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  Precauções Gerais

o viajante está sujeito a diversos riscos que podem ser evitados

agentes físicos e acidentes relacionados com:
•	 Viação:	levar	cartão	com	indicação	do	grupo	sanguíneo;
•	 Alergias:	usar	pulseira	com	identificação	da(s)	alergia(s);
•	 Sol:	Evitar	a	exposição	solar	nas	horas	de	maior	calor;	levar	óculos	de	sol	e	protector	solar.

doenças transmitidas por vectores ou animais
•	 Utilizar	vestuário	que	cubra	os	braços	e	as	pernas	da	radiação	solar	e	
dos	insectos,	e	calçado	apropriado	para	protecção	de	carraças;

•	 Usar	repelente	de	insectos	com	DEET,	IR3535®	ou	Bayrepel®	nas	zonas	
de	pele	expostas,	especialmente	pela	manhã	e	fim	da	tarde;

•	 Sprays	insecticidas	podem	ser	aplicados	nos	locais	onde	se	pretende	dormir;
•	 As	redes	mosquiteiras,	de	malha	<1,5mm,	podem	ser	usadas	com	ou	sem	
impregnação	de	insecticida;	o	ar	condicionado	também	é	um	meio	muito	eficaz;

•	 Evitar	o	contacto	directo	com	animais	em	zonas	onde	exista	raiva;

doenças transmitidas por bebidas e alimentos
•	 Evitar	o	contacto	com	águas	de	recreio	e	de	lazer	potencialmente	contaminadas,	
especialmente	lagos,	campos	de	rega,	valas	e	ribeiros	de	águas	paradas;

•	 Ingerir	apenas	alimentos	que	tenham	sido	completamente	
cozinhados	e,	se	possível,	que	ainda	estejam	quentes.

•	 Evitar	alimentos	crus,	excepto	frutos	e	vegetais	que	
podem	ser	descascados	ou	desinfectados;

•	 Evitar	pratos	que	contenham	ovos	crus	ou	mal	cozidos;
•	 Ferver	sempre	a	água	ou	leite	não	pasteurizado	antes	de	os	consumir;	
•	 Evitar	o	gelo,	excepto	se	produzido	com	água	devidamente	desinfectada;

•	 Evitar	lavar	os	dentes	com	água	pouco	segura;
•	 As	bebidas	frias	engarrafadas	ou	empacotadas	são,	em	geral,	de	confiança,	
desde	que	seladas;	também	as	bebidas	quentes	são	globalmente	seguras;

outras doenças potencialmente transmissíveis
•	 O	risco	de	infecções	sexualmente	transmissíveis	(por	ex.	hepatite	
B,	VIH/SIDA,	sífilis)	pode	ser	reduzido	evitando	relações	sexuais	
casuais	e	desprotegidas	ou	utilizando	o	preservativo;

•	 Evitar	o	contacto	directo	com	sangue,	o	uso	de	agulhas	e	seringas	
potencialmente	contaminadas	ou	qualquer	outro	procedimento	cosmético	ou	
médico	que	implique	a	penetração	da	pele	(incluindo	acupunctura,	piercing	e	
tatuagens),	assim	como	transfusões	de	sangue	de	origem	desconhecida.

  a não esquecer de levar…

•	 Título	de	transporte;
•	 Passaporte	com	visto	válido	(se	exigível);
•	 Bilhete	de	identidade;
•	 Documentos	pessoais	e	respectivas	fotocópias	autenticadas	sempre	em	sítios	separados:	
na	bagagem	de	mão	e	na	bagagem	de	porão;

•	 Certificado	de	vacinação	internacional;
•	 Meios	de	crédito	ou	de	pagamento;
•	 Título	de	condução	(se	pretender	conduzir)	e	 licença	 internacional	de	condução	(caso	
o	país	o	exija);

•	 Fotografias	tipo	passe;
•	 Lista	 de	 contactos	 úteis	 (emergência,	 polícia,	 banco,	 médico	 assistente,	 embaixada/
consulado	português	do	destino,	amigos,	familiares…);

•	 Informação	da	condição	médica,	tratamento	e	pormenores	da	medicação;
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•	 Medicação	necessária	(se	possível,	em	duplicado	e	sempre	em	dois	locais	diferentes)
•	 Atestado	médico	 que	 certifique	 a	 necessidade	 de	 utilização	 de	 determinado	 tipo	 de	
medicamentos	ou	de	outros	artigos	médicos	(p.ex.	seringas).

  outros conselhos úteis

•	 Subscrever	 um	 seguro	 médico	 de	 viagem	 que	 cubra	 todos	 os	 aspectos	 de	 saúde	
(incluindo	acidentes,	alteração	do	itinerário,	doença	e	repatriamento)

•	 Transportar	 dinheiro	 sempre	 dividido	 por	 vários	 locais,	 evitando	 transportar	 grandes	
somas;

•	 Em	estadias	prolongadas,	procure	o	consulado	português	no	país	de	destino,	informando	
sobre	a	chegada	e	local	onde	pode	ser	encontrado;

•	 Em	caso	de	perda/extravio	de	documentos,	dirija-se	de	urgência	à	embaixada/consulado	
português	mais	próximo;

•	 Em	caso	de	perda/extravio	de	cartão	de	crédito	ligue	de	urgência	ao	seu	banco	ou	SIBS	
(00351	21	781	30	80)

•	 Em	 caso	 de	 acidente	 de	 viação:	 tirar	 foto	 dos	 4	 ângulos;	 anotar	 hora,	 localização	 e	
condições	metereológicas;	medir	 as	marcas	de	derrapagem	e	 criar	diagrama;	 chamar	
polícia;	 tentar	 arranjar	 testemunhas;	 não	 assinar	 declaração	 amigável	 em	 país	 não	
aderente	à	“Carta	Verde”.

  Farmácia Pessoal

•	 fita	adesiva;
•	 solução	desinfectante	para	feridas;
•	 ligaduras;
•	 compressas	esterilizadas;
•	 termómetro	clínico;
•	 repelente	de	insectos;
•	 tratamento	para	as	picadas	de	insectos;
•	 anti-histamínico;
•	 sais	de	re-hidratação	oral;
•	 tesouras	e	alfinetes	de	segurança;
•	 analgésico	simples	(ex.	paracetamol).

artigos adicionais de acordo com o destino e as necessidades individuais:
•	 antidiarreico;
•	 antifúngico;
•	 antimalárico;
•	 preservativos;
•	 medicação	para	alguma	doença	pré-existente;
•	 seringas	e	agulhas	esterilizadas;
•	 desinfectante	para	a	água;
•	 outros	artigos	específicos	relacionados	com	o	destino	e	a	duração	da	estadia.
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  auto-medicação

Quando	um	viajante	se	desloca	para	uma	região	 isolada	ou	carenciada	em	cuidados	de	
saúde,	pode	ser	útil	saber	reconhecer	alguns	sintomas	e	medicar	em	concordância.

contra a malária:
Mefloquina	(Mephaquin®):	tomar	4	comprimidos	em	dose	única.	ou
Atovaquona/Proguanil	(Malarone®):	tomar	4	comprimidos	uma	vez	por	dia	durante	3	dias.

contra a diarreia:
No	imediato,	o	fundamental	é	evitar a desidratação,	aumentando	o	consumo	de	líquidos	
(água	engarrafada,	fervida	ou	tratada);
Se	persistência	>24h,	utilizar	sais	de	rehidratação	oral	(Redrate®	ou	Dyoralite®);
consultar médico se:	diarreia	>3	dias,	sangue	nas	fezes,	vómitos	de	repetição	ou	febre.

em adultos
Ciprofloxacina:	tomar	um	comprimido	em	dose	única	(500mg)	no	início	dos	sintomas;	em	
caso	de	continuação	dos	sintomas	e	da	febre,	o	tratamento	continuará	até	3-5dias	com	2	
comprimidos	por	dia	(12/12h).
em crianças
Co-trimoxazol	ou	Azitromicina

diarreia sem sangue e muco
Loperamida:	 2	 comprimidos	 no	 início,	 seguido	 de	 1	 comprimido	 após	 cada	 dejecção	
diarreica,	no	máximo	de	8	comprimidos	por	dia.
diarreia com sangue e muco
Metronidazol:	 acrescentar	 à	 ciprofloxacina,	 co-trimoxazol	ou	azitromicina;	2000mg	uma	
vez	por	dia	durante	3	dias	ou	750mg	3	vezes	por	dia	(8/8h)	durante	5-10dias.

  imobilidade, Problemas circulatórios 
  e trombose venosa ProFunda (tvP)

a imobilidade é factor de risco para eventos trombóticos

Precauções
•	 Movimento	na	cabina	nos	voos	de	alta	duração	(p.ex.	ida	ao	WC	de	2	em	2h);
•	 Exercícios	físicos	simples	durante	o	voo	para	estimular	
circulação,	sobretudo	dos	membros	inferirores;

•	 Hidratação	abundante	com	bebidas	não	alcoólicas;
•	 Evitar	álcool,	tabaco	e	sedativos;
•	 Vestuário	largo	e	confortável;
•	 Não	colocar	bagagem	de	mão	em	zonas	que	impeçam	os	movimentos;
•	 Eventual	uso	de	meias	elásticas	em	pessoas	com	risco	acrescido.

  otite barotraumática

durante a descida da aeronave, a pressão no ouvido médio torna-se rapidamente 
inferior à da faringe, podendo provocar o colapso do tímpano por efeito de ventosa

Precauções
•	 Evite	viajar	com	obstrução	nasal;
•	 Exercícios	para	aliviar	dor	nos	ouvidos:	bocejar,	deglutir,	mastigar	(p.ex.	pastilha	elástica),	
manobra	de	Valsalva	(expiração	brusca	com	a	boca	e	nariz	tapados).
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  Jet laG

alterações dos padrões de sono e de outros ritmos fisiológicos provocada pela 
alteração súbita do fuso horário

Precauções
•	 Em	viagens	<48h	manter,	se	possível,	o	ritmo	do	país	de	origem;
•	 Em	viagens	>48h,	 tentar	ajustar,	1-2	antes	da	partida,	ao	ciclo	refeições/dormida	do	
país	de	destino;

•	 Descansar	bem	antes	da	partida	e	o	máximo	possível	durante	o	voo;
•	 Ingerir	refeições	ligeiras	e	limitar	o	consumo	de	álcool,	café	e	chá;
•	 Ingerir	líquidos	em	maior	quantidade;
•	 Tentar	criar	as	melhores	condições	quando	pretender	adormecer;	
•	 No	destino,	garantir	um	maior	número	de	horas	de	sono,	que	o	normal.	Um	mínimo	de	
4	horas	de	sono,	durante	a	primeira	noite	no	local	de	destino	(conhecido	como	“sono	da	
âncora”),	é	necessário	na	adaptação	à	nova	zona,	para	retomar	o	relógio	biológico	interno;

•	 Se	possível,	 recuperar	as	horas	de	sono	totais	 fazendo	pequenas	sestas	quando	sentir	
sono	durante	o	dia.

  doenças Prevenidas Por vacinas e vacinação

a vacinação é um método eficaz na prevenção de determinada doenças infecciosas

As	vacinas	para	os	viajantes	compreendem:
•	 As	de	utilização	rotineira
•	 As	aconselhadas	antes	da	viagem
•	 As	obrigatórias	(consoante	o	destino)

O	viajante,	para	determinados	destinos,	deve	possuir	um	boletim de vacinas	onde	
constem	todas	as	que	lhe	foram	administradas,	utilizando	preferencialmente	o	
certificado de vacinação internacional.	Este	é	especialmente	importante	no	caso	das	
vacinas	obrigatórias.

Deverá	seguir	as	recomendações	dadas	pelo	seu	médico.

		malária

É uma das infecções mais frequentes, endémica em mais de 100 países, podendo 
ser mortal caso não sejam tomadas as devidas precauções.

causa
Provocada	por	protozoários	do	género	Plasmodium.

transmissão
Picada	de	mosquitos	Anopheles,	mais	frequentemente	entre o entardecer e o 
amanhecer.	A	picada	é	indolor	e	não	causa	comichão.	

doença
Síndrome	 febril	 após	período	de	 incubação	 (tempo	desde	picada	até	 sintomas)	 entre	7	
dias	a	4	semanas.	Os	sintomas	de	malária	podem	ser	semelhantes	aos	de	uma	gripe,	com	
febre,	arrepios	de	frio,	podendo	ainda	surgir	icterícia	(coloração	amarelada	da	pele)	e	dores	
de	cabeça	e	musculares;

Precauções gerais
•	 Estar	consciente	do	grau	de	risco;
•	 Ver	secção	precauções	gerais	–	IMPORTANTE;
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•	 Cobrir	todas	as	partes	expostas	do	corpo	com	repelente	de	insectos	que	contenha	
dietiltoluamida	(DEET)	ou	butilacetiletilaminopropionato	(repelente	3535);

•	 Optar	por	vestir	roupas	claras;
•	 Fechar	as	portas	e	janelas	à	noite	e/ou	cobri-las	com	rede	mosquiteira;
•	 Pulverizar	os	alojamentos	com	insecticidas	ou	utilizar	difusores	eléctricos;
•	 Ligar	o	ar	condicionado	no	quarto;
•	 Evitar,	se	possível,	estar	no	exterior	entre	o	anoitecer	e	o	amanhecer

Prevenção farmacológica
Embora	com	eficácia	comprovada,	nenhum regime fornece protecção completa

Existem	3	medicamentos	de	potência	equivalente	para	a	prevenção	da	malária:	
Mephaquine®,	Doxiciclina	e	Malarone®.
•	 Tomar	a	medicação	anti-palúdica	de	acordo	com	o	esquema	
posológico	recomendado	pelo	médico;

•	 Os	medicamentos	anti-palúdicos	receitados	devem	ser	
ingeridos	após	a	refeição	e	com	água	abundante;

•	 A	medicação	deve ser continuada 1 a 4 semanas após o 
regresso, consoante o medicamento em causa;

•	 Nas	4	semanas	após	o	regresso	de	uma	área	de	elevado	risco	de	
malária,	o	aparecimento	de	febre	é	uma	emergência médica,	pelo	
que	os	viajantes	devem	procurar	cuidados	médicos	imediatos.

  diarreia do viaJante

síndrome que consiste na emissão diária de 3 ou mais dejecções de fezes pastosas 
ou líquidas

•	 Na	maioria	dos	casos	é	autolimitada,	com	recuperação	em	poucos	dias	sem	necessidade	
de	tratamento	específico;

•	 No	 imediato,	 o	 fundamental	 é	 evitar a desidratação,	 aumentando	 o	 consumo	 de	
líquidos	(água	engarrafada,	fervida	ou	tratada);

•	 Se	persistência	>24h,	utilizar	sais	de	rehidratação	oral	(Redrate®	ou	Dyoralite®);
•	 consultar médico se:	diarreia	>3	dias,	sangue	nas	fezes,	vómitos	de	repetição	ou	febre.
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NOTAS



+351 225 071 383/4
RUA CARLOS DA MAIA, 296

4200-150 PORTO

de segunda a sexta feira
das 16:30 às 20:30

sábado das 10:00 às 13:00

eM CASO De urgência 
contactar o serviço  
através do e-mail

consulta.viajante@ufp.edu.pt
(colocando no assunto  
a palavra "URGeNTe")  

ou outro contacto  
fornecido pelo seu médico  

da consulta

http://consultaviajante.ufp.edu.pt


