
Devo preparar um estojo médico de emergência
adaptado às minhas férias

As viagens são sinónimo de descontracção. No entanto, a mais pequena perturbação de saúde pode ter impacto no

desenrolar das suas férias. Mais vale, por isso, levar consigo um estojo médico de emergência.

Porque devo levar um estojo médico de emergência?

Se vai de férias de barco, para parques de campismo ou caminhadas, longe de um centro populacional, em caso de acidente

ganhará tempo se levar consigo um estojo médico de emergência em vez de ter que procurar uma farmácia. Se vai para o

estrangeiro, pode ser difícil adquirir medicamentos e a barreira da língua pode revelar-se um obstáculo.

Os nomes comerciais variam de país para país e poderá não estar familiarizado com a denominação comum internacional (DCI) dos

seus medicamentos habituais, isto é os nomes científicos das moléculas contidas nos seus medicamentos, razão pela qual o estojo

médico de emergência lhe permitirá evitar estes problemas.

Como devo preparar o estojo médico de emergência?

O estojo médico de emergência não deve constituir um incómodo para poder levá-lo consigo nas suas excursões. Deverá escolher

um estojo que tenha uma correia para facilidade de transporte. Quanto ao conteúdo, deverá preparar um estojo de base com os

medicamentos mais úteis e adaptá-lo a cada tipo de viagem. Antes de partir deverá substituir os medicamentos fora de prazo, e os

que estiveram expostos ao calor ou à humidade. Devolva estes medicamentos ao seu farmacêutico.

Não os retire das embalagens nem o folheto informativo para evitar qualquer confusão.

Há um estojo universal?

Não existe um estojo universal. As condições climáticas e os riscos não são os mesmos em todas as zonas. A costa Atlântica não é

comparável à floresta amazónica!

Para preparar um estojo perfeitamente adequado com o seu destino de férias deverá consultar o seu médico. Os viajantes poderão

também dar-lhe bons conselhos.

Certos países são confrontados com doenças para as quais existem vacinas e meios de prevenção. Se decidir viajar numa região

onde existe o paludismo, o seu médico receitar-lhe-á medicamentos que deverá tomar antes, durante e depois da viagem.

Devo preparar um estojo médico de emergência adaptado às minhas férias

O que deve conter o meu estojo médico?

* Produtos básicos: medicamentos contra a dor, contra a febre, contra os vómitos; medicamentos contra o enjoo nos

transportes se a própria pessoa ou os filhos forem susceptíveis a essas indisposições; antidiarreicos, compressas

esterilizadas, pensos, tesoura, pinça, termómetro, algodão, anti-sépticos, preservativos.

* Produtos específicos para o destino: creme solar, pomada contra as queimaduras, repelente de mosquitos, produto de
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desinfecção da água, ligaduras de contenção, soro fisiológico, etc.

* Produtos para tratamento: se está a fazer um tratamento (asma, diabetes, etc.), não se esqueça de levar uma quantidade

suficiente de medicamentos bem como uma reserva suplementar para cerca de uma semana, para prever um regresso

mais tardio, a perda de um voo ou das bagagens, ou outras situações imprevistas que impliquem um consumo superior ao

normal (vómitos repetidos …).

Há restrições quanto ao transporte dos medicamentos?

Se viajar para o estrangeiro, é sempre prudente levar consigo as suas receitas médicas.

No caso das viagens de avião, as medidas de segurança tornaram-se muito rigorosas. É expressamente proibido levar na bagagem

de mão objectos cortantes ou frascos com mais de 100 ml de líquidos. Conserve consigo uma declaração do médico que indique

que deve tomar uma injecção durante o voo.

Deve repartir a quantidade total dos medicamentos por diferentes malas, para evitar o risco de perda ou roubo de uma delas durante

o voo. Se estiver a fazer um tratamento, leve a dose suficiente para, pelo menos, 3 dias de medicamentos na bagagem de mão e

guarde o restante na bagagem de porão.

A administração simultânea de vários medicamentos pode provocar interacções. Consulte o seu médico ou o seu farmacêutico antes

de partir.

Deve guardar o cartão com o seu grupo sanguíneo e o boletim de vacinas no seu estojo médico.
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