
Serviços
Personalizados

Novo
horário

INFORMAÇÕES

• 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;
• Reeducação postural com R.P.G.

Mamã e bebé
• 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 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

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
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ACONS. AO VIAJANTE
QUEIMADURAS SOLARES
DISIDROSE
INFORMAÇÕES
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Se viajar para a Europa faça o seu
CARTÃO DE SAÚDE EUROPEU

BEBA
SEMPRE ÁGUA
ENGARRAFADA

O QUE NÃO PODE FALTAR
NA SUA FARMÁCIA DE VIAGEM?
• Cópia das receitas da sua medicação habitual;
• Medicamentos habituais;
• Analgésicos/Antipiréticos; 
• Anti-histamínicos e/ou corticóides tópicos; 
• Antieméticos para enjoos e vómitos; 
• Antidiarreicos; 
• Repelente de insetos; 
• Protetor solar; 
• Creme hidratante reparador pós-solar;
• Creme cicatrizante.

FÉRIAS SEGURAS SÃO 
FÉRIAS SAUDÁVEIS!

ACONSELHAMENTO AO VIAJANTE

INFO

• Tétano 

• Difteria 

• Hepatite B 

• Sarampo

• Papeira e Rubéola

• Gripe

• Febre amarela 

• Doença meningocócica

• Encefalite japonesa

• Febre tifóide

• Sarampo

Quais as vacinas necessárias?
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QUEIMADURAS SOLARES

A rosácea pode ocorrer com mais frequência em pessoas 
cuja profissão obrigue a uma exposição constante ao calor.

TRATAMENTOS 
QUEIMADURAS SOLARES

NUNCA!

• Alterações no tom de pele,
   como rosa ou vermelha (eritema cutâneo); 

• Pele quente e sensível ao toque; 

• Sensação de ardor ou dor nas áreas afetadas; 

• Prurido (comichão);

• Edema (inchaço); 

• Pequenas bolhas cheias de fluido,
   que podem “rebentar”;

• Dor de cabeça, febre, náusea e fadiga, 
   se a queimadura solar for grave; 

• Dor e desconforto nos olhos.

Os SINAIS E SINTOMAS
das Queimaduras Solares, geralmente, 
aparecem dentro de algumas horas, 
após a exposição ao sol, e podem variar 
consoante a gravidade da lesão.

CUIDADO!
A exposição intensa e repetida à radiação UV aumenta o risco de outros 
danos na pele, como manchas escuras e ásperas e pele seca ou enrugada. 

As queimaduras solares podem aumentar o risco de desenvolvimento de 
certos tipos de cancro de pele, como por exemplo o melanoma.

CONTACTAR 
MÉDICO em caso de:

• Febre / Calafrios (arrepios);

• Dor severa;

• Queimaduras solares que cobrem
   20% ou mais do corpo;

• Boca seca, sede constante,
   micção (vontade de urinar)
   reduzida, tonturas e fadiga,
   ou outros sinais de desidratação.

Usar compressas frias ou tomar um banho frio;

Usar cremes ou pomadas hidratantes;

Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides;

Manter-se hidratado;

Evitar o sol até que a queimadura cicatrize.

X Aplique manteiga ou outros óleos na lesão;

X Use vaselina na área afetada;

X Aplique gelo nas queimaduras.

DISIDROSE

Os corticóides tópicos devem ser 
aplicados 2 vezes ao dia por 2-4 dias.

TRATAMENTO
ECZEMA DISIDRÓTICO

Eczema disidrótico
Doença de pele caracterizada por
uma erupção em forma de vesículas 
(pequenas bolhas com líquido no interior)

e costuma localizar-se principalmente
nas mãos e nas plantas dos pés.

Secar muito bem as mãos e pés depois
da lavagem com produto emoliente;

Usar sempre um creme barreira hidratante;

Se tiver comichão usar um creme 
anti-histamínico;

Utilizar óleo ou creme lavante suave 
hidratante, menos irritante e mais nutritivo;

Usar luvas de algodão se necessário;

NUNCA rebentar as bolhas.X

SINTOMAS
• Comichão;

• Sensação de queimadura;

• Pele vermelha quando as bolhas rebentam;

• Pele extremamente seca;

• Fissuras dolorosas que ficam em ferida
  e podem infetar.

CAUSAS
• Estações quentes e húmidas;

• Suor excessivo;

• Stress e ansiedade;

• Genética;

• Contacto com agentes irritantes
   (detergentes).


