenho na prestação 
de cuidados. Mensagens que são exten-
síveis, direta ou indiretamente, a todos 
os que combatem um inimigo comum. 
Nesta edição damos a conhecer o por-
quê de o Hospital de São Bernardo ser 
um Hospital amigo dos bebés e a con-

tinuidade do projeto “Bebé Box”, pois 
valorizamos cada vida que nasce no 
concelho e enaltecemos a coragem da 
promoção da vida em tempos de desafio. 
Foi igualmente a pensar na população 
mais jovem que a Dra. Cláudia Bacalhau 
escreveu o Livro da Visão, procurando, 
de forma didática, partilhar curiosidades 
relacionadas com a saúde ocular infantil.
Conheça, nesta edição, outro Guia, o do 
Turismo Acessível, e fique a saber mais 
sobre os benefícios da água do mar.
Sinta, Viva, Saboreie Setúbal e Azeitão, 
sem descurar a sua segurança e a de ter-
ceiros. Mantenha o distanciamento so-
cial, utilize máscara e higienize as suas 
mãos com a regularidade necessária.

Edição:

Parceiros nesta edição:

Patrocinador: 

Maria das Dores Meira
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

SABOREIE O VERÃOSABOREIE O VERÃO
EM SEGURANÇAEM SEGURANÇA



4

O que é um hospital 
amigo dos bebés?
A OMS e a UNICEF têm sido as grandes 
promotoras do aleitamento materno. 
Em 1991 surgiu a Iniciativa Hospital Ami-
go dos Bebés, com o objetivo de criar es-
tratégias para os serviços de obstetrícia 
e pediatria de cada país de modo a pro-
mover, proteger e apoiar o aleitamento 
materno. Foi definida a política dos 10 
passos para se considerar um Hospital 
Amigo dos Bebés (HAB). 
A sua importância reside na evidência 
que nesses hospitais as taxas de aleita-
mento materno são mais altas que nos 
restantes.

Quais os 10 critérios que tem de cum-
prir um hospital para ser considerado 
HAB?

PASSO 1
>>   Cumprir o Código de comercialização 

de substitutos de leite materno;
>>    Ter uma política escrita e comunica-

da à equipa e aos pais, com normas 
de orientação clínica, para uniformi-
zar procedimentos e folhetos informa-
tivos;

>>    Estabelecer um plano de monitoriza-
ção interna.
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Dr.ª Estela Veiga
Pediatra – Comissão Aleitamento Materno do Centro Hospitalar de Setúbal

PASSO 2
>>    Formação teórico-prática a profissio-

nais de saúde e da área não clínica, do 
hospital e centro de saúde.

PASSO 3
>>    Plano pré-natal – informação pré-natal 

aos pais.

PASSO 4
>>    Período pós-parto imediato: contato 

pele a pele o mais precocemente possí-
vel e início da amamentação na primei-
ra hora de vida.

PASSO 5
>>    Período pós-natal: apoio à amamen-

tação, esclarecimento de dúvidas, 
resolução de problemas práticos. No 
caso das mães que tenham de ser se-
paradas dos seus bebés por algum mo-
tivo clínico, fazer o ensino, para a mãe 
extrair o seu leite. 

PASSO 6
>>    Não oferecer substitutos de leite ma-

terno, exceto se prescrito pelo profis-
sional de saúde. São raras as situações 
em que se necessita de suplementação 
com leite artificial.

PASSO 7
>>    Praticar o alojamento conjunto 24 ho-

ras/dia.

PASSO 8 
>>    Ensinar a mãe a reconhecer os sinais 

de que o bebé tem fome e está prepa-
rado para mamar. 

PASSO 9
>>    Aconselhar a mãe a não oferecer teti-

nas, mamilos artificiais ou chupetas e 
informar sobre os riscos na interferên-
cia com o processo de amamentação.

PASSO 10
>>    Estruturar o plano pós-alta – Ter um 

plano de alta, estruturado para o am-
bulatório, redes de saúde pública, 
coordenação com grupos de apoio co-
munitários. 

A organização de eventos de mobiliza-
ção social, nomeadamente a criação 
da “Semana Mundial do Aleitamento 
Materno” são meios para que a socie-
dade tenha acesso a informação atuali-
zada e científica e, com isso, seja mais 
interventiva, no seu papel fundamental 
de cidadania. Este ano a iniciativa que 
ocorre anualmente na primeira semana 
de Agosto tem como tema “Proteja a 
amamentação: responsabilidade com-
partilhada”.

Em Portugal, o Centro Hospitalar de Se-
túbal foi certificado pela primeira vez em 
2011 e a cada 3 anos tem sido recertifica-
do, graças à constante preocupação em 
manter o padrão de qualidade. Tal só é 
possível com o empenho dos profissio-
nais e das mães devidamente informadas 
sobre a importância da amamentação.

É imprescindível o papel dos governos, 
dos administradores e gestores já que o 
aleitamento materno é um indicador de 
qualidade em saúde, com retorno econó-
mico direto na política global de saúde.
Só com essa sensibilidade e com a ma-
nutenção do apoio formal de institui-
ções como a Direção Geral de Saúde, 
entre outras, poderá ser possível gene-
ralizar o conceito de Hospital Amigo dos 
Bebés, Unidades Amigas dos Bebés e 
Comunidade Amiga dos Bebés.
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A Câmara Municipal de Setúbal reto-
mou a distribuição dos kits Bebé Box, 
oferta que celebra os nascimentos no 
puerpério do Hospital de São Bernar-
do, após um período de interregno 
motivado pela pandemia de Covid-19.

Com esta iniciativa, iniciada em 2009, a 
autarquia atribui uma caixa-presente de 
boas-vindas a mães e filhos recém-nasci-
dos na maternidade do Centro Hospita-
lar de Setúbal.
O kit Bebé Box  foi renovado no ano de 
2019, passando a apresentar uma nova 
imagem gráfica e a incluir um babete e 
um toalhão de banho de tecido turco de 
cor branca e tons azul-água alusivos ao 
rio Sado.
A  Bebé Box  oferece, igualmente, um fo-
lheto com o calendário de vacinas do Pro-
grama Nacional de Vacinação e o cartão 
“Olá,  Bebé! Olá, Mundo!”, para registo 
dos primeiros dados da criança, nomea-
damente nome, data e hora de nascimen-
to, local de nascimento, peso e medidas.

TESTEMUNHOS:
“É um gesto simpático, vamos com toda 
a certeza dar uso a esta oferta. É sempre 
bom quando sentimos que somos lem-
brados pela nossa cidade”.
Luciane Nascimento e David Silva (pais 
do Gabriel)

“Toda a ajuda agora é preciosa, vamos 
de certeza usar o kit. Por agora ainda 
estamos a cair na realidade. Quando o 

vi, chorei mais eu do que ele. Não consi-
go explicar a sensação das lágrimas na 
minha cara”.
Luís Reimão (pai do Kelson)

“É tudo novo outra vez. Como pais, so-
mos diferentes, com outra maturidade, 
aqui no hospital é também tudo diferen-
te. Temos melhores condições físicas e 
humanas. O kit mais do que um presente 
é o gesto para connosco”.
Sandra Santos (mãe do Martim)

“Esta ação representa a vida. Represen-
ta o presente e o futuro e simboliza que 
o município está com o hospital”.
Dr. Nuno Fachada – Conselho de Adminis-
tração do Centro Hospitalar de Setúbal

“Esta é uma forma de dar um sinal, uma 
mensagem de confiança, de que vale a 
pena viver e celebrar a vida, constituir famí-
lia e trazer alegria para as ruas da cidade”
Vereador Ricardo Oliveira – responsável 
pelos pelouros da Saúde e Educação

Bebé Box
Município de Setúbal



777

Dr.ª Cláudia Bacalhau
Médica Oftalmologista – Hospital da Luz Setúbal

Cuidar da visão
na infância
Aprende como a visão funciona
e como cuidar dos teus olhos!
Com este livro vais ficar a saber como é 
que vês o mundo à tua volta, que doen-
ças podem afetar a visão, como é uma 
ida a uma consulta de oftalmologia 
(médico dos olhos) e porque é que al-
gumas pessoas têm de usar óculos, en-
tre muitas outras informações impor-
tantes e curiosidades sobre a visão. O 
livro conta com personagens cativantes 
que ajudam a explicar como se proces-
sam alguns exames e tratamentos em 
oftalmologia, e aborda temas muito 
pertinentes e atuais como o perigo dos 
monitores e da exposição solar, entre 
outros. Com um texto rigoroso sobre as 
questões mais técnicas relacionadas 
com a anatomia do olho e quais as suas 
funções, este livro é recomendado pelo 
Presidente do Colégio de Oftalmologia 
da Ordem dos Médicos. Inclui curiosi-
dades surpreendentes, por exemplo, 
como funcionam as ilusões óticas, e in-
clui a oferta de um encarte com óculos 
para recortar e brincar, desmistificando 
os receios que algumas crianças sen-
tem quando têm de usar óculos. 
Um livro essencial para ajudar pais e 
educadores a responderem a todas as 
perguntas e receios dos mais novos.”
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ONDAS DE CALOR
– RECOMENDAÇÕES PARA A POPULAÇÃO

As alterações climáticas estão a mudar 
o clima e os eventos extremos ocorrem 
com maior frequência e magnitude. À 
primavera segue-se o verão. Junho é o 
mês em que as ondas de calor ocorrem 
com maior frequência em Portugal Con-
tinental. Um fenómeno que não sendo 
novo no país preocupa, e muito, as auto-
ridades de saúde e os agentes de prote-
ção civil. Uma onda de calor ocorre quan-
do, em pelo menos 6 dias consecutivos, 
a temperatura máxima diária é superior 
em 5ºC ao valor médio diário no período 
de referência. Mas, 3 dias de temperatu-
ra com 10 °C acima da média terá certa-
mente mais impacto na saúde pública 
das populações. 

PRINCIPAIS EFEITOS SOBRE A SAÚDEPRINCIPAIS EFEITOS SOBRE A SAÚDE  

>>    ERUPÇÃO CUTÂNEA, VERMELHIDÃO 
DA PELE, QUEIMADURA SOLAR; 

>>    SÍNCOPE, MAL-ESTAR                                 
E OU IRRITABILIDADE; 

>>    GOLPE DE CALOR, COLAPSO                
OU ESGOTAMENTO POR CALOR; 

>>    AGRAVAMENTO DE DOENÇAS           
CARDIOVASCULARES; 

>>    AGRAVAMENTO DE DOENÇAS            
RESPIRATÓRIAS. 

GRUPOS VULNERÁVEIS:GRUPOS VULNERÁVEIS:
>>  Crianças com idade ≤ a 5 anos;
>>  Pessoas com idade ≥ a 75 anos; 
>>    Pessoas com doenças crónicas (car-

díacas, respiratórias, renais, mentais, 
diabetes, alcoolismo), obesidade, imu-
nodeprimidos; 

>>    Pessoas medicadas com anti hiper-
tensores, antiarrítmicos, diuréticos, 
antidepressivos, neurolépticos; 

>>    Pessoas acamadas ou com mobilidade 
condicionada;

>>    Pessoas com atividades profissionais 
ao ar livre, desportistas; 

>>    Residentes em habitações degrada-
das, pessoas isoladas, sem abrigo; 

>>    Turistas, visitantes e participantes    
em grandes eventos. 

MEDIDAS DE ÂMBITO GERALMEDIDAS DE ÂMBITO GERAL

PROTEJA-SE DO SOL E DO CALOR PROTEJA-SE DO SOL E DO CALOR 
>>    Evite a exposição direta ao Sol (entre 

as 11h – 17h); 
>>    Na praia, mesmo debaixo do chapéu 

de sol não está protegido; 
>>    Na exposição ao Sol ou ar livre, use 

protetor solar (índice >30);
>>    Use chapéu e óculos escuros. Use 

roupa solta, preferencialmente de 
algodão; 

>>    Os bebés e os idosos não deverão ir 
à praia; 

>>    Diminua os esforços físicos e repouse 
em locais à sombra, frescos e arejados. 

>>    Permaneça 2 a 3 horas por dia num 
ambiente fresco; 

>>    No período de maior calor tome banho 
de água tépida.
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Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros – Câmara Municipal de Setúbal

BEBA E FAÇA UMA ALIMENTAÇÃOBEBA E FAÇA UMA ALIMENTAÇÃO
EQUILIBRADAEQUILIBRADA  
>>    Aumente a ingestão de água, sumos 

de fruta naturais, sem açúcar, mesmo 
sem ter sede; 

>>    Evite bebidas alcoólicas; 
>>    Faça refeições leves e mais frequentes; 
>>    Os recém-nascidos, as crianças, os ido-

sos e as pessoas doentes podem não 
sentir sede. Ofereça-lhes água!

EM CASAEM CASA  
>>    Evite que o calor entre, corra as per-

sianas ou portadas e mantenha o ar         
a circular;

>>    Abra as janelas durante a noite; 
>>    Use menos roupa na cama, sobretudo 

dos bebés e doentes acamados.

EM VIAGEMEM VIAGEM  
>>    Sempre que possível viaje de noite; 
>>    Sem ar condicionado no veículo não 

feche completamente as janelas; 
>>    Evite a permanência em viaturas ex-

postas ao Sol, de crianças, doentes  
ou idosos. 

PROCURE E DÊ AJUDAPROCURE E DÊ AJUDA  
>>    Não hesite em pedir ajuda no caso    

de se sentir mal com o calor; 
>>    Ajude pessoas que vivam perto de si   

a protegerem-se do calor.

1. IPMA,https://www.ipma.pt/pt/enciclopedia/clima/

index.html?page=onda.calor.xml

2. DGS, https://www.dgs.pt/

RECOMENDAÇÕES PRAIASRECOMENDAÇÕES PRAIAS
COVID-19 ÉPOCA BALNEAR 2021COVID-19 ÉPOCA BALNEAR 2021

>>    Cumprir as normas e orientações emi-
tidas pela DGS em matéria de etiqueta 
respiratória;

>>    Assegurar o distanciamento físico de 
segurança entre utentes no acesso e 
na utilização da praia e no banho;

>>    Cumprir as disposições de circulação 
indicadas na praia (entradas, saídas e 
sentido de circulação);

>>    Proceder à higienização frequente das 
mãos;

>>    Usar máscara até chegar ao areal sem-
pre que o distanciamento físico reco-
mendado pelas autoridades de saúde 
se mostre impraticável;

>>    Evitar o acesso a praias identificadas 
com ocupação elevada ou plena*

>>    Nas instalações sanitárias, restauran-
tes e apoios de praia, é obrigatória a 
utilização de calçado e de máscara. 
Deve ser respeitada a lotação máxima 
definida para o espaço e o distancia-
mento físico de 2 metros.

* Consultar previamente na aplicação InfoPraia 
ou ao chegar à praia, o nível de ocupação. Este 
nível é dado pelas bandeiras hasteadas no local 
em que: verde corresponde a 50% de ocupação/
ocupação baixa, amarela corresponde a uma 
ocupação elevada até 90% e a vermelha a ocu-
pação plena superior a 90%, não sendo aconse-
lhado que se dirija para a praia. 

Em 2021, o incumprimento dos deveres gerais 
está sujeito a coima que pode ir de 50€ a 100€ 
por pessoa singular e de 500€ a 1000€ no caso 
de pessoas coletivas.
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Quando pensamos em turismo e no au-
mento evidenciado nas últimas décadas, 
em que se tornou o sector de cresci-
mento mais rápido de toda a economia 
global, pensamos numa perspetiva de 
crescimento económico, de aumento de 
riqueza para um país ou região. 
A palavra mais ouvida desde a década de 
90, no turismo e também em várias áreas, 
é a palavra “sustentabilidade”. Significa 
este termo, que no planeamento do de-
senvolvimento turístico, deverá existir um 
equilíbrio entre a exploração dos recursos 
naturais, nos impactes sociais causados 
(positivos ou negativos) e os benefícios 
económicos gerados por esta atividade, 
por forma a garantir que o turismo e o bem-
-estar das populações locais, coexistam de 
uma forma saudável e sem conflitos.
Uma cidade onde é bom viver, é boa para 
visitar. Ou seja, ao serem suprimidas as 
necessidades dos seus habitantes, irá 
naturalmente ao encontro das dos visi-
tantes e turistas. Setúbal, de forma ine-
quívoca, mudou nos últimos anos, com 
a preocupação de promover uma melhor 
qualidade de vida à sua população. Nes-
tas melhorias assistimos desde o início 
da década passada, à requalificação 
de vários equipamentos municipais, à 
adaptação da via pública para melhores 
condições de mobilidade e oferta para o 
lazer, e ao surgimento de uma rede de 
produtos e serviços mais qualificada. 
Destacamos nestas requalificações, as 
preocupações com as acessibilidades 
para as pessoas com mobilidade reduzi-
da e portadoras de deficiência. Mesmo 
cientes que muito existe ainda por fazer, 
existe atualmente em Setúbal uma vas-

ta rede de suporte a esses cidadãos no 
âmbito dos serviços e do lazer.
Foi com a preocupação para este seg-
mento do turismo, que surgiu o Guia de 
Turismo Acessível – Baía de Setúbal para 
Todos. Este guia, pretende de forma prá-
tica, reunir toda a informação sobre a 
oferta de serviços acessíveis, facilitando 
a preparação da viagem e estadia a quem 
nos pretende visitar.  Quando pensamos 
em viajar, tudo parece simples, pois toda 
a informação está atualmente mais dis-
ponível, mas na área das acessibilidades 
ainda não é bem assim. Para quem à par-
tida sabe que se vai deparar com maiores 
dificuldades devido à sua condição moto-
ra, seja por se deslocar em cadeira de ro-
das, por ter uma criança, por a idade criar 
limitações ou porque teve um acidente e 
necessita do apoio de canadianas, impor-
ta conhecer muito bem e preparar-se para 
o que vai encontrar. 
Este Guia, que inclui a cidade de Setúbal 
e Troia, inclui a proposta de dois tours 
urbanos, para conhecer estas duas lo-
calidades e o levantamento de todos 
os recursos existentes relativos a como 
chegar, onde dormir, onde comer e o que 
visitar, com indicação dos contactos e 
das condições existentes. É um ponto de 
partida para todo o trabalho que ainda 
se avizinha, mas que inclui já muito do 
trabalho que foi feito, com vista à criação 
de um destino sustentável e para todos.

GUIA DE SAÚDEGUIA DE SAÚDE:: Qual a visão do ponto de 
vista do utilizador, da evolução que Setú-
bal teve em termos de cidade com melho-
res condições de mobilidade e quais as 
áreas que podem ser melhoradas?

SETÚBAL, TURISMO ACESSÍVEL
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Eng.ª Filipa Fernandes
– Equipa Municipal para o Turismo Acessível, Câmara Municipal de Setúbal

ANA MARTINS: ANA MARTINS: Como utilizadora de ca-
deira de rodas, considero que Setúbal 
teve uma grande evolução em termos de 
mobilidade, principalmente, nos últimos 
anos. Hoje, é muito mais fácil andar pe-
las ruas da cidade de uma forma segura e 
autónoma. Uma das áreas que pode ser 
melhorada é a criação de corredores de 
piso liso na zona de calçada, sem ser ne-
cessária a sua eliminação, na totalidade

GUIA DE SAÚDE:GUIA DE SAÚDE: Em termos gerais, de 
tantas realidades que a Ana já conhece 
e que regista no seu blog, considera-se 
que existe um cuidado em direcionar a 
informação para o visitante com mobili-
dade reduzida? Porque é que estes guias 
são tão importantes? 

ANA MARTINS: ANA MARTINS: A informação que, nor-
malmente, encontro é em sites de espa-
ços culturais e, com menos frequência, 
de alojamentos. Na hora de decidir o 
que visitar é muito importante ter infor-
mação sobre a acessibilidade dos locais, 
já que, infelizmente, ela nem sempre 
existe. Os guias direcionados facilitam 
muito, evitando ter que contatar direta-
mente cada espaço ou ir à aventura e 
encontrar surpresas desagradáveis.

Eng.ª Ana Martins
– Equipa Municipal para o Turismo

Acessível, Câmara Municipal de Setúbal

Blog: JustGo by Sofia
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Todos sabemos que umas férias na praia 
ou até uns mergulhos no mar depois do 
trabalho são revigorantes, mas quais são 
ao certo os benefícios para a nossa saú-
de? Que vantagens tem a população de 
Setúbal da sua proximidade com o mar?
Atualmente existe evidência científica 
dos benefícios da água do mar para a 
nossa saúde, tanto física como mental.
São vários os consensos internacionais 
que recomendam a irrigação nasal como 
tratamento adjuvante de inúmeras pa-
tologias nasosinusais. UMA DAS APLI-
CAÇÕES TERAPÊUTICAS DA LAVAGEM 
NASAL COM ÁGUA DO MAR É NA RINITE 
ALÉRGICA. Os corticoides nasais são con-
siderados a primeira linha de tratamento, 
no entanto têm de ser usados diariamen-
te e apesar de poucos efeitos adversos 
condicionam encargos económicos ao 
doente. Estudos recentes revelam resul-
tados positivos no uso de irrigação nasal 
como terapêutica adjuvante, estando 
associados a uma diminuição do uso 
de corticoides e anti-histamínicos, com 
consequências clínicas e económicas fa-
voráveis. Mas não é só na rinite alérgica 
que existe evidencia de benefícios da 
irrigação nasal. A lavagem com água do 
mar melhora os sintomas da constipação 
comum e demonstra potencial de evitar 
a sua recorrência. Estando também as-
sociada a um menor uso de antibióticos. 

Existem vários produtos disponíveis em 
farmácias para a realização das lavagens 
nasais, no entanto com a proximidade 
de Setúbal da costa marítima, a utiliza-
ção da água do mar não só é uma esco-
lha económica como também contém 
propriedades benéficas. A água do mar 
contém menos sódio mas é mais rica em 
bicarbonatos, potássio, cálcio e mag-
nésio que o soro fisiológico. O seu pH 
alcalino e a sua concentração de cálcio 
otimiza a mobilidade ciliar, os bicarbo-
natos reduzem a viscosidade das secre-
ções, e o potássio e o magnésio limita a 
inflamação local contribuindo para uma 
melhor higiene nasal.   
Apesar do USO TERAPÊUTICO DA ÁGUA 
DO MAR ter uma maior robustez cientí-
fica a nível das doenças nasossinusais, 
existe evidencia dos seus benefícios 
noutras áreas. 

BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DO MAR
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Dr. André Sá Pereira
Interno de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar de Setúbal

A NÍVEL DERMATOLÓGICO, BANHOS 
EM ÁGUA DO MAR TEM DEMONSTRADO 
EFEITOS POSITIVOS COMO TERAPÊU-
TICA ADJUVANTE NA PSORÍASE, ASSIM 
COMO NO TRATAMENTO DA DERMATI-
TE ATÓPICA. Estudos realizados no Mar 
Morto revelam que banhos em águas 
com elevado conteúdo de magnésio pro-
move a proliferação da epiderme, a hi-
dratação cutânea, diminui a inflamação 
e melhora a função barreira cutânea. 
A NÍVEL OSTEOARTICULAR, ATIVIDADE 
FÍSICA EM MEIO AQUÁTICO PODE ME-
LHORAR SINTOMAS E O BEM- ESTAR GE-
RAL DE DOENTES COM FIBROMIALGIA, 
ASSIM COMO PODE DIMINUIR A DOR E 
MELHORAR O ESTADO FUNCIONAL DE 
DOENTES COM DOENÇA OSTEOARTICU-
LAR DO JOELHO. 

Finalmente existe também evidência 
dos benefícios psicológicos que o con-
tacto com o mar tem, algo que todos 
nós sentimos quando vamos à praia. Es-
tando demonstrado que A PRÁTICA DE 
EXERCÍCIO FÍSICO EM AMBIENTES EM 
CONTACTO COM A NATUREZA DIMINUIU 
O RISCO DE UMA MÁ SAÚDE MENTAL.

A IDA À PRAIA TEM, PORTANTO,A IDA À PRAIA TEM, PORTANTO,
VÁRIOS BENEFÍCIOS COMPROVADOS,VÁRIOS BENEFÍCIOS COMPROVADOS,

SEJA A NÍVEL RINOLÓGICO, DERMATOLÓGICO, SEJA A NÍVEL RINOLÓGICO, DERMATOLÓGICO, 
OSTEOARTICULAR OU PSICOLÓGICO.OSTEOARTICULAR OU PSICOLÓGICO.

E EM SETÚBAL COM AS INÚMERAS PRAIAS À DISPOSIÇÃO O E EM SETÚBAL COM AS INÚMERAS PRAIAS À DISPOSIÇÃO O 
DIFÍCIL É ESCOLHER A QUAL IRDIFÍCIL É ESCOLHER A QUAL IR

PARA INICIAR A PROVA TERAPÊUTICA. PARA INICIAR A PROVA TERAPÊUTICA. 
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Exercício no verão
– cuidados a ter!
A prática regular de atividade física (AF) confere 
benefícios a nível físico, social e psicológico a 
todas as pessoas, mesmo às que tiveram ou têm 
algum grau de incapacidade ou doença. As reco-
mendações internacionais são consensuais e 
apontam para a prática de pelo menos 150 a 
300 minutos por semana de AF de intensi-
dade moderada (ou AF vigorosa 75-150 
minutos) para os adultos incluindo os 
idosos, e de 60 minutos por dia de 
AF moderada a vigorosa para crian-
ças e adolescentes. As pessoas que 
adotem regularmente uma prática 
de AF de duração superior e/ou in-
tensidade mais elevada podem obter 
benefícios adicionais. 

Por isso, durante o verão não deve 
interromper a sua prática de AF 
mas deve ter cuidados espe-
ciais devido ao aumento da 
temperatura ambiente. Ao se 
exercitar no calor, o fluxo san-
guíneo na pele e a taxa de su-
dação aumentam para permitir 
a dissipação do calor para o am-
biente. Esses ajustes termorre-
gulatórios aumentam o esforço fi-
siológico e podem levar à desidratação 
durante exercícios prolongados. Atenção 
especial deve ser dada às crianças e às pessoas 
idosas, pois têm uma menor capacidade para 
dissipar o calor através da evaporação (suor) 
quando expostos a elevadas temperaturas.
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QUANTIDADE DE ÁGUA 
INGERIDA DURANTE A AF:
>>    6 A 12 ML/KG PESO CORPORAL 

POR HORA, OU SEJA, UMA PES-
SOA DE 70 KG DEVERÁ INGERIR 
420 A 840 ML DE ÁGUA A CADA 
HORA DE TREINO. O IDEAL 
SERIA MANTER UM PADRÃO DE 
INGESTÃO DE 150-200 ML DE 
ÁGUA EM INTERVALOS DE 15 A 20 
MINUTOS; 

Uma água adequadamente mineralizada 
com adição de hidratos de carbono po-
derá ser útil quando a duração do exercí-
cio é superior a 60 minutos, uma vez que 
para além de rehidratar fornece energia 
durante o exercício físico. O recurso a be-
bidas para desportistas poderá ser útil 
quando não há possibilidade de ingerir 
água suficiente ou de realizar uma refei-
ção adequada antes do exercício.

A água é o principal constituinte do organis-
mo humano e desempenha funções fulcrais, 
como a eliminação de metabolitos resultan-
tes de reações bioquímicas, o transporte 
de nutrientes às células e a regulação da 
temperatura corporal. Durante a prática de 
exercício físico e exposição ao calor ocor-
rem perdas de água significativas. O equilí-
brio entre a ingestão e a perda de líquidos 
é fundamental para não colocar a saúde em 
risco. Os momentos antes, durante e após 
o exercício devem ser devidamente apro-
veitados para ingerir água adequadamente 
mineralizada de forma a colmatar as perdas 
durante o esforço físico e diminuir o risco de 
desidratação.

CONSELHOS!
>>    BEBER ÁGUA, MESMO QUE SEM 

SEDE, PARA EVITAR DESIDRATAR-SE;
>>    USAR VESTUÁRIO E CALÇADO ADE-

QUADO À AF QUE VAI REALIZAR;
>>    ESCOLHER AS HORAS MAIS FRESCAS 

DO DIA, PERCURSOS COM SOMBRA 
OU ESPAÇOS INTERIORES CLIMATIZA-
DOS PARA REALIZAR O SEU TREINO.

QUANTIDADE DE ÁGUA A SER 
INGERIDA ANTES DE INICIAR AF: 
>>    500-600 ML DE ÁGUA NAS 2H AN-

TERIORES AO EXERCÍCIO E 200-300 
ML DE ÁGUA 20 MINUTOS ANTES DO 
EXERCÍCIO; 

Prof.ª Dr.ª Cláudia Minderico, Nutricionista, Investigadora 
Prof.ª Dr.ª Helena Santa-Clara, Fisiologista do Exercício, Professora e Investigadora  

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa
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Os mitos das varizes
As varizes são um problema vascular co-As varizes são um problema vascular co-
mum, cercado por muitos mitos que po-mum, cercado por muitos mitos que po-
dem causar medo e atrasar ou impedir o dem causar medo e atrasar ou impedir o 
tratamento. É fundamental distinguir entre tratamento. É fundamental distinguir entre 
os factos e a ficção que rodeiam este tema, os factos e a ficção que rodeiam este tema, 
de forma a permitir uma procura atempada de forma a permitir uma procura atempada 
dos cuidados de saúde disponíveis:dos cuidados de saúde disponíveis:

MITO 1: 
AS VARIZES SÃO APENAS
UM PROBLEMA COSMÉTICO

A aparência nodosa e protuberante das 
varizes é uma preocupação estética para 
muitas pessoas. Podem no entanto, ser 
um sinal de problemas circulatórios mais 
graves. Quando não tratadas, as varizes 
podem causar situações graves, como 
coágulos sanguíneos/tromboflebites ou 
mesmo úlceras varicosas.

Válvulas deficientes nas veias permitem 
que o sangue flua para trás, mais fre-
quentemente nas pernas, onde o san-
gue deve lutar contra a gravidade para 
retornar ao coração. Quando as veias 
estão fracas, o sangue acumula-se, for-
mando-se os cordões com nós roxos-
-azulados sob a superfície da pele.
Os sintomas das varizes variam muito. As 
pernas podem doer e ficar pesadas, sen-
sação de queimadura, mal-estar e câim-
bras musculares ou mesmo irritação e 
prurido na zona das veias dilatadas.

O tratamento de varizes pode aliviar os sin-
tomas, melhorar a sua aparência no pre-
sente e prevenir problemas de saúde mais 
sérios no futuro.

MITO 2:
CIRURGIAS DE VARIZES
TÊM UMA LONGA RECUPERAÇÃO

A atual tecnologia permite que ninguém preci-
se de se submeter a uma cirurgia invasiva do-
lorosa e longos períodos de recuperação para 
alcançar os resultados desejados. Terapias de 
última geração realizadas como procedimen-
tos em consultório ou em bloco operatório, 
são projetadas para minimizar o desconforto 
e o tempo de recuperação para que se possa 
voltar ao trabalho no mesmo dia.

Estes procedimentos minimamente invasivos 
incluem Laser, Radiofrequência, Cola, excisão 
de varizes por micro-incisões, Escleroterapia 
com espuma. O método a utilizar deve ser in-
dividualizado e adaptado a cada caso. 

Dada a simplicidade dos métodos atuais, 
não se justifica presentemente, deixar avan-
çar a doença varicosa dos membros inferio-
res. É fundamental procurar um Angiologista 
e Cirurgião Vascular, mesmo nos estádios 
mais iniciais das varizes, de forma a evitar 
complicações estéticas ou mesmo outras 
potencialmente mais graves.

Dr. Carlos Moura
Cirurgião Vascular – Hospital da Luz Setúbal
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conversando com...
JOSÉ LUÍS BUCHO

>>  Assessor da Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal para a área dos Bom-
beiros e Proteção Civil desde março de 
2002.

>>  Presidente da Direção da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Setúbal desde outubro de 2005.

>>  Formador na área dos Bombeiros e Pro-
teção Civil. 

>>  Orador e participante em encontros, 
congressos, seminários e conferências 
em Portugal e no estrangeiro no âmbi-
to dos Bombeiros e Proteção Civil.

>>  Foi Membro do Conselho Executivo da 
Liga dos Bombeiros Portugueses entre 
1997 e 2002.

>>  Membro do Conselho Diretivo do Cen-
tro de Estudos e Intervenção em Prote-
ção Civil (CEIPC).

Setúbal é, em muitas matérias, exem-
plo para outros municípios. O combate 
à pandemia da covid-19 não foi exceção, 
destacando-se o nível de preparação 
municipal, para uma resposta célere, 
resiliente e eficaz à crise sanitária, para 
mitigar a propagação da doença. 
Fomos a primeira autarquia a ativar o pla-
no municipal de emergência, ferramenta 
essencial para a organização de todo o 
sistema de resposta, apesar de a pande-
mia ser uma ameaça da Saúde Pública, à 
qual temos prestado apoio permanente.
O facto de Setúbal estar integrada e 
participar em diversos fóruns interna-
cionais, exercícios e simulacros conferiu, 
também, uma vivência e a vantagem de 
estar perante uma situação que requeria 

a tomada de decisões e de medidas ur-
gentes e imediatas.
Este trabalho, quase invisível de comba-
te a um vírus, vai continuar e o municí-
pio saberá adaptar-se e corresponder 
aos desafios que vão surgindo dia a dia, 
como o tem feito até aqui.
“Desconfinar não é desarmar!” O alerta 
mantém-se, até porque, por muitas me-
didas que sejam tomadas, o resultado 
depende da ação responsável e cons-
ciente de cada um.
Testar, isolar e vacinar são imperativos 
atuais, além do cumprimento das regras 
sanitárias, como o uso de máscara, a hi-
gienização das mãos e o distanciamento 
social, devendo-se evitar convívios, mes-
mo que familiares, e eventos.



do mercado à sua mesa
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Sabia que o rabanete…

>>  É uma raiz que apresenta diferentes 
formas desde redonda a alongada, 
sabor adocicado, refrescante e 
picante. Pode ser consumida no seu 
todo, desde o bolbo às folhas, em 
cru, cozido ou de conserva em salada 
como complemento da refeição ou 
como entrada. Incremente a sua dieta 
com o consumo deste hortícola pois 
tem poucas calorias, é rico em água, 
vitamina C, ácido fólico e minerais 
como o potássio e o fósforo além       
de dar cor ao seu prato.

Para experimentar o Rabanete…
Pode cortar o rabanete em rodelas 
finas e misturar com fruta nas saladas, 
combinar com leguminosas em 
magníficas saladas frescas, incluir
como entrada combinada com 
diferentes molhos ou simplesmente 
regados com vinagrete.

VALOR NUTRICIONAL por 100g:
Valor energético 13,0 Kcal
Hidratos de carbono 1,9g
Proteínas 1,0g
Gordura total 0,2g
Fibra alimentar 0,9g

Sabia que a ameixa…

>>  É uma fruta com sabor doce 
e ligeiramente adstringente. 
Apresenta baixo valor energético 
quando consumida fresca, é rica em 
vitaminas A, B, C e K, rica em fibras 
quando consumida seca, tem na 
sua composição minerais tais como 
o potássio, ferro, cálcio, magnésio 
e fitoquímicos com elevado poder 
antioxidantes. 

Para experimentar Ameixa…
Inicie esta experiência pelo seu 
consumo ao natural, uma vez que 
a época deste fruto inicia em junho 
e termina em outubro. Pode ser 
consumida em sumo, compotas, 
geleias, saladas, sopa ou purés, ainda 
pode integrar este fruto num prato de 
carne, conferindo um sabor agridoce.
Se optar por consumir seco, deve 
consumir o fruto com moderação
devido ao seu teor calórico.

VALOR NUTRICIONAL por 100g:
Valor energético 36 Kcal
Hidratos de carbono 7,4g
Proteínas 0,8g
Gordura total 0,2g
Fibra alimentar 1,9g

 Vera Azevedo – Nutricionista
Departamento de Educação e Saúde, Câmara Municipal de Setúbal

Fonte: Tabela de Composição de Alimentos, 2017

ameixa rabanete




