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Cuidados
oncológicos.
Detecção antecipada e prevenção
são fundamentais p4

PREVENIR A DOR DE DENTES
Como cuidar dos dentes

Uma publicação da Liberty

TUDO PELO OPTIMISMO
Ser positivo faz bem à saúde

COMA VERDURAS

Benefícios da dieta à base de plantas

Boas-vindas
Estimado leitor,
Esperamos que o ano 2021 tenha
começado bem. Nesta edição número
34 da In Health, queremos incentivá-lo a
praticar actos de bondade diários. É um
facto científico que agir com bondade
torna-nos mais felizes – leia o texto ao lado.
Na página 3, leia sobre a dor de dentes!
Se já passou por esta dor enlouquecedora
sabe da importância de cuidar dos
seus dentes.
O cancro mata cerca de 10 milhões de
pessoas por ano. A detecção e tratamento
antecipados podem reduzir este número
em um terço. Leia nas páginas 4 e 5,
sobre a importância de fazer o rastreio e
tratamento, mesmo durante a pandemia.
É o tipo de pessoa 'copo meio cheio' ou
'copo meio vazio'? Leia sugestões para
praticar a positividade na página 6 – é
imperativo para a saúde física e mental!
Na página 7, vemos como uma dieta
integral à base de plantas pode melhorar
a sua saúde e curar algumas doenças
crónicas. E é também melhor para o
planeta! Veja na página 8 como uma
utilização judiciosa dos seus benefícios
pode ter um efeito positivo na sua família.
Partilhe com a família, amigos e colegas
as informações neste boletim. Se tiver
sugestões de tópicos ou qualquer outro
elemento deste boletim, escreva para
DG-LHH-Marketing@libertyhealth.net
com "In Health" na linha do assunto. As
suas opiniões são bem-vindas.

In Health é publicada para a
Liberty Health por Bespoke Media
(www.bespokemedia.co.za), número
99 Lympleigh Road, Plumstead, 7800
+ 27 21 201 7370, info@bespokemedia.co.za.
As opiniões e pareceres expressos pelos
autores e colaboradores independentes
desta publicação são apenas suas e não
reflectem necessariamente as opiniões ou
pontos de vista da Liberty Health (Pty) Ltd
ou dos seus colaboradores.
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Comece pela

BONDADE.

Bondade é algo que podemos praticar todos os dias,
não apenas no Dia Mundial da Bondade, comemorado
anualmente no dia 13 de Novembro.

Praticar a bondade não significa ser fraco.

Na verdade, a bondade é uma competência interpessoal e exige coragem e força. Num
artigo na revista Psychology Today, o autor e Ph.D. Karyn Hall afirma que: "actualmente a
ciência mostra que partilhar o que se tem, em vez de ter mais e mais para si mesmo, traz um
bem-estar duradouro".

Pois então, como é que mostramos bondade?

A Fundação Random Acts of Kindness sugere estas sete maneiras de começar a praticar
actos de bondade no seu dia-a-dia:
1 Envie uma mensagem animadora a um amigo ou membro de família.
2 Deixe outros entrarem na sua faixa de rodagem com um aceno de mão e um sorriso.
3 Inclua momentos propositados de bondade, risos e deleite na sua rotina diária.
4 Saia um pouco da sua zona de conforto pelo menos uma vez por dia para fazer
alguém sorrir.
5 Elogie um colega de trabalho ou amigo.
6 Reestabeleça contacto com um membro de família com quem não fala há algum tempo.
7 Ofereça um café a alguém (um amigo, um estranho ou até a si mesmo).

Para REMOER!

Sabe o que é odontalgia? É uma dor, das piores e mais debilitantes de que
se pode sofrer – é a dor de dentes.
Já teve dor de dentes?

Se já teve, então sabe que é uma das
dores mais lancinantes que pode sentir.
Pode afectar a sua alimentação, o
sono e às vezes até a fala. No âmbito
do Dia Nacional da Dor de Dentes,
comemorado anualmente no dia 9
de Fevereiro, destacamos a importância
da saúde oral.

Não cuidar dos seus dentes
pode ter consequências sérias.
Infelizmente, o cuidado dos dentes
não está no topo da lista de prioridades
de saúde da maioria das pessoas.
De acordo com uma ficha informativa

da Organização Mundial de Saúde (OMS)
de 2012, entre 60% a 90% das crianças
e 100% dos adultos a nível mundial
têm cáries dentárias, e 30% das pessoas
entre as idades de 65 e 74 anos tem dentes
postiços. Não cuidar dos dentes pode
ter consequências graves, como doença
periodontal e cáries dentárias, abscessos
nas gengivas, fracturas dentárias e danos
às obturações. Retracção das gengivas e
cáries dentárias podem também aumentar
o risco de contrair outras doenças, por
exemplo, doenças cardíacas, infecções
pulmonares, parto prematuro, e níveis
problemáticos de açúcar no sangue em
indivíduos com diabetes.

Açúcar... o maior culpado
quando o assunto é a
cárie dentária.

Quanto mais tempo o açúcar ficar na sua
boca, pior é o efeito nos dentes. Na boca,
o açúcar converte-se em ácido, o que
danifica o esmalte dos seus dentes e leva
ao surgimento de cáries. Evite ou limite o
consumo de guloseimas e chocolates que
ficam colados aos dentes, assim como
sumos de fruta e bebidas gaseificadas.
Entre estas, também as bebidas sem açúcar
– pois as propriedades ácidas em bebidas
gaseificadas sem açúcar são prejudiciais. As
bebidas alcoólicas também são muito ácidas
e podem danificar o esmalte dos dentes.

Sugestões para cuidar dos dentes:

1
2
3

Escove duas vezes por dia. Tenha
o cuidado de escovar correctamente
para eliminar eventuais depósitos de
placa, sem pressa, com movimentos
circulares suaves.
Não se esqueça da língua – escove
delicadamente todas as vezes que
escovar os dentes.
Utilize fita dental todos os dias.
Assim, não só retira restos de comida
presa entre os dentes, mas também
massageia as gengivas, reduz a placa
bacteriana e reduz inflamação.

4
5
6
7

Utilize uma pasta de dentes com
flúor – ajuda a combater a cárie
dentária.
Reduza o consumo diário de
açúcar.
Reduza ao mínimo o uso de
produtos do tabaco.
Substitua a escova de dentes a
cada três meses. Dê preferência a
escovas de bambu, respeitadoras
do ambiente.

OFERECEMOS COBERTURA PARA CUIDADOS DENTÁRIOS BÁSICOS E ESPECIALIZADOS
Os benefícios relativos a cuidados dentários são independentes dos outros benefícios para incidentes quotidianos, por isso não vai precisar
de tocar nestes para cuidar da sua saúde oral. A maioria das opções de cobertura inclui um benefício ilimitado para cuidados dentários
básicos, o que quer dizer que periodicamente pode fazer exames, limpezas e obturações sem ter de se preocupar com a eventualidade
de ficar sem benefícios e ter de pagar do próprio bolso. A nossa rede de provedores garante a disponibilização de acesso aos serviços
dentários de que necessita, sem necessidade de pagamento.
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CANCRO
sob os holofotes

Cerca de 10 milhões de pessoas perdem a vida todos os anos, vítimas de cancro. Sabia
que podemos prevenir mais de um terço destes casos? E outro terço pode ser tratado.
A resposta é a detecção antecipada e tratamento adequado.

S

abemos hoje mais sobre o cancro
do que nunca, graças à tecnologia
avançada e o conhecimento
científico. Isto contribui para os avanços
conquistados na redução dos factores de
risco, no aumento da prevenção e melhorias
diagnósticas, tratamento e cuidados.

Este ano, o tema do Dia Mundial
do Cancro é: "Eu sou e vou".

O Dia Mundial do Cancro comemorado
a 4 de Fevereiro é uma iniciativa anual,
organizada pela União para o Controlo
Internacional do Cancro (UCIC), voltada para
a sensibilização a nível mundial, melhorar a
educação e incentivar acções para ajudar a
reduzir o número de doenças relacionadas
com mortes por cancro em todo o mundo.
A UCIC acredita que todos podemos fazer
uma diferença através de acções positivas e
empenhamento. Agindo logo, salvamos mais
de três milhões de vidas por ano.

O conhecimento é um grande
contributo na prevenção e
tratamento do cancro.

O saber é poder! Um dos factores mais
importantes na prevenção e tratamento do
cancro é a igualdade de acesso para todos.
Hoje, mais de 65% das mortes por cancro
ocorre nos países menos desenvolvidos do
mundo e entre as comunidades de baixa
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renda e rurais em países desenvolvidos. Se
ao redor do mundo os governos educarem
a população e indivíduos educarem os seus
pares para promover a compreensão do
cancro, poderemos reduzir o medo, dissipar
mitos e mudar mentalidades.

Conhecer os sinais aumenta
substancialmente as hipóteses
de sucesso do tratamento.

Alguns cancros apresentam sinais e sintomas
logo no começo, outros não. Os que
apresentam sinais e sintomas são os cancros
da mama, cervical, do cólon, da pele, da boca
e alguns cancros infantis. Saber quais os sinais
e sintomas a observar, só por si já aumenta
as hipóteses de um tratamento eficaz, uma
possível cura e, por último, a sobrevivência.
Muitas pessoas têm tanto medo do cancro
ou acreditam que este não pode ser tratado,
que ignoram os sinais completamente. A
Professora Karin Baatjes, docente em Cirurgia
e Chefe de Anatomia Clínica na Faculdade de
Medicina e Ciências da Saúde da Universidade
de Stellenbosch, diz: "A palavra 'cancro' é um
termo abrangente para todos os tumores
cancerosos, mas cada tipo de cancro evolve,
cresce e é tratado de forma diferente, às
vezes até mesmo entre cancros do mesmo
subtipo. Todos os cancros podem ser
tratados, alguns visando uma cura completa,
desde que não tenham propagado para

localizações distantes. Até mesmo cancros
incuráveis podem ser tratados, mas neste
caso o objectivo é reduzir os sintomas e a dor
e melhorar qualidade de vida".

Não deixe de ir fazer o rastreio
ou tratamento do cancro por
causa da COVID-19.

Durante a pandemia da COVID-19, muitas
pessoas estão a prescindir do rastreio e
muitos doentes de cancro não estão a ir
buscar os medicamentos ou a ir fazer o
tratamento porque têm demasiado medo de
ir ao hospital. De acordo com a professora
Baatjes, "é necessário encontrar um meio
termo entre a continuação de cuidados e
cautela devida ao risco apresentado pela
COVID-19. É fundamental que o tratamento
do cancro continue durante a pandemia,
mas tal tem de ser feito levando em conta
as precauções contra a COVID-19". É
importantíssimo fazer o exame anual, ou o
rastreio ou tratamento do cancro.

Temos todos um papel a
desempenhar na detecção
antecipada do cancro.

Todos podemos fazer a diferença dentro
dos nossos modestos limites.
• Indivíduos podem preparar-se com
conhecimento dos sinais e sintomas e
podem ensinar outras pessoas.

• Médicos e profissionais de saúde
podem incentivar leigos e pacientes a
fazer o teste logo após o surgimento de
algum sinal ou sintoma e podem ajudar a
prevenir diagnósticos errados.
• Governos e organizações podem
implementar políticas e estratégias
nos sistemas de saúde para aumentar
conscientização e educação.

Prevenção do cancro é possível?
Embora não seja possível prevenir todos os
cancros, podemos prevenir muitos. Como
explica a professora Baatjes: "Diferentes
tipos de cancro têm diferentes factores de
risco. É necessário determinar o seu próprio
conjunto de factores de risco, por exemplo,
cancros hereditários ou exposição solar
no caso do cancro da pele. Nem sempre é
possível eliminar o risco completamente, mas
devemos reduzir o risco sempre que possível".
A Organização Mundial de Saúde afirma que
uma dieta saudável, um peso saudável e a
actividade física são escolhas de estilo de vida
importantes que desempenham um papel
auxiliar na redução do risco.

Apoio é tudo para pessoas
com cancro.

O impacto físico e emocional que o cancro tem
nos doentes é enorme. Equilibrar o bem-estar
e pilotar a jornada com o cancro, requer um
forte sistema de apoio. Como diz a professora
Baatjes: "Apoio forte é muito importante.
Vai precisar de família e amigos ao seu lado
durante este processo e pode apoiar-se nas
equipas de assistentes sociais, psicólogos e
serviços de apoio à comunidade disponíveis
em todos os centros de oncologia".

Sugestões para quem foi
diagnosticado com cancro.

APANHE A VACINA! Infecções podem provocar cancro.
O site worldcancerday.org estima que infecções crónicas (normalmente
causadas por vírus) provocam aproximadamente 16% de todos os cancros à
escala mundial. Existe uma ligação entre certas formas mais comuns de cancro,
como cancro do fígado, cervical e cancro do estômago e infecções de hepatite
B (HBV), e o vírus do papiloma humano (HPV) e o vírus da bactéria helicobacter
pylori (H. pylori). Vacinas contra a HBV e o HPV podem protegê-lo contra
cancros relacionados a infecções.
Para saber mais sobre o que está ao seu alcance para fazer a diferença,
visite worldcancerday.org

Já sabia?
Fumar está associado a 71% das
mortes por cancro do pulmão e
responde por pelo menos 22% de
todas as mortes por cancro.

O Dr. David Eedes, Conselheiro em
Oncologia da Icon Oncology na África do Sul,
tem as seguintes sugestões para doentes
diagnosticados com cancro:
• Peça a um amigo ou famíliar para o
acompanhar às consultas para que
não se sinta sufocado com o volume de
informações que vai receber.
• Deixe os especialistas seguirem os seus
procedimentos para que não omitam
nenhum passo importante. Anote de
antemão quaisquer perguntas que tenha,
para que as possa fazer no fim da consulta.
• Peça uma segunda opinião se não
se sentir bem com o primeiro médico
que consultar.
• Esteja preparado para muitas consultas
de acompanhamento. Cancros são

divididos em 4 fases, de acordo com
local de origem e grau de propagação
para outras áreas do corpo. O oncologista
faz uma série de exames para poder
determinar com rigor a fase de evolução
do cancro e fazer recomendações sobre
o tratamento.
• Para auxiliar o especialista a determinar
as características exactas do cancro pode
ser necessários exames especializados
como exame de sangue, radiologia, Raios
X, ultra-sons, ressonâncias magnéticas ou
tomografia por emissão de positrões.
• O seu médico personaliza um plano
de tratamento de acordo com o tipo e
gravidade do cancro, estilo de vida, idade
e vontades pessoais. Provavelmente,
o médico vai também avaliar o seu
caso com uma equipa de especialistas.
Embora seja possível discutir as suas
vontades pessoais para o tratamento, é
aconselhado a confiar nos especialistas
• Lembre-se de que o tratamento vai
ter efeitos colaterais. O seu médico vai
explicar todos os pormenores, mas não
tenha receio de fazer perguntas sobre
qualquer aspecto que não entenda.

OFERECEMOS COBERTURA ABRANGENTE PARA O TRATAMENTO
E GESTÃO DO CANCRO.
Isto inclui cirurgia, quimioterapia/ medicação oncológica (determinados medicamentos estão sujeitos a préautorização), radioterapia, radiologia especializada (tomografia computorizada/ ressonâncias magnéticas,
tomografia por emissão de positrões, densitometria óssea), serviços de laboratório, consultas e hospitalização.
Para aceder ao benefício de oncologia, é necessário inscrever-se no Programa de Oncologia. Isto significa que
todas as despesas relativas ao tratamento oncológico serão financiadas pela cobertura da oncologia e não
afectarão os benefícios para incidentes quotidianos.
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Positividade
é fonte de
poder
Ter pensamentos animadores
e ser optimista em geral é
benéfico para a sua saúde física
e mental. Veja como começar a
concentrar-se no positivo.

Estudos mostram que pessoas
felizes são mais saudáveis.

A American Journal of Epidemiology
estudou 70 mil mulheres de 2004 a 2012
e revelou que mulheres mais optimistas
eram mais saudáveis e tinham menos
risco de morrer de doenças cardíacas,
enfartes, cancro, infecções ou doenças
respiratórias. Pensamentos felizes são
pensamentos saudáveis. Outros benefícios
físicos e mentais de viver com uma
atitude positiva são maior esperança de
vida, tensão arterial mais baixa, melhor
gestão de estresse, menos constipações,
recuperação mais rápida de lesões ou
doenças, níveis mais elevados de energia,
pensamento mais lúcidos, mais criatividade
e menos depressão.

Então, o que é necessário para
gerar pensamentos positivos?

proibidos, especialmente quando
fundamentados em factos, mas é
vantajoso olhar para o lado positivo.

2

3

Encare como se fosse uma competência
necessária, não como algo que seja natural.

1

CENTRE-SE NAS COISAS BOAS
Reconheça quando a energia negativa
turva os seus pensamentos e tente
substituí-la por energia positiva.
Pensamentos negativos não são
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4

PRATICAR GRATIDÃO
Se algo ou alguém o faz feliz,
manifeste a sua gratidão. Isto não só
aumenta a sua auto-estima, como
também a dos outros. Quando nos
sentimos gratos por alguma coisa,
ficamos logo mais resilientes em
situações mais difíceis. Anotar num
diário os momentos de gratidão é
uma óptima maneira para começar
e vai ajudá-lo a prestar atenção às
coisas boas da vida.
PROCURE O CÓMICO DA VIDA
Assim como bocejar é contagioso,
sorrir e rir também o são! O riso reduz
estresse, ansiedade e depressão, além
de realmente nos fazer mais felizes.
Procure o humor onde quer que seja
que o possa encontrar.
PRATIQUE O DIÁLOGO
INTERNO POSITIVO
Ensine aquela voz na sua cabeça a
praticar estímulos diários de auto-

estima. Se está a sentir-se nervoso ou
tem alguma dúvida, diga a si mesmo
que tudo é possível. Enviar mensagens
positivas para si mesmo diariamente
é uma óptima maneira para entrar no
comboio do optimismo.

5

ACORDE AGRADECIDO
Comece cada dia com uma nota
positiva. Tenha bons pensamentos,
ouça música animadora, ou felicite ou
ajude alguém. Começar cada dia desta
forma vai ajudá-lo a lidar melhor com
quaisquer pensamentos negativos ou
incidentes que surjam pelo caminho
durante o resto do dia.

Se está a sentir-se negativo não
deixe de procurar apoio.
Não é que negatividade seja proibida.
Às vezes sofremos um desgosto ou
estamos angustiados e não tem nada
de errado sentir-se assim. Quando não
consegue encontrar a energia para
estar positivo, é importante procurar
o apoio da família e amigos. Se se sente
oprimido por pensamentos negativos,
é uma boa ideia consultar um médico para
o devido tratamento.

Plantas só agradam
Acredita que uma dieta à base de hortaliça e legumes pode curar
uma doença crónica? É o que demonstram as provas científicas!
Mais e mais pessoas estão a
adoptar a dieta de alimentos
integrais à base de plantas.

As razões são inúmeras – menor impacto
no planeta, é mais saudável, e está
comprovado que reduz o risco de diabetes
tipo 2, doença cardíaca, certos cancros e
outras doenças.

O que são alimentos integrais e
o que são alimentos à base de
plantas?
• Alimentos integrais são alimentos
naturais que não foram altamente
processados, ou seja, integrais,
ingredientes não transformados ou
minimamente transformados.
• Alimentos à base de plantas são
alimentos que não contêm ingredientes
de origem animal, como carne,
lacticínios, ovos e mel.

Consumo mais elevado de
alimentos à base de plantas
pode reduzir a incidência de
ataques cardíacos e enfartes.

Existem muitos estudos sobre os
benefícios para a saúde de um estilo
de vida à base de plantas. Um estudo
publicado em Agosto 2019 pelo Journal of
the American Heart Association descobriu
uns factos interessantes. O estudo foi
realizado nos Estados Unidos entre 1987
e 2016 com mais 12 000 adultos de meiaidade. Nenhum dos participantes sofria
de doença cardiovascular. Os padrões
alimentares dos participantes foram
analisados durante o período do estudo e
os cientistas descobriram que indivíduos
que consumiam mais alimentos à base
de plantas tinham "uma probabilidade
16% mais baixa de ter problemas de
saúde cardiovascular, como ataques
cardíacos, enfartes ou insuficiência
cardíaca. Também tinham 32% menos
probabilidade de morrer de doenças
cardiovasculares do que aqueles que
comiam mais produtos de origem animal.
Além disso, o estudo demostrou uma
ligação entre o consumo elevado de
hortaliça e legumes e uma redução
de 25% do risco de morte por
causas diversas".
Os cientistas salientaram
também que nem
todos alimentos à
base de plantas são
iguais em termos
de benefícios para
a saúde. Revelaram

que consumir alimentos integrais, à base
de plantas, é mais benéfico do que dietas
à base de plantas ricas em carboidratos
refinados e outros ingredientes
processados. Com base neste estudo,
Kim Allan Williams (MD, Chefe de
Cardiologia na Faculdade de Medicina
da Universidade de Rush e ex-presidente
do American College of Cardiology),
diz: "consumir mais alimentos de origem
vegetal e menos de origem animal resulta
numa vida mais longa com menos risco
cardiovascular e uma frequência de
doença mais baixa".

Uma dieta à base de
plantas pode ter benefícios
significativos no tratamento
de certas doenças.

Ella Mills, conhecida escritora de
culinária e empresária britânica, também
conhecida como Deliciously Ella, foi
diagnosticada com uma doença rara
chamada síndrome de taquicardia
postural ortostática aos 19 anos. Ficou
com o sistema nervoso autónomo
comprometido, e sofria de fadiga crónica
e problemas digestivos. Ella foi inflexível
na sua busca por medicina alternativa
para tratar a doença. Isto levou-a a uma
dieta à base de plantas, sem glúten,
carne, açúcar e lacticínios. O sucesso
desta decisão mudou a sua vida. Ella diz:
"O intestino contém cerca de 70% do
nosso sistema imunológico e a absorção
de vitaminas e minerais derivados da
comida é fundamental para a saúde
dos outros órgãos, incluindo o cérebro.
A nossa dieta precisa de muita fibra e
uma grande variedade de hortaliça e
legumes para alimentar a flora intestinal,
é aqui que entram em acção as frutas,
hortaliça, legumes, grãos integrais, nozes
e sementes, e as leguminosas".
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Tome as decisões certas relativas à sua saúde
– utilize os seus benefícios com sensatez.
A Ruth sentiu-se tentada a utilizar os seus benefícios para comprar os óculos de sol que ela
tanto queria, apesar de estarem excluídos da cobertura oftalmológica.
Felizmente, em vez disso decidiu utilizar os benefícios como devia, para comprar os óculos
prescritos para a sua filha, que já estava a precisar.
Agora, com os óculos certos, Layla adora ir à escola e é a melhor aluna da turma.

CONTACTOS
GANA
Apex Health Insurance Ltd,
4th Floor, Zion House,
7 Nii Yemoh Avenue, Boundary Road,
Shiashie, East Legon, Cantonments
PO Box ST 237, Accra, Ghana
T +233 302 542 554
E info@apexhealthghana.com
Urgências (24 horas) +233 501 304 156

MALÁUI
Liberty General Insurance Company
Ground Floor, Unit House, Victoria Avenue,
Blantyre, Malawi
PO Box 354, Blantyre, Malawi
T +265 1833 393/ +265 1830 610
E malawi@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) +265 993 921 957
+ 265 1754 810

QUÉNIA
Heritage Insurance Company Ltd,
Liberty House (formerly CFC House),
Processional Way
PO Box 30390 00100, GPO,
Nairobi, Kenya
T +254 0711 076333
E info@heritage.co.ke
Urgências (24 horas / pré-autorização)
+254 728 111 001/2/ +254 73 550 050/
+254 728 607 689

MAURÍCIAS
Liberty Health C/O Health & Travel
Department, Swan General Ltd, 7th Floor,
Swan Centre, Intendance Street,
Port Louis, Mauritius
T +230 212 2600/2900
E mauritius@libertyhealth.net
Urgênciass (24 horas) +230 5253 5035

LESOTO
Liberty Life Lesotho, Unit 39, Maseru Mall,
Thetsane, Maseru, Lesotho
T +266 2231 4589
E info@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) +266 2231 4590
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MOÇAMBIQUE
Liberty Health
Av Julius Nyerere, no. 1339,
Maputo, Mozambique
T +258 84 373 7376/7/ +258 84 390
1289/800 30 3333
E mozambique@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+84 390 1289 (Vodacom) Ligação Gratuita

NIGÉRIA
Total Health Trust, 2 Marconi Road,
Palmgrove Estate, Lagos, Nigeria
Pedidos de informação, urgências,
Pré-autorizações
T +2234 1 447 2105/ +234 1 460 7560
+234 708 068 7600
E info@totalhealthtrust.com
ÁFRICA DO SUL
Liberty Health, Liberty Building,
Estuary Precinct, Century Boulevard,
Century City, 7441, Western Cape,
South Africa
Pré-autorização
T +27 21 657 7740
E membercare@libertyhealth.net
TANZÂNIA
Strategis Insurance (T) Limited,
Plot nº 1520, Avenida Bains, 1.° Andar
Masaki Ikon Building, Msasani Peninsula
PO Box 7893, Dar es Salaam, Tanzânia
T +255 782 700 800/ +255 778 800 222/
+255 788 599 644/511 /
+255 767 882 015/6
E insurance@strategis.co.tz
Urgências (24 horas) +255 784 555 911/
+255 754 777 100

UGANDA
Liberty Life Assurance Uganda Limited,
Madhvani Building, Plot 99-101,
Buganda Road, Campala
PO Box 22938, Campala, Uganda
T +256 414 233 794
+256 312 202 695
+256 414 231 983
E uganda@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+256 779 558 733 (Membros)
+256 772 578 323 (Provedores)
ZÂMBIA
Liberty Life Insurance, Kwacha Pension
House, 1.° Andar, Stand 4604, Tito Road,
Rhodes Park, Lusaca, Zâmbia
T +260 211 255 540/1/36
E zambia@libertyhealth.net
Urgências (24 horas ) +260 950 397 863/
+ 260 965 205 11/ +260 955 256 871

