SAÚDE DO VIAJANTE

ORIENTE

AFRICA

AMERICA
CENTRAL

AMERICA
DO SUL

COMO VAI VIAJAR DE AVIÃO,

ALIMENTOS

tenha em atenção o “Jet Lag”

Esteja atento ao que come e bebe.

Sintomas que surgem em viagens aéreas com
4 ou mais fusos horários de diferença:

Tomar precauções com:

• Cansaço, falta de apetite, concentração diminuída,
irritabilidade e insónia;
• Quando chegar ao destino deve seguir o ritmo das
refeições e horas de dormir do local e assegurar uma
boa exposição à luz do dia.

Cuidados a ter durante o voo:
• Utilizar vestuário e calçado largo e confortável;
• Beber muitos líquidos (água, chá fraco,…);
• Movimentar-se com regularidade;
• Assumir atividades de distração.

Antes de viajar, verifique:
• Vacina do Tétano;
• Vacina Febre Amarela (se indicada);
• Vacina Febre Tifóide (se indicada);
• Vacina da Hepatite A e B (se indicada);
• Material de Primeiros Socorros;
• Medicação que faz habitualmente (para diabetes, asma,
hipertensão, depressão,…).
Nota: Podem ser aconselhadas outras vacinas conforme
o local para onde viaje (ex: Encefalite Japonesa)

Leve na sua Mala de Viagem:
• Kit de Primeiros Socorros;
• Óculos de sol e protetor solar;
• Preservativos;
• Vestuário fresco com mangas compridas e de cor clara.

• Leite não pasteurizado;
• Bebidas não engarrafadas;
• Todos os alimentos crus, com exceção dos frutos que
podem ser descascados depois de lavados;
• Pratos que contenham ovos crus ou mal cozinhados
(ex. maionese, certos molhos, mousses,…);
• Gelados de origem duvidosa;
• Algumas espécies de mariscos, nomeadamente bivalves.

Se surgirem sintomas de diarreia… O que fazer?
• Por um dia, não ingira alimentos sólidos;
• Ingira abundantemente líquidos: água, chá fraco, coca-cola
(depois de retirado o gás);
• Se necessário, controle a febre com arrefecimento e
Paracetamol;
• Faça a medicação recomendada;
• Recomece gradualmente a alimentação (ex. arroz em
papa, pão torrado sem gordura,…);
• Se mantiver diarreia ou notar o aparecimento de
sangue nas fezes, consulte o médico!

CUIDADOS A TER NO DESTINO
Usar luvas sempre que:
• Tiver de tratar alguma ferida noutra pessoa;
• Mexer em resíduos;
• Efectuar limpezas.

Não trocar, com outras pessoas, seringas, agulhas,
utensílios da barba, objetos cortantes.

O CASO PARTICULAR

DA MALÁRIA OU PALUDISMO
Fazer medicação (prescrita de acordo com a
área a que se desloca):
• Antes da partida;
• Durante a estadia;
• Após a vinda.

Insetos (do pôr-do-sol ao amanhecer):
• Utilizar redes mosquiteiras (janelas e em redor da cama);
• Utilizar repelentes nas partes expostas do corpo,
o repelente deve conter ICARIDINA igual ou superior
20% (ex. Prebutix roll-on e spray).
• Usar calças e camisa de manga comprida de cor clara;
• Impregnar os mosquiteiros de repelente;
• Utilizar difusores de inseticida.

Tomar a medicação com todo o rigor, respeitando
os horários e sem omitir qualquer dose.

Água (se não tiver garantia da sua salubridade):
• Só engarrafada;
• Lave os dentes com água mineral;
• Não ponha gelo nas bebidas (só se for feito de água mineral);
• Não nade nem pratique desportos náuticos em rios ou lagos;
• Não frequente piscinas com deficiente tratamento de águas.

MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS
Material

Indicação / Posologia

Pensos Rápidos

Feridas

Antisséptico (ex: Betadine Espuma)

Desinfeção de feridas e lavagem de mãos

Soro Fisiológico

Lavagem de olhos e feridas

Vasoconstritor oftálmico (ex: Visine)

Inflamação ocular

Paracetamol (ex: Panasorbe, Ben-U-Ron)

Dores, febre

Lactobacilos (ex: UL 250)

Diarreias (1 cáps. 4x ao dia no intervalo das refeições)

Corretor polieletrolítico (ex: Dioralyte, Redrate)

Desidratação; Diarreias (1 pacote em 200 ml de água)

Co-Trimoxazol (ex :Bactrim)

Infeções; Gastroenterites (Tomar de 12 em 12 horas)

Heparinóide (ex: Hirudoid Gel)

Hematomas, contusões

Anti-histamínicos (ex: Fenistil Gel)

Picadas de insetos

Pomada Antisséptica (ex. Fucidine creme)

Feridas

Outros: Repelente de Mosquitos, luvas, 1 ligadura elástica, 1 seringa descartável.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

CONSULTA DO VIAJANTE

• O seu médico do trabalho;
• O seu médico assistente;
• O site http://www.cdc.gov/travel/

Lisboa: Centro de Saúde de Sete Rios
Porto: Rua Arnaldo Gama, nº 64
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