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Saúde
Para um sono reparador
A roupa de cama que escolhemos inter-

fere na qualidade do nosso sono, sobre-
tudo ao nível do conforto que sentimos: 

se não nos sentirmos confortáveis, não vamos 
conseguir relaxar o suficiente para adormecer 
e/ou para manter o sono com qualidade.
Parece não haver evidência científica suficien-
te que demonstre que o uso de cobertores 
pesados possa reduzir insónia e ansiedade, 
mas o certo é que são seguros, e, portanto, 
quem quiser experimentar pode fazê-lo com 
segurança (no caso das grávidas e crianças 
de colo, a falta de estudos não nos permite 
extrapolar se são seguros ou não). O peso do 

cobertor deve ser escolhido de acordo com o 
conforto de cada um.
A importância do que nos cobre durante a noite:
   Material: devemos procurar roupas de cama 
ricas em algodão;
    Tamanho: devemos ter em atenção o compri-
mento e a largura, para que nos proporcionem 
uma temperatura adequada e homogénea por 

todo o corpo;
    Higienização: devemos trocar lençóis e fro-
nhas a cada 7 dias, para evitar contaminações 
por micro-organismos, e deixar arejar diaria-
mente por, pelo menos, 30 minutos.

Proteja-se das otites
A otite é uma inflamação ou uma 

infeção no ouvido, seja por ví-
rus, fungos ou bactérias, que 

causa geralmente dor. 
A otite externa ocorre no ouvido ex-
terno, que vai da orelha até ao final 
do canal auditivo. Tratando-se de uma 
infeção da pele, ocorre sobretudo no 
Verão e resulta da entrada de corpos 
estranhos no ouvido, como os cotone-
tes e os bicos das toalhas, especial-
mente em ouvidos húmidos. 
A otite média aguda é a mais comum 
de todas e afeta a parte média do ou-
vido, que vai do tímpano até o final 
dos ossículos — martelo, bigorna e 

estribo. Mais frequente nas crianças, 
está também relacionada com o facto 
de o ouvido estar bem ou mal ventila-
do pelo nariz e nasofaringe, resultan-
do numa infeção respiratória. 
Além destes tipos de otites, há ainda 
a otite média serosa. É uma doença 
muito frequente em crianças mais pe-

quenas e que por vezes até 
leva a que sejam operadas 
aos adenoides e a colocar 
tubos de ventilação. São 
otites também, mas infla-
matórias, sem infeção, seja 
por bactérias ou vírus.
A dor é o grande sintoma. 
Na otite externa e na otite 
média aguda, a dor é contí-
nua e constante, enquanto 
na otite serosa é uma dor 
em pontada e que se inter-
rompe. 
Na otite bacteriana, o tra-
tamento é o antibiótico, 
oral ou tópico, enquanto na 
otite serosa o tratamento 
passa por procurar ventilar 
melhor o ouvido médio, 
recorrendo a anti-inflama-
tórios e a uma boa higiene 
nasal.
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Cirurgia mamária 
e aleitamento
Ao contrário do que a 

maioria das mulheres 
pensa, a intervenção 

cirúrgica na mama não com-
promete a amamentação.
Uma intervenção cirúrgica na mama, seja de cariz estético 
ou funcional, levanta frequentemente uma série de dúvidas 
e questões, sobretudo quando a mulher ainda pretende en-
gravidar e eventualmente amamentar. Sendo uma das áreas 
anatómicas mais populares em termos cirúrgicos na atuali-
dade, é importante esclare-
cer alguns “mitos” criados em 
torno da mamoplastia e do 
aleitamento.
Ocorrem alterações na sensi-
bilidade mamilar que, embo-
ra não contribuindo favoravel-
mente, não se comprovaram 
impeditivas da amamenta-
ção. A interferência na anato-
mia glandular da mama, que 
é comum às diversas inter-
venções cirúrgicas, deve ser 
minimizada com uma técnica atraumática e cuidadosa, que 
preserve a funcionalidade de glândula. 
Desta forma se compreende que o esclarecimento e acom-
panhamento da paciente é fundamental, seja numa fase 
muito precoce (pré-operatório de uma mamoplastia) quando 
ainda não se pondera uma gravidez ou sequer o aleitamento, 
quer posteriormente, após a intervenção cirúrgica, quando a 
amamentação está a ser planeada ou a decorrer. 
Por último, é essencial enfatizar a necessidade de um es-
clarecimento abrangente nas mulheres que procuram uma 
cirurgia e pretendem um dia amamentar. Como referido, as 
duas situações não são mutuamente exclusivas, pelo que a 
mulher pode usufruir de ambas, sem ansiedade e com con-
fiança.
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