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Mais um número do Jornal da Unidade foi
editado e com ele mantemos o compro-
misso de fazer chegar até si que é utente
desta USF, uma informação que se pretende
pertinente, relevante e com a qualidade que
reconhecemos ser necessária.

O nosso Jornal da Uni-
dade, inclui artigos infor-
mativos que referem temas
que entendemos poderem
esclarecer dúvidas do dia
a dia que os nossos utentes
fazem chegar até nós; arti-
gos referentes a temáticas
que se enquadram na
época do ano que atraves-
samos; informações de ca-
rácter geral; um artigo
onde se dá a palavra a um
dos nossos parceiros so-
ciais.

O parceiro social que tem
a palavra neste nº 2 é a
Câmara Municipal da
Lousã, o melhor exemplo
que podemos apontar
como parceiro social da
USF. Sobre a CML muito
havia a dizer e tudo seria pouco, bastando
no entanto referir que tem sido um apoiante
incondicional do projecto USF, sem o qual,
estou convicto, muita da qualidade do pro-
jecto assim como da sua projecção externa
não teria sido alcançada, com a dimensão
que já lhe vai sendo reconhecida pelos seus
pares. Atrevo-me a comentar, com total res-
ponsabilidade pela posição assumida, que
a USF – Serra da Lousã para além dos seus
elementos efectivos, tem mais um elemento
que é a CML.

Neste Trimestre da Primavera, novas mu-
danças vão ocorrer na USF. Como já foi di-
vulgado no último jornal, a partir de 1 de
Maio, a USF passa a contar com mais um
médico e um enfermeiro, ultrapassando a
quota dos 10.000 utentes o que vai impli-

car algumas remodela-
ções nas suas instalações
para fazer face a este
alargamento.

A última palavra vai para
si que é nosso utente.
Você é em primeira ins-
tância membro desta USF.
É para si que todo o tra-
balho desenvolvido pela
equipa da USF, que tem
eco no seu lema, “Numa
Prática Autónoma e Res-
ponsável, Reforçar a
Qualidade” se dirige e
lhe dizemos mais uma vez
que contamos consigo
para o alcançar.

Atrevo-me a deixar es-
crito, que uma crítica não
construtiva não valoriza
quem a faz nem acres-

centa qualquer valor a quem a recebe, mas
por outro lado, uma crítica construtiva,
pode ser uma mais valia no sentido de me-
lhorar o projecto que todos construímos e
em que todos (profissionais e utentes) esta-
mos necessariamente envolvidos e que se
chama USF – Serra da Lousã.

Contamos consigo como sabemos que
conta connosco.

Uma boa Primavera.
Fausto Cardoso

Enfermeiro, Conselho Técnico
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Quando falamos de alergias todos
pensamos em espirros, nariz a pin-
gar, olhos vermelhos, tosse e comi-
chão na pele. De facto, estas são
algumas das manifestações mais fre-
quentes e incómodas da reacção alér-
gica, uma resposta exagerada do
sistema imunológico a uma substân-
cia estranha ao organismo ou uma
hipersensibilidade imunológica a um
estímulo externo específico.

A substância, capaz de desencadear uma reacção alér-
gica, é denominada alergeno. Trata-se normalmente de
uma proteína estranha ao corpo, que pode ser o pólen
das árvores e plantas, componentes do pó da casa, pêlo
de animais, alimentos como o leite, ovos e mariscos, pi-
cada de insectos, medicamentos, pós ou gases de insta-
lações industriais. As reacções alérgicas podem ainda
ser despertadas pelo calor, frio, luz solar, suor e exercí-
cio físico.

A razão pela qual algumas substâncias desencadeiam
alergias não é ainda muito clara, mas a história de outras
alergias na família (a chamada atopia) parece ser o prin-
cipal factor predisponente. Possivelmente, a resposta es-
tará nalguns genes que passam de pais para filhos e
nalgumas condições do ambiente que favorecem a "pro-
liferação" dos alergéneos.

DOENÇAS ALÉRGICAS
MAIS FREQUENTES
E OS SEUS PRINCIPAIS SINTOMAS

Há três tipos de alergias:

• respiratórias, as mais comuns, incluindo a febre dos
fenos, a rinite alérgica e a asma brônquica;

• alimentares
• dermatológicas

Principais sintomas:

Rinite alérgica: nariz tapado, comichão, espirros e
pingo no nariz, logo que o alergéneo entra no nariz le-
vado pelo ar.

Conjuntivite alérgica: inchaço, vermelhidão e comichão
de ambos os olhos, num determinado ambiente, local
ou época do ano.

Asma: tosse seca, falta de ar, chiadeira no peito, que
surge subitamente, em determinados locais, após cons-
tipações, com o exercício ou no local de trabalho.

Dermatite atópica: também chamada eczema, surge
com vermelhidão, comichão, descamação da pele,
p.ex. na face, dobras dos cotovelos ou joelhos.

Urticária: outra alergia da pele, com manchas e pápu-
las que dão muita comichão. Os episódios são muitas
vezes desencadeados por infecções, certos alimentos,
medicamentos e stress.

Anafilaxia: é a forma mais aparatosa e grave da aler-
gia. Surge em poucos minutos após o contacto com o
que provoca a alergia (alimentos, penicilina, picada de
abelha ou vespa, contacto com borracha - látex, etc.),
com inchaço, calor, urticária, espirros, falta de ar e sen-
sação de desmaio. Se não tratada imediatamente com
adrenalina injectável pode levar à perda de consciên-
cia, choque e acabar por ser fatal!

A alergia não tem um tratamento miraculoso. No entanto,
o tratamento deve ser iniciado o mais precocemente pos-
sível. O controlo eficaz da alergia implica a combinação
de várias medidas: a identificação do(s) alergéneo(s)
envolvidos, minimizando o mais possível a exposição a
estes, o uso combinado de diferentes medicamentos
(anti-histamínicos e corticóides) para diminuir os sintomas
e, sobretudo, a inflamação crónica da alergia e, sempre
que possível, utilizando-os localmente, junto do órgão
que está mais envolvido (pulmões, nariz, pele, olhos).

O princípio básico é afastar da fonte alergizante, o que
nem sempre é fácil, os pólenes andam por todo o lado...
O amanhecer e a tarde, quando as temperaturas são
mais elevadas, registam as mais altas concentrações de

pólen, assim como os dias de muito vento, quentes e
secos, devendo manter as janelas fechadas e reduzir as
actividades ao ar livre.

Se é alérgico ao pó deve evitar as alcatifas, tapetes, pelu-
ches e reposteiros, colocar protectores anti-ácaros nos
colchões e nas fronhas das almofadas, utilizar lençóis de
algodão e lavá-los todas as semanas com água bem
quente, limpar o pó com panos húmidos e usar o aspira-
dor em vez de varrer.

Mais informações em www.spaic.pt (Sociedade Portu-
guesa de Alergologia e Imunologia Clínica) .
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Paula Braga da Cruz Médica de Medicina Geral e Familiar

COMO TRATAR
A ALERGIA?

A alergia não tem
um tratamento miraculoso.
No entanto, o tratamento
deve ser iniciado o mais
precocemente possível.



lação entre os profissionais de saúde e a comunidade?
Para que públicos-alvo são orientadas as acções de pre-
venção? Em caso de emergência uma grávida está em
segurança na Lousã? O pessoal de enfermagem está pre-
parado para perceber os sintomas de um surdo-mudo?
Nos restaurantes existem dietas alimentares para pessoas
com diabetes? E durante o fim-de-semana ou feriados?
As unidades de saúde do concelho (incluindo as farmá-
cias) mantêm algum acordo com empresas de entrega
de medicamentos urgentes?

Outro dos serviços que um Destino Acessível deve consi-
derar na construção da sua oferta prende-se com a di-
mensão do apoio social. São reconhecidos alguns
avanços nesta matéria no concelho, decorrentes do tra-
balho realizado por instituições como a ARCIL ou a Santa
Casa da Misericórdia da Lousã.

É necessário perceber que serviços são efectivamente
prestados por estas organizações e de que forma podem
ser extrapolados para o apoio a turistas ou visitantes, por-
tador ou não de incapacidade: é possível requisitar aju-
das técnicas para o banho e higiene destinadas a todas
as incapacidades? Estão disponíveis, por exemplo, ca-
deiras eléctricas para um passeio na vila? Estão disponí-
veis, por exemplo, para casais com filhos paraplégicos
serviços de acompanhamento e/ou ocupação de tempos
livres caso pretendam realizar um percurso na serra da
Lousã? Que tipo de serviços de apoio podem estar dis-
poníveis para pessoas em recuperação de uma cirurgia
ou de um AVC?

O projecto “Lousã, Destino de Turismo Acessível” pre-
tende dar resposta a estas e outras questões através da
concretização do seu Programa de Acções, promovendo
o turismo acessível junto dos serviços locais de segu-
rança, de saúde e apoio social e incentivando ao em-
preendedorismo para criação de serviços de apoio
social para atender às situações pessoais da população
local e às dos turistas com necessidades específicas.

MODELO DE GESTÃO DO PROJECTO:

O projecto contempla ainda uma vertente de assessoria
técnica assumida pela Estrutura de Missão “Lousã Aces-
sível”. Esta equipa é a responsável directa pela gestão
do projecto.

Liderado pela Câmara Municipal da Lousã, o projecto
conta com a participação das estruturas socio-económi-
cas “lousaneneses” mais relevantes nestas áreas, desde
a ARCIL à Santa Casa da Misericórdia da Lousã, desde
as unidades de Alojamento (“Meliá Palácio da Lousã -
Boutique Hotel”, às unidades de Turismo em Espaço Rural
“Casa do Vale do Linteiro” e “Quintal de Além do Ri-
beiro” e a Pousada da Juventude da Lousã), às unidades
de restauração (restaurantes “O Burgo” e “Casa Velha”)
ou de animação (“Montes d’Aventura” e “TurisLousã”) e
ainda a Loja de Xisto do Candal.

PROGRAMA DE ACÇÕES
• Melhoria da acessibilidade dos estabelecimentos
de alojamento

• Melhoria da acessivilização dos estabelecimentos
de restauração

• Desenvolvimento da hospitalidade para cidadãos
com incapacidade

• Lançamento de eventos acessíveis de animação ur-
bana

• Apoio à acessibilização dos espaços urbanos
da Lousã

• Apoio ao aparecimento de novas respostas de trans-
porte adaptado

• Melhoria da acessibilização de infra-estruturas
e equipamentos públicos

• Acessibilização de serviços urbanos de segurança,
saúde e apoio social

• Incentivo à aquisição de ajudas técnicas urbanas

• Assessoria técnica ao projecto - Estrutura de Missão
/ Domínios Transversais

Estrategicamente localizada na região Centro, a Lousã é
um território de elevado potencial natural / paisagístico
e de grande qualidade ambiental, que encontra na Serra
da Lousã o seu elemento ex-líbris.

A sua aptidão turística garante-lhe uma posição privile-
giada no ranking dos destinos nacionais de Turismo de
Natureza, Rural e Activo e um lugar proeminente na Rede
das Aldeias do Xisto.

A Lousã distingue-se ainda pela riqueza do seu patrimó-
nio arquitectónico e cultural, presente nas casas apala-
çadas, pela autenticidade dos seus produtos tradicionais
serranos e pela qualidade e requinte dos serviços turísti-
cos prestados ao comum dos visitantes.

Em Abril de 2007, a vila acolhe o I Congresso Nacional
de Turismo Acessível, consumando uma vontade de as-
sociar às potencialidades turísticas do concelho um tra-
balho de fundo nos domínios da reabilitação e da
inclusão social preconizado ao longo dos últimos anos
pelos agentes sociais da Lousã, destacando-se aqui a Pro-
vedoria Municipal das Pessoas com Incapacidade da
Lousã, criada em 2004.

Consequentemente, a sociedade civil lousanense orga-
nizou um grupo de trabalho para conceptualizar e pla-
near o desenvolvimento da Lousã como o primeiro
Destino de Turismo Acessível em Portugal, um projecto
replicável nacional e internacionalmente.

Hoje, o projecto “Lousã, Destino de Turismo Acessível” é
assumido politicamente pela Câmara Municipal da Lousã
e a acessibilidade é reconhecida como preocupação
transversal no território. Desenvolve-se assim a aborda-
gem sistémica do turismo acessível e todos os agentes lo-
cais lousanenses são chamados a intervir.

Esta atitude, mais exigente e ambiciosa, deseja promo-
ver a melhoria da qualidade de vida dos habitantes lo-
cais e visitantes, fomentando o aparecimento de
mais-valias económicas assentes no exercício de um di-
reito ao lazer que a todos assiste.

O modelo de negócios assim definido assenta num pro-
grama de acções que contempla operações de acessi-
bilidade na dimensão turística (unidades de alojamento,
restauração & similares, iniciativas de animação), na di-
mensão social (serviços de segurança, saúde e apoio hu-
mano, ajudas técnicas) e na dimensão territorial
(intervenção nos principais pólos de atracção turística,
acessibilidade dos equipamentos públicos e desenvolvi-
mento de novas respostas de transporte adaptado).

Quem se desloca para um Destino Turístico é mais facil-
mente motivado a fazê-lo se nele sentir que estão reuni-
das as condições necessárias para a sua protecção e
para uma resposta em caso de emergência.

Afirmar um Destino pela sua acessibilidade implica apli-
car a abordagem da acessibilidade a todos os aspectos
de segurança, conscientes de que o valor desta para a
pessoa portadora de incapacidade é redobrado pela
simples condição de dependência em que se encontra.

A saúde é porventura uma das componentes mais im-
portantes no domínio da segurança do turista. A pessoa
que viaja tem de sentir que se algum acaso acontecer há
respostas de saúde no local, ou próximas, para auxiliá-la
a atender qualquer problema.

Na Lousã estão a ser tomadas em consideração uma
série de reflexões que ajudarão a delinear o nível de
acessibilidade dos serviços de saúde: Os equipamentos
e os profissionais de saúde são acessíveis? Qual é a re-
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Projecto
“Lousã,Destino de Turismo Acessível”
Filipe Carvalho Coordenador do Projecto

Contactos:
Câmara Municipal da Lousã
Rua Dr. João Santos n.º 9
3200 – 953 Lousã
PORTUGAL

Telefone: 239 993 372 (Equipa Técnica)
Telefone: 239 990 370 (C.M.L.)
Fax: 239 990 381
E-mail: lousa.acessivel@cm-lousa.pt
www.cm-lousa.pt

Câmara Municipal da Lousã

Coordenação

Relator

Entidades nacionais
relevantes

nas áreas de actuação

Entidades estrangeiras
relevantes

nas áreas de actuação

Estrutura de Missão
Entidades

com responsabilidades
de execução a nível
do plano de acção

Conselho Consultivo

Equipa Técnica

Comissão de
Acompanhamento
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• Estimule suavemente os mamilos
puxando suavemente ou
rodando-os entre os dedos.

• Retire o leite e despreze os primeiros jactos de cada mamada (este leite contém uma maior
quantidade de bactérias).

• Extraia directamente para o recipiente.

• Coloque o polegar sobre a mama, onde termina a aréola
e os outros dedos por baixo.

• Comprima contra as costelas e também
entre o polegar e o indicador, por detrás
da aréola.

• Repita omovimento de forma rítmica, rodando a posição dos dedos ao redor da aréola para
esvaziar todas as áreas.

• Alterne as mamas cada 5 minutos ou quando diminua o fluxo de leite. Repita a massagem
e repita o ciclo várias vezes.

• A quantidade de leite que se obtém em cada extracção pode variar

DEPOIS DA EXTRACÇÃO:

• No fim passe umas gotas de leite nos mamilos e deixe-os secar ao ar livre.

• A cor do leite é variável, ao princípio é claro e depois do reflexo de ejecção mais branco
e cremoso (alguns medicamentos, alimentos ou vitaminas podemmudar levemente a cor do
leite). As gorduras do leite flutuam ao guardar.

• É importante não tentar retirar o leite em intervalos muito curtos.

• Imediatamente depois de extraí-lo, feche emarque numa etiqueta, a data, hora e quantidade.

ATENÇÃO! EVITE FAZER ISTO:
1. Não aperte o mamilo, pois pode traumatizá-lo.

2. Passar as mãos por todo o seio, como
na ilustração pode macerar a pele.

3. Se puxar o mamilo pode traumatizá-lo.
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Existem situações em que a aspersão do leite materno é dese-
jável e necessária, como, por exemplo, o ingurgitamento ma-

mário, quando o bebé e a mãe estão separados (recém-nascido
pré-termo ou doente); mãe com emprego longe de casa com neces-

sidade de manter a sua produção de leite; mamilos muito dolorosos ou
com fissuras, ou mãe ausente na hora da refeição.

COMO PROCEDER?
A melhor forma de retirar leite do seio é usando as próprias mãos.
É prático, barato e não traumatiza os seios. No entanto, uma técnica

inadequada pode levar a fissuras, portanto, o treino e a paciência
são essenciais para se adquirir uma boa técnica, e fazer a ex-

tracção sem dores, retirando-se a quantidade adequada.

ANTES DE INICIAR:

• Tenha junto a si um recipiente estéril (de preferên-
cia, em especial nos bebés doentes ou prematuros).

• Lave bem as mãos.

• Procure um local silencioso e tranquilo. Imagine-se
num local agradável e tenha bons pensamentos em

relação ao seu filho. A capacidade de relaxamento
ajuda a obter ummelhor reflexo de ejecção de leite.

• Aplique calor húmido nos seios 3 a 5minutos antes de
iniciar.

DURANTE A EXTRACÇÃO:

• Faça uma massagem circular,
seguida de outra de trás para frente
até ao mamilo.

EXTRACÇÃO MANUAL
DO LEITE MATERNO

Daniela Santos Aluna da Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior
de Enfermagem de Coimbra em estágio na USF
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FEBRE NA CRIANÇA
Paulo Costa Médico, USF Serra da Lousã
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Os pais perguntam. Omédico responde.

A febre é um dos sinais que se apresentam com mais
frequência na prática clínica e motiva grande procura
de consultas, em virtude da intranquilidade que suscita
nos pais. Torna-se assim importante compreender o seu
significado e desfazer alguns equívocos.

O que é a febre?
É o aumento da temperatura corporal acima do normal.
É a mais frequente manifestação de doença em idade
pediátrica.
Considera-se existir febre quando se regista temperatura
rectal ou timpânica acima dos 38ºC ou na axila acima
de 37ºC.

A febre é uma doença?
A febre é um sinal de doença, não uma doença em si.
Na maioria dos casos, a temperatura corporal aumenta
em resposta a infecções comuns.
A febre não deve ser encarada como uma doença, mas
antes como um mecanismo de defesa que haverá deixar
actuar, dentro de certos limites.
Note que febre não se trata com antibióticos!

A febre é preocupante?
A febre habitualmente é um achado fugaz, que surge e
desaparece sem complicações ao fim de 3 ou 4 dias sem
tratamento específico, muitas vezes encontrado em con-
texto de infecções banais.
O estado geral da criança é que pode determinar preo-
cupação, não a febre. É o que sucede quando estão pre-
sentes sinais de alarme: a criança não sorri, nem brinca,
está invulgarmente sonolenta ou então muito irritável, ge-
mendo ou chorando de forma inconsolável.
A febre poderá ser um indicador de gravidade em crian-
ças com menos de três meses de idade, pelo que estes
casos deverão ser avaliados em meio hospitalar.

Como se avalia a temperatura?
O método mais utilizado e mais indicado na prática clí-
nica consiste na medição da temperatura axilar, com re-
curso a um termómetro, não obstante ser a temperatura
rectal mais fidedigna.

Para a maioria das situações, é suficiente proceder a uma
medição em cada três ou quatro horas.

Quando se deve levar uma criança
com febre ao médico?
Em regra, sempre que:

• Se acompanhe de dificuldade respiratória, vómitos
repetidos, manchas na pele, convulsões ou gemido
inconsolável.

• A febre se arraste há mais de 3 dias.

• A temperatura seja muito elevada (acima de 39,5ºC)
e de difícil controlo com os meios usuais.

Perante a constatação de febre numa criança (com mais
de 3 meses) com um bom estado geral, que continua a
brincar e a sorrir, é aconselhável esperar dois a três dias
antes de recorrer ao médico, mantendo-se a criança sob
vigilância e controlando a febre no domicílio.

Não é melhor que a criança seja observada
logo pelomédico, assim que se detecta a febre?
A não ser que estejam presentes sinais de alarme, esta
opção é até pouco recomendável.
Em primeiro lugar, por prudência, há que evitar levar
crianças para espaços frequentados por doentes e que
se prestam à transmissão de doenças.
Em segundo lugar, muitas vezes um quadro clínico
observado no seu início não está ainda plenamente
manifestado, não sendo possível ao médico chegar a um
diagnóstico conclusivo.
Em caso de dúvida, poder-se-á sempre contactar o
serviço Saúde 24 (808 24 24 24) e obter aconselha-
mento. Caso se confirme a necessidade de assistência
médica, este serviço possibilita desde logo o encaminha-
mento para a unidade de saúde mais adequada.

Deve-se tratar a febre?
Só quando excede os 38 – 38,5ºC ou quando incomoda
a criança. Nestes casos, poder-se-á recorrer aos antipiré-
ticos (paracetamol).
Dado que a febre é um mecanismo de defesa contra a in-
fecção, não deverá ser combatido de forma sistemática.
A medicação antipirética tem como indicações principais
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a prevenção das complicações associadas às temperatu-
ras muito elevadas (acima dos 40ºC), tais como as con-
vulsões febris e a desidratação, e aliviar o desconforto.

O que são convulsões febris?
São crises que acontecem em estados febris em que a
criança perde a consciência, tem movimentos anormais,
podendo revirar os olhos ou até espumar pela boca.
Perante esta situação, o mais aconselhável é manter
a criança deitada, não impedindo os seus movimentos,
e transportá-la a uma unidade de saúde. Nestas
situações, nunca se deve colocar a criança na banheira!
As convulsões febris podem ocorrer em crianças predis-
postas, sobretudo entre os 3 meses e os 3 anos, sendo
raras a partir desta idade. Apesar do aparato, na
generalidade são benignas, de curta duração, e não
deixam quaisquer sequelas.

A criança está sem apetite, o que fazer?
Respeitar o apetite da criança. Durante uma doença febril
é habitual verificar-se uma quebra de apetite, tal como
sucede aliás com os adultos.
Não é aconselhável obrigar a criança a comer contra
a sua vontade. Devem oferecer-se refeições ligeiras e
aumentar a ingestão de líquidos.

Como controlar a febre?
Combinando as seguintes medidas:

• Dar líquidos a beber (de preferência água) em peque-
nas quantidades e com frequência;

• Retirar o excesso de roupa, evitando sobreagasalhar;

• Caso a temperatura corporal seja muito elevada, dar
banho com água tépida (a 37ºC), durante não mais
de 10 minutos, tendo o cuidado de administrar um
antipirético meia hora antes.

O paracetamol é o antipirético de eleição. O ibuprofeno
é uma alternativa eficaz, mas deve ser usado com
precaução, principalmente em crianças asmáticas.
Em situações pontuais, poderão administrar-se os dois
antipiréticos no mesmo episódio de febre.
O antipirético deve ser usado apenas quando existir febre
significativa (acima de 38 - 38,5ºC). Há que respeitar
a dose (calculada em função do peso da criança) e
o intervalo entre tomas (habitualmente de 6 em 6 horas),
tendo o cuidado de avaliar a temperatura antes de cada
administração.
Algum tempo após a administração do medicamento,
a febre reduzirá. A sua elevação mais tarde não permite
tirar a conclusão de que a medicação não está a ser
eficaz. A diminuição de pelo menos 0,8ºC, medida duas
horas após a toma do antipirético, é uma resposta
adequada.
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PARABÉNS A TODA A FAMÍLIA!
O nascimento de uma criança constitui uma alteração funda-
mental na estrutura interacional existente numa família. Este
período é caracterizado por uma intensa aprendizagem e ne-
cessidade de educação.

A ansiedade e preocupação com o novo papel, nos dois pri-
meiros dias de vida do recém-nascido, limitam muitas vezes o
campo perceptual da mãe, pelo que as informações dadas
neste período têm frequentemente de ser repetidas posterior-
mente.

Com vista a minorar a ansiedade inerente a todo
este processo e fase de adaptação, pensamos
que a visita domiciliária realizada pela sua
enfermeira de família, é um momento
óptimo e descontraído para calma-
mente serem tiradas todas as suas
dúvidas, para que os pais, na
sua passagem pela materni-
dade/paternidade se sintam
mais seguros e ganhem maior confiança no cuidar do seu
bebé. As intervenções de enfermagem que aumentam os
sentimentos de competência, confiança e conforto deverão
fazer parte da assistência aos pais nesta fase de transição.

OBJECTIVOS PRINCIPAIS DA VISITA
DOMICILIÁRIA AO RECÉM-NASCIDO
E PUÉRPERA
• Identificar as dúvidas e necessidades dos pais e recém-nas-
cidos e conhecer a dinâmica familiar no seu ambiente;

• Realizar ensinos materno-infantis de acordo as necessida-
des encontradas;

• Identificar factores de risco que podem causar acidentes in-
fantis;

• Identificar e corrigir procedimentos menos correctos com o
bebé;

• Detecção precoce das possíveis complicações fisiológicas e
psicológicas da mãe.

LEMBRE-SE !!!
• Deve proporcionar um ambiente calmo e tranquilo ao seu
bebé;

• Faça uma alimentação equilibrada e coma várias vezes ao dia;

• Reforce a ingestão de líquidos, principalmente água e leite
(não beba sumos gaseificados nem álcool);

• As visitas nãodevem ser emelevadonúmero, e é necessário lavar
sempre as mãos antes de pegar o bebé ao colo.

* Baseado no Folheto homólogo da USF de Condeixa

NUMA PRÁTICA AUTÓNOMA
E RESPONSÁVEL, REFORÇAR A QUALIDADE

Apoio:
Contactos:
Av. do Brasil nº 3 - 4º piso • 3200-201 LOUSÃ
Telefones: 239 990 615 / 239 990 625 • Fax: 239 993 508
e.mail: usf.serradalousa@gmail.com
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VISITA
DOMICILIÁRIA

AO RECÉM-NASCIDO
E PUÉRPERA

*João Fernandes
Enfermeiro

Logo após o nascimento do bebé, o pai (ou outro familiar) deverá contactar o enfermeiro de família, para que seja agendada a
vinda à USF, afim de ser realizado o rastreio das doenças metabólicas (teste do pezinho). Oportunamente nestes contactos, será
também agendada a visita domiciliária à puérpera e ao recém-nascido.

A visita domiciliária à puérpera e ao recém-nascido terá que ser realizada até 15 dias após o parto.


