
Serviços
Personalizados

Mamã e bebé

Novo
horário

INFORMAÇÕES

• Medição de tensão arterial;
• Controlo de peso;
• Consulta de Nutrição;
• Aconselhamento dermocosmético;

• Preparação da terapêutica semanal;
• Consulta de Podologia;
• Fisioterapia/Osteopatia;
• Depilação definitiva a laser

• Aconselhamento aleitamento materno;
• Massagem infantil;
• Workshop amamentação;
• Workshop de cuidados a ter com a pele 
 do recém nascido e da mamã;
• Workshop alimentação do bebé.

Testes e Exames
• Colesterol Total, HDL, LDL;
• Triglicéridos;
• Glicémia;
• Hemoglobina;
• Ácido Úrico 
• Vacinas e injetáveis

AGORA ABERTOS 
TODOS OS DOMINGOS
Semana Normal:
2ª Feira a 6ªFeira: 08:30h às 21h
Sábados, Domingos e Feriados: 09h às 21h
Semana de Serviço:
2ª Feira a 6ª Feira: 08:30h às 22h
Sábados, Domingos e Feriados: 09h às 22h

Consigo
desde 1974
Videochamada
Aconselhe-se por videochamada
com os nossos profissionais de saúde
Redes Sociais
facebook.com/moreirapadraofarmacia
instagram.com/moreirapadraofarmacia
Morada
R. Nossa Sra. do Caminho 26A, 2440-121 Batalha

A sua farmácia
sem sair de casa
Receba os seus medicamentos
e produtos de saúde comodamente
em sua casa.

Encomendas: 244 765 449
encomendas@farmaciamoreirapadrao.pt
www.farmaciamoreirapadrao.pt

7 cuidados a ter ao sol:
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Exposição Solar
Kit 1º Socorros
Otites
Informações
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1. Proteja a pele 365 dias por ano (Até nos dias 
nublados ou com nevoeiro);
2.  Em pele muito clara, reforce a proteção (Quanto 
mais clara for a pele, mais elevado deve ser o Fator de 
Proteção Solar (FPS), no mínimo 30+);
3.  Evite as horas perigosas (entre as 11 e as 16 horas);
4.  Se fez tratamentos/cirurgias recentes, evite
a exposição solar;
5.  Não se fique pelo protetor solar (Use óculos escuros 
e chapéu. Nas crianças use óculos, chapéu e t-shirt);
6.  Não se esqueça do cabelo (Aplique um protetor 
solar capilar, protege o cabelo dos danos do sol, mar
e cloro e preserva a cor);
7.  Mantenha-se hidratado (Beba muitos líquidos
e, em casa, depois de tomar duche, aplique um 
hidratante pós-solar no rosto e corpo).

• Minerais
   - Não são absorvidos pela pele, funcionam como barreira superficial;
   - Ideais para bebés e crianças com menos de dois anos;
   - Adequados para crianças com dermatite atópica.

• Organominerais
   - São mais fáceis e agradáveis de espalhar na pele.

• Químicos
   - São absorvidos pela pele, sendo ativados no seu interior;
   - Espalham-se facilmente e deixam menos resíduos na pele;
   - Só devem ser utilizados a partir dos dois anos de idade.

 EXPOSIÇÃO SOLAR

INFO

3 tipos de Protetores Solares:

Tempo que
a sua pele pode
estar exposta
sem queimar

Fator
de Proteção

Solar

Minutos que
está protegido

do sol

FPSX =

CAUSAS:
• Bactérias (otite bacteriana), vírus (otite vírica) 
e muito raramente por fungos (otite fúngica).

• Época da praia: a água do mar, a temperatura 
mais elevada e as menores amplitudes térmicas.

• Entrada e retenção de água no canal auditivo.

OTITE - inflamação/infecção no 
ouvido com dor, irritação e secreções.
    • Otite média
    Se a infeção afeta o ouvido médio
    (otite mais frequente nas crianças).

    • Otite externa 
    Se a infeção afeta o ouvido externo 
    (acumulação de humidade).

    • Labirintite (otite interna)
    Se a infeção afeta o ouvido interno.

+ Mantenha os seus ouvidos secos durante o banho; 

+ Evite o uso de cotonetes ou de algodão, limpe 
cuidadosamente, com uma toalha, a orelha e a entrada 
do canal auditivo; 

+ Se praticar natação ou outros desportos aquáticos 
use tampões macios e impermeáveis; 

+ Se tiver dor e infeção tome um anti-inflamatório, 
analgésico e/ou gotas para os ouvidos.

Saiba como prevenir
as otites:

SAÚDE AUDITIVA

COMO LIDAR COM A CERA NOS OUVIDOS?
O cerúmen é saudável e bom para os ouvidos. 
Mas, quando a sua produção é em excesso, pode
causar obstrução e diminuir temporariamente a audição.

• Cuidados de limpeza: Use produtos próprios para 
amolecer a cera e facilitar a sua remoção do ouvido.

Sugestão

UMA DAS DOENÇAS MAIS COMUNS NO VERÃO.

Sabe como se proteger da otite externa??

Férias prevenidas
é o melhor remédio!

KIT PRIMEIROS SOCORROS

Acidentes, pequenas feridas e imprevistos acontecem.

SE VIAJAR COM CRIANÇAS:

1. Medicamentos que toma habitualmente

2. Para febre ou dores: Ben-U-Ron®, Brufen®

3. Medicamentos para diarreia, enjoo, vómitos

4. Sais de reidratação oral

5. Repelente

6. Alergias: anti-histamínicos

7. Pastilhas para a dor de garganta

Certifique-se que tem este tipo de medicamentos
na dosagem mais adequada para as suas idades.

PARA VIAGENS DE AVIÃO:
Se tem problemas de ouvidos,
use um spray descongestionante
nasal. Aplicando antes de embarcar,
alivia o mal-estar.

LEVE CONSIGO OS MEDICAMENTOS QUE TOMA 
HABITUALMENTE EM QUANTIDADE SUPERIOR 
AO NECESSÁRIO NO CASO DE FICAR MAIS DIAS 
QUE O PREVISTO.

KIT PRIMEIROS SOCORROS

• Desinfetante antisséptico para feridas e cortes
• Vaselina para aliviar queimaduras
• Soro fisiológico
• Cotonetes
• Pinça e tesoura pequena
• Termómetro
• Repelente de insectos e pomada para picadas
• Pomada anti-bacteriana
• Compressas, ligaduras e pensos rápidos
• Comprimidos para as dores


