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Bem-vindos 
Estimados leitores,  

O ano 2022 voou e agora que já só 
nos resta um trimestre, quisemos 
criar nesta edição da revista algo 
que o fizesse sentir cheio de 
energia. A vida moderna está cada 
vez mais exigente, por isso torna-
se essencial encontrarmos formas 
de cuidar de nós próprios para que 
possamos dar o nosso melhor. 

Neste número da InHealth 
continuamos a série sobre o 
planeamento familiar. Analisamos 
os primeiros 100 dias de vida do 
bebé, assim como o que se pode 
esperar como pai e mãe. 
Vamos também explorar o tema 
dos batidos como uma forma 
fácil, acessível e saudável de 
introduzir nutrientes na dieta 
e vamos mostrar porque é que 
algo tão simples como caminhar 
pode mudar o estado de espírito e 
promover uma sensação de bem-
estar. 

O último trimestre é também a 
altura em que o planeamento das 
férias entra na fase mais intensa. 
Reunimos algumas sugestões que 
farão de si um perito em viagens, 
para que possa aproveitar ao 
máximo as suas viagens. 

Se tiver alguma ideia que queira 
partilhar connosco, envie um 
email para DG-LHHMarketing@
libertyhealth.net  com "InHealth" 
na linha de assunto. As suas 
opiniões são bem-vindas!

Cada um dos nossos membros é importante para nós. É por 
esta razão que pomos em primeiro lugar sermos capazes 
de entrar em contacto em caso de necessidade. Por isso 
encontrámos mais formas de nos mantermos em contacto.

Agora é possível entrar em contacto através do número de telemóvel. Por 
isso indique-nos o seu número para que nada nos impeça de entrar em 
contacto.

É uma boa ideia verificar se as suas informações de contacto 
que temos estão correctas. Basta entrar no seu perfil online 
no site www.libertyhealth.net para o fazer – é gratuito 24 
horas por dia, 7 dias por semana. Se não tivermos o seu 
número de telemóvel ou se tem um número novo, comunique 
o novo número junto com o número do cartão pelo endereço 
info@libertyhealth.net.
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INHEALTH | FAMÍLIA

N o número 38 da revista 
InHealth falamos sobre como 
se preparar para a chegada do 

bebé e neste segundo capítulo da série 
sobre a vida em família, analisamos o 
que acontece nos primeiros 100 dias 
de vida do bebé. Estes mais de três 
meses são reconhecidamente os mais 
importantes dos primeiros marcos de 
desenvolvimento do bebé. À primeira 
vista, pode parecer que o bebé não 
faz outra coisa senão dormir, mamar e 
chorar, mas na verdade, está a acontecer 
muita coisa. Vários estudos demonstram 
que estimular o cérebro do bebé ao 
conversar com ele, ler histórias e cantar 

para ele nos primeiros 100 dias 
contribui positivamente para o 

seu desenvolvimento cognitivo, 
social e comportamental.

O que esperar 
Os primeiros 100 dias são 
importantes tanto para o 
bebé, como para a mãe. 
É a altura em que se 
habitua à nova realidade 
e começa a conhecer o 

bebé.

Depressão pós-parto
Muitas recém mães sofrem da 
chamada tristeza pós-parto, 
que inclui mudanças de humor, 

episódios de choro, ansiedade 
e dificuldade em dormir. De 

acordo com a Mayo Clinic, a 
tristeza pós-parto começa 
normalmente dentro de 
dois a três dias após o 

parto, e pode durar até duas 
semanas.

 Algumas mães sofrem estes sintomas de forma 
mais grave ou a longo prazo e isto é conhecido 
como depressão pós-parto (DPP). Se a mãe ou um 
ente querido perceber que a mãe pode ter DPP, 
deve procurar ajuda quanto antes para reduzir as 
consequências a longo prazo. Proporcionamos 
coberturas relativas ao bem-estar psicológico para 
ajudar a cobrir as despesas de aconselhamento, 
medicamentos e cuidados hospitalares. A cobertura 
está sujeita aos benefícios disponíveis, às condições da 
apólice e à pré-autorização hospitalar.

Os primeiros 100 dias da vida do bebé são reconhecidamente o mais 
importante dos primeiros marcos de desenvolvimento do bebé.

Alimentação – origem de muito 
estresse para os novos pais. Ao peito 
ou com biberão, é bom saber que vai 
ser o centro da sua vida. Diz o site 
mamamagic.co.za que bebé alimentado 
a biberão mama em média a cada três 
a quatro horas e amamentado ao peito 
a cada duas a três horas. Isto acontece 
pois o leite materno é digerido mais 
facilmente e assim os bebés ficam com 
fome com maior frequência.

Dormir – O recém-nascido dorme 
em média 16 horas por dia, embora 
isto varie. Dormir é essencial nestes 
100 dias. As exigências de recém-
nascidos por vezes levam os pais ao 
esgotamento. Para combater a exaustão, 
aconselhamos a tentar dormir quando 
o bebé dorme ou dormir com o bebé, o 
que ajuda o bebé a sentir-se seguro e, 
portanto, é mais provável que durma 
durante mais tempo.

Acalmar o bebé – os recém-nascidos 
choram por muitas razões, incluindo 
fome ou porque é preciso mudar a fralda. 
No entanto, por vezes choram porque 
querem colo. Aconchegar, enrolar ou 

embalar acalma o bebé. O contacto da 
pele do bebé com a pele da mãe ajuda 
o bebé a acalmar e a alimentar-se 
e dormir melhor. A falta deste 
conhecimento, leva a que muitas mães 
e bebés sofram por muito mais tempo, 
sem necessidade. Isto pode afectar 
negativamente a relação entre o bebé 
e a mãe devido ao estresse.

De barriga para baixo – peritos 
afirmam que bebés devem começar a 
ficar de barriga para baixo a partir de 
uma semana. O site mamamagic.co.za 
recomenda que o bebé fique várias 
vezes por dia, por alguns minutos, de 
barriga para baixo sobre uma manta 
(sem tirar os olhos dele) ou no peito 
da mãe ou do pai. O bebé nem sempre 
vai gostar, mas é essencial para o seu 
desenvolvimento.

Para mais informações sobre os 
primeiros 100 dias, consulte o pediatra 
e faça pesquisas em sites e livros.

Os primeiros  
100 dias do bebé

Quando se sente em baixo
Nestes primeiros 100 dias, bebés podem 
ficar doentes e febres podem surgir do 
nada. Ter um termómetro à mão ajuda a 
controlar de perto a temperatura do bebé no 
caso de precisar de contactar o pediatra. 
Informe-se também sobre outros 
problemas, como as cólicas, que 
 podem causar muito estresse  
para o bebé e para os pais.
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INHEALTH | BEM-ESTAR

A vida humana gira em torno 
de relações. Todos temos de  
interagir com outras pessoas, 

quer seja com a família e amigos ou 
colegas e associados. Quando ocorre 
uma ruptura nestas relações, isto pode 
ser muito estressante. A chave para 
restaurar todas estas relações pode 
muitas vezes ser encontrada numa 
melhor comunicação.

À medida que o mundo recupera da 
COVID19 e do isolamento que tanto fez 
parte desta pandemia, estamos todos 
a reaprender a conviver uns com os 
outros. Os altos e baixos são uma parte 
natural de todas as relações, mas uma 

comunicação eficaz ajuda-nos a lidar 
melhor com potenciais conflitos.

O objectivo da comunicação é o de 
explicar a uma outra pessoa o que se está 
a passar e quais são as necessidades do 
indivíduo, para que a outra pessoa faça 
o mesmo. Embora a comunicação seja 
essencial para a interacção humana, a 
maior parte de nós nunca teve aulas de 
como comunicar bem.

Telefone estragado
Quando a comunicação não é eficaz, 
ocorrem mal-entendidos, confusão e 
conflitos desnecessários. 

Enquanto todos querem ser ouvidos e 
compreendidos, muitas vezes as pessoas 
não sabem como ouvir, o que é uma parte 
essencial de uma boa comunicação.

É importante expressarmo-nos com 
clareza, mas é igualmente importante 
ouvir a outra pessoa e entender o seu 
ponto de vista para podermos chegar a 
entendimento mais cedo e não mais tarde.

Também é importante lembrar que as 
pessoas têm estilos de comunicação 
diferentes. Quanto mais compreender o 
estilo de comunicação do seu parceiro, 
tanto mais fácil a comunicação vai ser  
para si.

O mesmo se aplica a colegas, membros de 
família e amigos. Sem uma comunicação 
eficaz, leva mais tempo a realizar os seus 
objectivos, e o caminho até lá pode ser 
doloroso e desnecessariamente difícil.

Gerir conflitos
Peritos em comunicação têm os 
seguintes conselhos para ajudar a melhor 
gerir conflitos através da comunicação:
• Evitar recorrer ao silêncio.
• Não tirar conclusões precipitadas. 

Descobrir todos os factos em vez de 
querer adivinhar os motivos.

• Conversar sobre o que realmente 
aconteceu. Não julgar.

• Aprender a entenderem-se uns aos 

outros, não a vencerem uns aos outros.
• Utilizar os tempos gramaticais futuro e 

presente, não o tempo passado.
• Não levantar questões do passado, 

mas centrar-se na resolução da 
questão actual.

• Falar sobre os problemas que feriram 
os seus sentimentos ou os do seu 
parceiro, depois debruçar-se sobre os 
problemas de diferenças de opiniões.

• Utilizar afirmações construídas 
com "acho que", não afirmações 
com "tu és/ tu estás".

relações 

A chave para 
melhores 

Ter relações saudáveis tanto na vida 
profissional como pessoal é essencial 
para o bem-estar mental e para a 
produtividade. Aqui está uma forma  
de o ajudar a optimizar as duas coisas.

NÃO INCOMODAR
A vida moderna tem vários 
factores de estresse. Em 
matéria de comunicação, 
os aparelhos electrónicos 
embora convenientes, 
atrapalham a comunicação.

Por outras palavras, os nossos 
aparelhos podem ser 1 fonte 
de problemas nas falhas de 
comunicação. Não só há muitas 
pessoas que se distraem pelos 
seus dispositivos, como muitas 
vezes perde-se o sentido da 
comunicação na troca de 
mensagens de texto.

Estudos mostram que mesmo 
com o telefone virado para 
baixo, à mesa, é possível que 
a pessoa esteja distraída. Pôr 
o telefone completamente de 
lado faz uma grande diferença 
no grau de atenção dispensada à 
pessoa com quem se está a falar, 
imediatamente gerando uma 
melhor sintonia.

 A maioria dos smartphones tem 
opções "não incomodar" para 
se esquecer do aparelho e estar 
mais presente e genuíno quando 
se comunica cara-a-cara com a 
familia, amigos e entes queridos.
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INHEALTH |  ALIMENTAÇÃO 

Uma solução saborosa e saudável para pequenos-almoços  
em viagem, almoços rápidos e uma refeição ligeira entre  

reuniões num dia atarefado. 

Doses de 
saúde com 

batidos Batido Verde
• ½ uma banana fresca ou congelada
• ½ chávena de mirtilos frescos ou 

congelados
• ½ uma laranja, descascada
• 1 a 2 chávenas de couve e/ou acelga suíça
• ½ copo de gelo
• 1 chávena de leite (de nozes, soja ou 

animal) não adoçado

Batido de Manteiga de  
Amendoim
• 1 banana fresca ou congelada
• 1 colher de sopa de manteiga de 

amendoim
• ½ copo de iogurte grego / iogurte 

natural não adoçado
• 1 chávena de leite (de nozes, soja ou 

animal) não adoçado

Aqui tem algumas receitas simples que são feitas 
de ingredientes do dia-a-dia que provavelmente 
já tem no frigorífico para o ajudar a começar:

Vamos começar pelo início. O 
que é um batido? A definição do 
dicionário diz que é uma bebida 
feita com ingredientes liquefeitos 
num liquidificador. Embora possa 
dar a impressão de ser comida para 
bebés, os batidos são diferentes e, 
felizmente, muito mais deliciosos

Os batidos incluem normalmente uma 
mistura de frutas e hortícolas com uma 
base líquida como sumo, água ou leite. 
Então, qual é a razão do grande alarido 
sobre os batidos?

Que grande coisa é esta?
De acordo com a publicação mensal 
da BBC sobre alimentos, Good Food, 
os batidos fazem bem das seguintes 
formas:
• Aumentam a ingestão de fibras; 
• Contribuem para as cinco porções 

de fruta e hortaliça que devemos 
de comer diariamente; e

• Aumentam os níveis de vitamina C.

Uma outra vantagem dos batidos – esta 
de natureza não medicinal – é que são 
uma alternativa de refeição deliciosa, 
saudável e que promovem a saciedade, 
que pode acrescentar à sua dieta. 

Como fazer um batido
O primeiro passo é comprar um 
liquidificador. Não só vai ajudar a fazer 
batidos rápidos e deliciosos, mas 
também a fazer puré de hortaliças para 
sopas e molhos.

Depois de adquirir o liquidificador, 
é uma questão de escolher os 
ingredientes e de brincar com 
combinações para descobrir as que 
mais lhe agradam.

Aqui tem alguns ingredientes comuns 
que são um óptimo ponto de partida:
• Acelgas/ espinafres
• Bananas
• Bagas
• Morangos
•  Gengibre
• Mangas
• Maçãs
• Couve
• Iogurte
• Pepino
• Sumo
• Água
• Água de coco
• Alternativas ao leite, como leite de 

amêndoa e de aveia
• Manteiga de amendoim

 

Isto é apenas o começo das suas 
receitas de batidos. Pode utilizar 
praticamente qualquer fruta ou 
hortaliça para acrescentar doçura, 
acidez e cor aos batidos das suas 
receitas.

Para ajudar a tornar as suas aventuras 
com batidos ainda mais fáceis, existem 
opções de fruta congelada disponíveis 
em grandes supermercados. Isto 
significa não ter de se preocupar 
com o facto da fruta se estragar 
se não for utilizada a tempo.

Combinações de sucesso
Quando procurar uma combinação 
de ingredientes para uma deficiência 
vitamínica, o melhor é experimentar, 
pois diferentes combinações vão dar 
resultados diferentes. Por exemplo, 
cálcio, vitamina D3 e vitamina K são 
nutrientes que melhoram a saúde 
dos ossos. Os batidos ricos nestes 
nutrientes levam espinafres, verduras e 
citrinos entre os principais ingredientes.
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É um dos marcos importantes 
que os bebés conquistam, mas 
à medida que envelhecemos e 

nos tornamos mais ocupados, andar a 
pé parece ficar em segundo plano na 
nossa rotina do bem-estar.

A inclusão de actividade no seu dia-a-dia 
não só melhora a sua saúde física, como 
também traz grandes resultados no que 
diz respeito ao seu bem-estar emocional 
e mental.

Porque é que caminhar faz 
bem
De acordo com a Mayo Clinic (www.
mayoclinic.org), caminhar traz 
mais benefícios quando é feito com 
frequência.

Quanto mais rápido, mais longe e com 
maior frequência caminhar, mais vai 
sentir os benefícios deste exercício 
simples e gratuito.

Como a maioria dos treinos, é melhor 
começar como principiante e ir 
intensificando a rotina. Pode começar 
por caminhar apenas 15 minutos por dia 
e aos poucos aumentar a caminhada 
até uma hora. À medida que vai 
aumentando até fazer uma caminhada 
rápida de uma hora, é possível chegar 
perto dos 10 000 passos por dia que 
os especialistas em condição física 
incentivam.

Quanto aos benefícios de 
caminhar, a lista é bastante 
longa. Os benefícios incluem:
• Manutenção de um peso saudável e 

perda de gordura corporal
• Prevenção ou gestão de vários 

problemas de saúde, incluindo 
doenças cardíacas, enfarte, tensão 
arterial elevada, cancro e diabetes 
tipo 2

• Melhoria da aptidão cardiovascular 
• Fortalecimento dos ossos e 

músculos
• Melhoria da resistência muscular
• Aumento dos níveis de energia
• Melhoria do estado de espírito, 

cognição, memória e sono
• Melhoria do equilíbrio e 

coordenação
• Fortalecimento do sistema 

imunitário
• Redução do estresse e da tensão

Técnica
Já sabe como andar, mas andar da 
melhor forma possível é uma ciência, 
para que obtenha os melhores 
resultados. De acordo com a Mayo 
Clinic, esta é a melhor técnica:
• Ter a cabeça levantada. Estar a olhar 

para a frente, não para o chão.
• O pescoço, ombros e costas 

relaxados, e não rigidamente 
erguidos.

• Balançar os braços livremente com 
uma ligeira dobra nos cotovelos. 

INHEALTH | SAÚDE

Pode flexionar um pouco os braços.
• Os músculos do estômago 

ligeiramente contraídos e as costas 
direitas, não arqueadas para a frente 
ou para trás.

• Caminhar ligeiramente, pisando 
primeiro com o calcanhar, transferindo 
o peso para a ponta dos pés.

ESSENCIAIS  
PARA A  

CAMINHADA

Um passo na 
direcção certa
Quando se trata de exercício, por vezes a melhor solução é a mais simples. 
Andar a pé é uma actividade fácil da qual todos podemos beneficiar.  
Eis porque deve incorporá-la na sua vida quotidiana.

Caminhar 
pode ser 
facilmente 
incorporado 
na sua rotina.
Pode programar uma pequena 
caminhada a cada hora à volta 
do prédio onde se encontra 
o seu escritório, ou caminhar 
sem sair do lugar durante as 
reuniões online. Outra forma de 
transformar caminhadas num 
elemento da sua vida é agendar 
passeios de manhã cedo ou ao 
fim da tarde como forma de 
marcar o início ou o fim de um 
dia de trabalho. Estas pequenas 
mudanças na sua rotina vão 
trazer bons resultados.

1 

EQUIPAMENTO 
Vai precisar de sapatos de 

caminhada confortáveis, roupa de 
ginástica ou roupa solta. Há quem 
goste de usar relógios desportivos 

ou pedómetros para poder 
monitorizar a caminhada.

2
UM PERCURSO SEGURO

Encontrar percursos interessantes 
e seguros para caminhar ajuda a 

tornar a experiência mais positiva. 
Considerar percursos que não 

tenham muito trânsito ou quaisquer 
outros elementos que possam ser 

perigosos para si.

3
ENCONTRAR UMA 

COMUNIDADE
 Os grupos de caminhadas são uma 
óptima forma de se manter fiel e de 
não abandonar os seus objectivos 

de caminhadas. Estes grupos 
permitem que possa socializar 

com outros enquanto se apanha 
um pouco de ar fresco e se faz 

exercício. Um grupo também tem 
a vantagem de servir de segurança 

enquanto se caminha.
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INHEALTH | VIAGENS

para a viagem

A perspectiva de umas férias 
não só traz muita animação, 
como também acrescenta 

algumas tarefas à lista de afazeres. 
Este aspecto de viajar pode tornar 
as coisas estressantes para alguns, 
mas há formas de planear com 
antecedência e respirar com calma.

Fazer as malas com 
inteligência – um pouco de 
planeamento vai ajudar a fazer 
melhor as malas. Faça as malas 
para o tempo e para os tipos de 
actividades que planeia fazer. Ter 
o básico arrumado numa mala de 
mão é importante porque uma 
mala perdida realmente pode fazer 
descarrilar a sua viagem. Menos é 
mais quando se trata de fazer as 
malas e ter uma lista de verificação 
vai garantir que tenha tudo 
arrumado – até a escova de dentes 
e o carregador.

Não ter pressa – saia mais 
cedo do que o necessário para que 
tenha espaço de manobra. Não 
seja a pessoa que vai atrasar o voo 
ou vai conduzir para um destino 
desconhecido no escuro só porque 
saiu de casa tarde. O objectivo 
é relaxar, não criar situações 
estressantes.

Gente da terra – para a 
verdadeira uma experiência de 
um lugar, vá para onde vão os 
habitantes locais. Descubra onde 
fazem compras, onde comem e 
onde gostam de fazer festas. Não 
só vai descobrir preciosidades, 
como também vai ter algumas 
experiências bem em conta que vão 
criar memórias para o resto da vida.

Pronto para emergências – o 
seguro de viagem é indispensável 
porque as viagens não o tornam 
imune às emergências da vida. 
Mantenha as suas informações 

pessoais consigo, assim como os 
números de pessoas a contactar 
em caso de emergência. Não se 
esqueça de também comunicar as 
viagens ao seu banco e a quaisquer 
outras autoridades que possam 
precisar de saber.

Uns trocados – provavelmente 
vai precisar deles. Ter dinheiro 
consigo permite-lhe lidar 
com quaisquer circunstâncias 
imprevistas. Ter cartões bancários 
à parte numa outra mala também 
ajuda pois assim, aconteça o que 
acontecer, não fica encalhado.

Espírito aventureiro – talvez 
a mais importante das sugestões. 
Não se viaja apenas para que se 
possa fazer as mesmas coisas que 
sempre se faz. Viva um pouco, 
experimente algo novo e deixe-se 
realmente relaxar para que possa 
tirar o máximo proveito do seu 
bem-merecido descanso.

Pronto
À medida que entramos na época das férias e que as viagens 
estão de novo à vista, recolhemos pérolas de viajantes 
experientes sobre como as viagens se podem transformar 
numa experiência sem sobressaltos.
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INHEALTH | ESTILO DE VIDA

Uma boa  
dose de  

positividade

T emos mais programas e livros disponíveis hoje do que em qualquer outro 
momento da história, juntamente com as conveniências modernas que 
são os podcasts e plataformas de redes sociais. Mas a realidade é que 

muito do conteúdo por aí não é exactamente edificante. Ao longo dos últimos 
anos, foram feitos vários estudos que mostram que é possível que todas estas 
opções nem sempre sejam boas para o nosso bem-estar emocional e mental.

Com o objectivo de espalhar um pouco de positividade, fizemos uma lista de 
conteúdos que sabemos que vão melhorar o seu estado de espírito. Não vai 
precisar de procurar nós vamos mostrar onde estão.

FILMES
De acordo com um estudo realizado pelo 
Instituto Max Planck para a Estética Empírica, 
filmes agradáveis têm elementos de humor e 
leveza, e não têm reviravoltas perturbantes do 
enredo. Aqui estão algumas sugestões:

• Fifty 
• Phone Swap 
• Love is a Four Letter Word 
• How To Ruin Christmas 
• Barb and Star Go to Vista Del Mar 
• Moonstruck 
• The Devil Wears Prada 
• o All the Boys I’ve Loved Before 
• Coming to America 
• Sister Act 1 & 2 
• Love Actually 
• Bridesmaids 
• La La Land 
• Girls Trip
• Grease

SÉRIES
As séries tornaram-se os novos filmes no 
mundo actual do entretenimento e, por 
essa razão, a maioria das pessoas opta 
por ver séries em casa. É conveniente e 
rentável. Aqui estão umas boas escolhas 
agradáveis que não o deixarão à beira da 
cadeira com ansiedade:

• Ted Lasso (Apple TV)
• Grace and Frankie (Netflix)
• Younger (Amazon Prime)
• Kim’s Convenience (Netflix)
• Schitt’s Creek (Netflix)
• BlackAF (Netflix)

PODCASTS
O mundo dos podcasts é fascinante 
porque existe um podcast para quase 
todos os tópicos que se possa imaginar. 
Pode encontrar podcasts na sua 
plataforma de streaming favorita, tais 
como o Spotify ou Apple Podcasts. Aqui 
estão umas escolhas agradáveis:

• The Happiness Lab
• Happy Place
• Feel Better, Live More
• 10% Happier with Dan Harris
• Better Life Lab
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Mais do que nunca na história temos acesso 
a conteúdos mas sabe onde procurar quando 

quer um pouco de positividade?
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A fraude é um elemento deplorável da actividade empresarial, 
mas estamos a fazer de tudo para o manter protegido.

Participação de Fraudes:

1  Entre em contacto para comunicar quaisquer 
preocupações. Envie um email para o 
endereço fraud@libertyhealth.net

2  Siga a ligação "Fraude" na parte inferior das 
páginas do seu país no nosso site.

Ajude-nos, seguindo estas sugestões: 
• Nunca assine um pedido de pagamento antes de ter verificado 

tudo minuciosamente
• Mantenha o seu cartão de saúde num lugar seguro. Só os 

beneficiários podem utilizá-lo
• Verifique com frequência o extracto de pedidos de pagamento 

para ter a certeza de que a informação é válida 

Queremos ajudar a  
protegê-lo contra a fraude!

Entre em contacto connosco.

Liberty Health
Siga-nos no

ÁFRICA DO SUL
Liberty Health, Liberty Building,
Estuary Precinct, Century Boulevard,
Century City, 7441, Western Cape,
África do Sul
T. +27 21657 7740
E. info@libertyhealth.net
Pré-autorizações
membercare@libertyhealth.net
Pré-autorizações para tratamentos
oncológicos oncology@libertyhealth.net
Pré-autorizações para medicamentos
para doenças crónicas
chronicmedicine@libertyhealth.net

GANA
Apex Health Insurance Ltd
4th Floor, Zion House,
7 Nii Yemoh Avenue, Boundary Road,
Shiashie, East Legon, Cantonments
PO Box ST 237, Acra, Gana
T. +233 501 683 914
0800 400 600 (gratuito, só para 
chamadas nacionais)
E. info@apexhealthghana.com
Urgências e Pré-autorizações (24 horas) 
+233 501 304 156/ +233 501 683 914
0800 400 600 (gratuito, só para 
chamadas nacionais)

LESOTO
Liberty Life Lesotho,
Unit 39, Maseru Mall, Thetsane,
Maseru, Lesoto
T. +266 2231 4589
+266 63 264 438 (pós-laboral)
E. info@libertyhealth.net
Urgências (24 horas) +266 2231 4590
Pré-autorizações +266 2231 4590
membercare@libertyhealth.net

MALÁUI
Libertas General Insurance Company
Ground Floor, Unit House, Victoria
Avenue, Blantyre, Maláui
PO Box 354, Blantyre, Maláui
T. +265 1833 393/ +265 1830 610
E. malawi@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+265 993 921 957/ +265 1754 810
Pré-autorizações +265 993 921 957 /
membercare@libertyhealth.net
Subscrições +265 995 23103 /
+265 999 880 219

MAURÍCIAS
Liberty Health C/O Health
Department, Swan General Ltd, 7th Floor,
Swan Centre, Intendance Street,
Port Louis, Maurícias
T. +230 212 2600/+230 5941 7533
E. mauritius@libertyhealth.net
Pré-autorizações
Horas úteis: +230 212 2600

MOÇAMBIQUE
Liberty Health, Av. Julius Nyerere,
no. 1339, Maputo, Moçambique
T. 84 390 1289 (Vodacom) gratuito, só para 
chamadas nacionais
84 373 7376/7 (Vodacom)
82/ 845865665
800 30 3333 gratuito, só para chamadas 
nacionais
83 95 10 200
E. mozambique@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
Vodacom: +84 390 1289 (gratuito)
+258 84 373 7376/7 +800 30 3333
Pré-autorizações
preauthmoz@libertyhealth.net

NIGÉRIA
Total Health Trust, 2 Marconi Road,
Palmgrove Estate, Lagos, Nigéria
T. 0700 TOTAL HT
(+234 (0) 700 868 2548)
E. contactcentre@totalhealthtrust.com
Pré-autorizações  
contactcentre@totalhealthtrust.com

QUÉNIA
Heritage Insurance Company Ltd
Liberty House (antigamente CFC House),
Processional Way
PO Box 30390 00100, GPO,
Nairobi, Quénia
T. +254 0711 076333
E. info@heritage.co.ke
Urgências (24 horas) 
+254 728 111 001 /2 / +254 73 550 050 /
+254 728 607 689
Pré-autorizações
+254 728 111 001 / +254 728 111 002 /
+254 733 550 050 / +254 728 607 689
healthcareundertakings@heritage.co.ke

TANZÂNIA
Strategis Insurance (T) Limited,
Plot no 1520, Bains Avenue, 1st Floor
Masaki Ikon Building, Msasani Peninsula
PO Box 7893, Dar es Salaam, Tanzânia
T. +255 222 6025 70 /
+255 222 6025 74 /
+255 222 6025 81 /
E.insurance@strategis.co.tz
Urgências (24 horas)
+255 762 999 970
Pré-autorizações
+255 788 483 043 / +255 677 744 344 /
+255 753 844 083 / +255 776 331 998
approvals@strategis.co.tz

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 / + 256 312 304 000
E. operationsuganda@libertyhealth.net
Urgências (24 horas)
+256 779 558 733 (Subscritores)
+256 772 578 323 (Provedores)
Pré-autorizações
+256 414 233 794/ +256 779 558 733/
operationsuganda@libertyhealth.net

ZÂMBIA
Liberty Life Insurance, Kwacha Pension
House, 1st Floor, 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 /
+260 970 636 660
Pré-autorizações +260 211 255 540 /
+260 211 255 541 / +260 211 255 536
preauthzam@libertyhealth.net


