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SEXUALIDADE

Tenha uma
vida íntima
saudável!
A contraceção existe por duas boas razões:
para prevenir uma gravidez não planeada
e para travar a propagação de infeções
sexualmente transmissíveis (ISTs).
TIPOS DE CONTRACEÇÃO
• Preservativos masculinos;
• Preservativos femininos;
• Pílula;
• Diafragma;
• Injeção ou implante contracetivo;
• Sistema intrauterino (SIU) ou
dispositivo intrauterino (DIU).

SUGESTÃO

Suplementação

para a sua saúde sexual
• Para as mulheres que experimentam uma série de

mudanças no corpo que, muitas vezes, afetam o equilíbrio
e bem-estar íntimo e, que por vezes, limitam o prazer.

• Para os homens que pretendem melhorar a sua
performance sexual de forma natural e sem efeitos
secundários.

DOENÇA HEMORROIDÁRIA

O que são hemorróidas?
Veias normais que existem no
canal anal e que participam
na contenção das fezes.

Causas
• Gravidez;
• Mau funcionamento intestinal causado
pelo excesso de uso de laxantes ou clisteres;
• Infeções anais;
• Cirrose do fígado;
• Hereditariedade.

• Postura vertical cria uma maior pressão
sobre as veias do reto que tende a provocar
o seu prolapso;
• Consumo de álcool e especiarias;
• Obstipação crónica;
• Esforço excessivo durante a evacuação;

Tratamento

Em Portugal, acredita-se
que cerca de 20% da
população com mais de 50
anos sofra desta patologia.

• Aumento da ingestão de fibras (fruta,
vegetais, pão, cereais) e de líquidos;
• Reduzir o esforço durante a evacuação;
• Banho de imersão quente;
• Ingestão de muita água;
• Pomadas com corticóides;

SUGESTÃO

• Medicamentos com ação:
- Venoprotetora;
- Anti-inflamatória;
- Sobre o retorno venoso;
- Sobre a microcirculação venosa.

• Terapêutica instrumental
Efetuada através do anuscópio, consiste na
Esclerose (injeção de uma substância que oclui
e diminui a hemorroida) ou na Laqueação
Elástica (colocação de uma banda elástica que
provoca redução e eliminação da hemorroida).
• Terapêutica cirúrgica
Indicada nas situações mais graves, torna-se
necessária em cerca de 10% a 15% dos casos.
• Terapêutica da trombose hemorroidária
Quando o trombo se encontra sob tensão e é
muito doloroso é necessário retirá-lo, com uma
pequena incisão, sob anestesia local.

COLONOSCOPIA

O que é?
A colonoscopia é um exame
invasivo que captura imagens em
tempo real do intestino grosso
e de parte do íleo terminal (porção
final do intestino delgado).
Avalia uma parte do intestino
e deteta, entre outras coisas,
pólipos, cancro e doenças
inflamatórias intestinais.

Medicamentos que devem ser suspensos:

• Antiagregantes (ticlodix, plavix, brilique, tecnosal, aspirina, cartia, tromalyt…)
• Anticoagulantes (varfine, eliquis, pradaxa, xarelto, lixiana, lovenox…)
• Medicamentos para a artrite (anti-inflamatórios)

Preparação

Exemplo de dieta

> Pelo menos 2 dias antes do exame, deve

passar a ter uma dieta de fácil digestão, à base
de pão, arroz e massas brancas, líquidos,
sumos sem polpa da fruta, carne, peixe e ovos
cozidos, e iogurte sem frutas ou pedaços,
devendo EVITAR leite, frutas, frutos secos,
verduras, legumes e cereais.

> Nas 24 horas que antecedem o exame, está

indicada uma dieta líquida, para que não
sejam produzidos resíduos no intestino grosso.

> É recomendado usar laxantes (ex. Dulcolax®)
e fazer uma lavagem intestinal com preparações específicas (Klean-Prep®, Moviprep®,
CitraFleet®, entre outros)

! ATENÇÃO: esta preparação não deve ser

administrada a pacientes com insuficiência
cardíaca ou renal grave.

Pequeno-almoço
Infusão de tília, erva cidreira ou chá,
iogurte, biscoitos secos.
Almoço e Jantar
Sopas brancas passadas, caldos de
carne, carnes ou peixes magros
(cozidos ou grelhados), arroz, puré de
batata, ovo cozido, pão branco,
biscoitos secos, queijo fresco e iogurte.
Lanches
Gelatina branca (ananás, limão).

SUGESTÃO

Suplementos Nutricionais

Ajudam o utente a sentir-se saciado.
Adequados a diabéticos.

INFORMAÇÕES

Serviços
Personalizados
• Medição de tensão arterial;
• Controlo de peso;
• Acompanhamento nutricional;
• Aconselhamento dermocosmético;
• Preparação da terapêutica semanal;
• Avaliação da saúde do pé;

• Fisioterapia;
• Avaliação das características do folículo
piloso e qualidade da pele;
• Avaliação de bem estar psicológico;
• Reedução postural com R.P.G.

Mamã e bebé

Testes e Exames

• 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.

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

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
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AGORA ABERTOS
TODOS OS DOMINGOS
Semana Normal:
2ª Feira a 6ª Feira: 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

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

