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NÃO SE ESGOTE

Aprenda a gerir a sua energia

SÍNDROME DE DOWN

Quanto é que realmente sabemos?

Welcome
Estimado leitor,
À medida que lentamente voltamos a
um estilo de vida mais normal, não nos
esqueçamos de que a nossa saúde é de
suma importância. Nesta edição da In
Health, falamos de vacinas, hipertensão,
esgotamento, síndrome de Down e
fraudes.
Nesta página, trazemos mais informação
sobre a distribuição da vacina contra a
COVID-19 em toda a África e sobre o que
cobrimos. Será que mediu a tensão arterial
recentemente? Descubra por que é tão
importante na página 3.
As vacinas salvam vidas! A evidência fala
por si. Vá às páginas 4 e 5 para entender
como as vacinas funcionam, por que são
vitais e o que os seus benefícios cobrem.
Estar excessivamente ocupado não é
algo de que se orgulhar. Na página 6
exploramos por que chegamos ao ponto
de esgotamento e como podemos
implementar práticas para evitá-lo à
medida que avançamos para um mundo
pós-COVID.
Na página 7 explicamos por que algumas
pessoas nascem com síndrome de Down e
o efeito que isto tem nas suas vidas.
Quer ajudar a combater a fraude? Veja
todos os pormenores na página 8.
Partilhe as informações de saúde neste
boletim com a sua família, amigos e
colegas. Se tiver sugestões para tópicos
de artigos ou qualquer outra sugestão
sobre o boletim, escreva para DG-LHHMarketing@libertyhealth.net com "In
Health" na linha de assunto.
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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"Tomei a vacina
contra a COVID-19"
Director de Atendimento, Numaan Mohamood, contanos como foi tomar a vacina contra a COVID-19.
Conte-nos um pouco mais!
Tomei a vacina no Hospital de Groote
Schuur (no âmbito do ensaio Sisonke
na África do Sul) e foi um processo
extremamente eficiente.

Sentiu-se emocionado? Sim,
foi uma mistura de sentimentos.
Senti-me privilegiado, mas também
sortudo por observar em primeira mão
o trabalho que os meus colegas do
hospital estavam a fazer para proteger
a vida dos profissionais de saúde. Os
esforços e incríveis sacrifícios de todos os
profissionais de saúde que trabalharam
na linha de frente durante esta pandemia
devem ser celebrados.

a COVID-19 ter chegado ao mercado
em tempo recorde não é motivo para
duvidar da sua eficácia ou segurança.
Cientistas de todo o mundo colaboraram,
os sectores público e privado investiram,
ensaios foram realizados e especialistas
médicos aprovaram a sua segurança
e eficácia. Também já está a ser
administrada em larga escala em muitos
países desenvolvidos. Ao optar por ser
vacinado, não só se protege a si próprio
como também à sua família, amigos e
qualquer pessoa ao seu redor.

Muitas pessoas estão
preocupadas com a segurança
da vacina e possíveis efeitos
colaterais. Não há nada a temer. As
vacinas não são uma tecnologia nova na
medicina. O seu sucesso já tem séculos.
Sabemos por experiência própria que
sintomas de curta duração, como dores
no corpo ou até febre, são sinais de que
o sistema imunitário está a funcionar e
a criar imunidade para da próxima vez
reconhecer o agente patogénico e
montar a resposta para combater
a infecção. Tive sintomas ligeiros
– dor no local da injecção e
ligeiras dores no corpo e
dores de cabeça por
24 horas. O facto de
a vacina contra

Espírito Ubuntu A pandemia

mundial fez-me lembrar da necessidade de
agir sempre com humanidade e dignidade,
a nível individual e mundial. "Eu sou porque
nós somos" – esse é o espírito Ubuntu

Saiba como
está a sua tensão arterial
É possível que tenha tensão alta
(hipertensão) e nem saiba...
Deve fazer a medição
da tensão arterial pelo
menos uma vez por ano
Já se interrogou por que
o médico sempre mede a
tensão arterial quando vai
fazer o exame médico anual?
A razão é que a maioria das
pessoas que sofrem de tensão
alta ou hipertensão não tem
consciência disto porque não
apresentam sintomas. É muito
importante que faça a medição
da tensão arterial pelo menos
uma vez por ano.

Como é medida a
tensão arterial e
como interpretar os
resultados?
O coração, o sangue e as
artérias trabalham em
conjunto para o manter vivo.
Cada vez que o coração bate,

bombeia sangue para as
artérias. A este momento dáse o nome de tensão sistólica.
Segue-se a fase de repouso
cardíaco, entre as batidas, a
chamada tensão diastólica.
O médico mede as duas para
determinar a tensão arterial
geral. A tensão sistólica normal
deve ser igual ou inferior a 120,
e a tensão diastólica normal
deve ser 80 ou menos (os
valores normais de referência
devem rondar os 120/80).
Hipertensão significa que a
força que o sangue exerce nas
paredes das artérias está a
fazer com que o coração tenha
de fazer um esforço maior do
que o normal. Com o passar
do tempo, isto pode levar a
um ataque cardíaco, enfarte,
insuficiência cardíaca ou
insuficiência renal.

TIPOS DE HIPERTENSÃO

• Hipertensão primária (ou essencial)
Esta é a mais comum e geralmente ocorre em
pessoas mais velhas.
• Hipertensão secundária
Costuma ser causada por outros problemas de saúde
ou por certos medicamentos tomados para controlar
outros problemas de saúde.

COMO POSSO BAIXAR A MINHA
TENSÃO ARTERIAL?
O seu médico vai definir o melhor plano de tratamento para o seu
caso. Muitas vezes é apenas uma questão de mudar o seu estilo de
vida – adoptar uma alimentação mais saudável, fazer exercício com
frequência, e dormir suficiente e bem. No entanto, em alguns casos
pode ser necessário o tratamento com medicamentos, ou parar de
tomar os medicamentos que está a tomar por outro problema de
saúde, caso seja esta a causa da hipertensão.

Não deixe de medir a tensão arterial regularmente

portanto, da próxima vez que o seu médico medir a tensão arterial, sinta-se
grato por ter a oportunidade de o fazer. E se não tem feito o exame médico anual
ultimamente, marque a sua consulta hoje. É melhor ficar a saber!

Já sabia? De acordo com um artigo da BMC Public Health publicado em Novembro

de 2020, a hipertensão ocorre de forma generalizada na África Subsaariana,
predominantemente na Tanzânia e no Quénia. O número de casos tem aumentado
exponencialmente ao longo dos anos – 54,6 milhões em 1990, 92,3 milhões em
2000, 130,2 milhões em 2010, com uma previsão de 216,8 milhões até 2030. As
razões para o aumento são principalmente o baixo índice de sensibilização da população,
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Vacinas

(bactérias, vírus, fungos e parasitas) a medicamentos
que anteriormente eram eficazes no tratamento das
infecções causadas por estes organismos. A RAM
existe porque cada vez mais pessoas fazem utilização
excessiva ou abusiva de antibióticos. Tornou-se um
grande problema de saúde pública, pois é muito mais
difícil tratar uma infecção resistente a antibióticos e
o tratamento nem sempre é eficaz. Se mais pessoas
tomassem as vacinas de rotina, menos pessoas
precisariam de tomar antibióticos. O desenvolvimento
de novas vacinas é também muito eficaz na protecção
das pessoas contra novas estirpes de vírus (como a
tuberculose multirresistente e outras doenças que
estão a tornar-se mais difíceis de tratar). No entanto, o
desenvolvimento leva tempo e custa dinheiro.

ajudam a salvar vidas
A imunização através de vacinas ajuda a protegê-lo
a si e à sua família contra doenças infecciosas graves.

O acesso a serviços de saúde em alguns
países continua a ser uma grande
preocupação
todos os anos. No entanto, devido a deficiências no
acesso, ainda temos cerca de 20 milhões de crianças em
todo o mundo que não estão a ser vacinadas.

Em 2019, 14 milhões de crianças não tomarem a dose
inicial da vacina contra a difteria, em larga medida devido
às deficiências no acesso a serviços de saúde. Outros 5,7
milhões de crianças não fizeram o tratamento completo
de vacinas. São crianças dos seguintes países: Angola,
Brasil, República Democrática do Congo, Etiópia, Índia,
Indonésia, México, Nigéria, Paquistão e Filipinas.

Muitas crianças não puderam beneficiar de
vacinação de rotina durante a pandemia
mundial
Com o mundo ainda em dificuldades sob o peso da
pandemia da COVID-19 e todos os olhos voltados para
a distribuição das vacinas contra a COVID-19 à escala
mundial (que tem sido lenta em muitas regiões), é
importante lembrar que as vacinas de rotina não deixam
de ser uma prioridade. Muitas crianças que deviam
ter tomado vacinas estão sem ser vacinadas desde o
início da pandemia, o que as põe em risco sério. Há
também o problema de muita informação enganosa na
comunicação social sobre vacinas, o que causa confusão.

Agenda de Imunização 2030 – uma estratégia
mundial para não deixar ninguém para trás
A OMS está a trabalhar para melhorar o acesso às vacinas que salvam vidas
em todo o mundo com a nova Agenda de Imunização 2030. Aprovada por
países e organizações em todo o mundo, a visão inspiradora da estratégia
para a década é: "Um mundo onde todos, em todos os lugares, de todas as
idades, beneficiem plenamente das vacinas para uma boa saúde e bemestar". Para mais informação sobre a Agenda de Imunização 2030, consulte
who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/ia2030

Semana Mundial da Imunização, no fim de
Abril destaca a importância das vacinas

Vacinas oferecem protecção contra doenças mortais

Há mais de 200 anos que beneficiamos da protecção que nos oferecem as vacinas
contra doenças potencialmente fatais. Entre estas, a varíola, a poliomielite, a
difteria, o tétano, a tosse convulsa, a gripe e o sarampo. A vacina estimula o sistema
imunitário a desenvolver imunidade contra uma doença específica. A vacina é
normalmente administrada por meio de uma injecção por agulha, mas algumas são
administradas por via oral ou pulverizadas no nariz.

O acesso às vacinas continua a ser um problema
em algumas regiões
Mais de mil milhões de crianças foram vacinadas na última década. Hoje existem
vacinas para nos proteger contra mais de 20 doenças, incluindo a tuberculose e o
cancro cervical; e os cientistas continuam a desenvolver actividades inovadoras de
investigação sobre a imunização. Estas vacinas ajudam a salvar até 3 milhões de vidas
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Para criar solidariedade e unir as pessoas em apoio a
esta causa que salva vidas, todos os anos no fim de
Abril a Organização Mundial da Saúde (OMS) celebra
a Semana Mundial de Imunização, incluindo o apoio à
Semana Africana de Vacinação. Durante a semana, a
OMS e os seus parceiros unem forças para promover a
confiança nas vacinas e para aumentar o investimento
em iniciativas no domínio das vacinas para garantir que
mais pessoas em todo o mundo têm acesso a vacinas.

As vacinas podem proteger-nos contra
doenças resistentes a medicamentos
As vacinas são vitais na prevenção e controlo de surtos
de doenças infecciosas e são uma ferramenta importante
para combater a resistência antimicrobiana (RAM).
Por RAM entende-se a evolução ou o desenvolvimento
de resistências por parte de microorganismos

COBRIMOS TODAS AS VACINAS
INFANTIS IMPORTANTES
As a Liberty Health Cover member you have full vaccination cover for
your children (up to and including age 6) for the following vaccinations:
1
2
3

Difteria
Rubéola
Haemophilus
influenza tipo B
4 Hepatite A e B
5 Sarampo
6 Meningite

7 Papeira
8 Poliomielite
9 Infecções
pneumocócicas
10 Raiva
11 Rotavírus
12 Tétano

13
14
15
16

Tuberculose (BCG)
Tifóide
Tosse convulsa
Febre amarela
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COMPREENDER

A SÍNDROME DE
DOWN

TRABALHE DE MANEIRA
MAIS INTELIGENTE, não
mais difícil, para evitar o
esgotamento

Quanto é que realmente sabemos sobre as
pessoas com síndrome de Down (SD), além do
facto de terem um cromossoma extra e serem
geralmente pessoas felizes e agradáveis?

A famosa frase Trabalhe de maneira mais
inteligente, não mais difícil foi cunhada por uma
boa razão. É possível cumprir o que tem de ser
feito, mas de forma saudável e equilibrada.

Pequenas mudanças podem ajudar a prevenir o esgotamento
Recentemente organizámos seminários online com o tema Burnout to
Breakthrough (Do Esgotamento ao Avanço) para explorar o que nos leva
a esforçarmo-nos ao máximo e as pequenas mudanças para evitar o
esgotamento e levar uma vida mais gratificante.
Aqui tem três sugestões importantes…

1

Faça a gestão da sua energia,
não do seu tempo
Temos quatro fontes de energia física, emocional, mental e espiritual.
Quanto mais energia tivermos, maior
será a capacidade de trabalhar e
viver. O tempo não é um recurso que
podemos utilizar para aumentar a
nossa capacidade. Não é o número
de horas que investe, mas a energia
que dedica ao trabalho que faz a
diferença.
Para dar o melhor de si, comece a
integrar estimuladores de energia
na sua rotina para praticar a cada 90
minutos. Por exemplo, fazer uma
caminhada rápida, sonhar acordado ao
sol, fazer flexões contra a parede, ouvir
música ou respirar fundo várias vezes.
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3

Aparência física

"A única deficiência na vida é uma má atitude". Se vive a
sua vida segundo estas palavras (de Scott Hamilton), isto muda
a maneira como vê o mundo. Muitas vezes pensamos que
entendemos o que um certo tipo de deficiência significa quando
vemos um portador – mas será que entendemos de verdade?

2

		Respire com propósito

Respiramos em média 20.000 vezes
por dia - é muita ciosa! Sabia que é
possível utilizar a respiração para
restaurar completamente o nosso
sistema nervoso? Respirar de maneira
controlada e consciente ajuda a
acalmar e dissipar a ansiedade, ou
mesmo a atenuar um ataque de
pânico. Não se esqueça de consagrar
algum tempo durante o dia (mesmo
que sejam apenas alguns minutos)
para fechar os olhos e respirar de
forma profunda e reparadora.

Pratique a atenção plena

Apenda a tirar proveito das suas emoções e sentimentos e esteja
atento ao que lhe dá energia. Isto pode ser dormir bem, não forçar o
corpo além das suas capacidades, afastar-se do ecrã com frequência
ou desenvolver uma mentalidade de atleta em que valoriza o
trabalho tanto quanto valoriza o descanso e a recuperação.

Assista aos seminários electrónicos Burnout to
Breakthrough. Basta aceder ao site www.libertyhealth.net,
clicar no nome do seu país, a seguir clicar em 'notícias'.

Pessoas com SD são geralmente consideradas felizes, divertidas,
sociáveis e extrovertidas. Mas o que se pode dizer da anomalia
genética destas pessoas? Neste artigo, apresentamos alguns
factos importantes sobre o SD.

A primeira característica evidente de uma
pessoa com SD é sua aparência. Têm características
físicas distintas – olhos amendoados, o rosto mais
achatado e orelhas menores. Embora pareçam
semelhantes entre si, todos os indivíduos com SD
também têm características que se assemelham às
dos familiares próximos.

Qual é o impacto do cromossoma extra?

Na concepção, a informação genética dos pais
é transmitida ao bebé através de um conjunto
de 46 cromossomas (23 da mãe e 23 do pai).
Os cromossomas contêm todos os genes que
determinam as características que o indivíduo
herda dos seus progenitores, tais como covinhas,
sardas ou a forma do rosto. Na maioria dos casos
de SD, o bebé recebe um cromossoma extra. Isto
geralmente causa atrasos no desenvolvimento,
tanto física quanto mentalmente.
Os problemas de saúde mais comuns em pessoas
com SD são cardiopatias congénitas, lesões
nos pulmões devidas ao desenvolvimento de
hipertensão pulmonar, problemas de audição,
dificuldades de aprendizagem, e deficiência visual.
É muito importante lembrar que embora algumas
crianças com SD precisem de muitos cuidados
médicos, outras levam uma vida razoavelmente
normal e saudável. A maioria das crianças com SD
tem incapacidade intelectual ligeira e consegue
aprender como todas as outras (apenas às vezes
de maneira diferente ou a um ritmo um pouco mais
lento) e são capazes de desenvolver competências
maravilhosas ao longo da vida.

Viver com uma criança com SD

Enquanto pais e mães, é comum no começo
sentir choque, pânico, tristeza e receio quanto às
enormes incógnitas de criar uma criança com SD.
Conversar com outros pais de crianças com SD e
aprender o máximo possível sobre a doença pode
ajudar muito. Brian Horn, pai de um filho com SD,
diz: "Poucas horas depois de saber que o meu
filho Jackson tinha síndrome de Down, pensei no
futuro e fiquei apavorado ao pensar que ele seria
ostracizado ou maltratado na escola. Lembreime de como, quando andei na escola, era
raro ver crianças com síndrome de
Down e de facto não entendíamos
ou não sabíamos muito sobre elas.
Mas agora vivemos num mundo
diferente. O Jackson passa uma
boa parte do dia no seio dos
Esperança média de vida de
seus colegas, e é até uma mini
uma pessoa com SD em 1985.
celebridade. Já caminhei atrás dele
Hoje é de 60!
na escola e vejo como é inundado
com cumprimentos e abraços".

25 ANOS
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Luta contra a fraude - como pode ajudar
Pode desempenhar um papel fundamental no combate à fraude em matéria de seguros,
que é um problema cada vez maior e pode resultar em enormes perdas.
Pode ajudar a combater a fraude das seguintes formas.

1
2
3

Actualize seus dados Deve sempre informar o seu endereço de email, número de telemóvel
e número de telefone fixo mais recentes. Assim garante que sempre recebe os extractos de
benefícios e outras informações importantes que enviamos.
Verifique os pedidos de pagamento Ao receber os extractos de benefícios, verifique se está
tudo em ordem e verifique todos os pedidos de pagamento que forem processadas em seu nome.
3. Denuncie tudo o que for suspeito Se alguma coisa no seu extracto parecer suspeito, deve
comunicar o caso aos Serviços Forenses da Liberty Health (LHFS) pelo email fraud@libertyhealth.
net. Também pode denunciar anonimamente quaisquer suspeitas relacionadas com fraude
através do site da Liberty Health em www.libertyhealth.net.

AS SUAS ACÇÕES
PRODUZEM EFEITOS
No ano passado, cinco provedores
de saúde foram removidos da rede
da Liberty Health por cometerem
fraude. No momento enfrentam
outras sanções no fórum da
justiça. Outros quatro provedores
estão a ser investigados e foram
temporariamente suspensos.

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

