


PEDIATRIA 
Porque nos preocupamos desde pequeninos! 
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PEDIATRIA 

Sabia que o leite especial que o seu filho 
necessita pode ser considerada uma 
despesa de saúde, mas tem de ser 
prescrito pelo médico? 
 
 
Consulte o nosso Pediatra! 
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A intolerância ao glúten implica deixar 
ao longe alguns alimentos que aguçam o 
apetite. Mas, mesmo sem chocolates, 
bolos ou pizzas, não faltarão saborosos 
motivos para celebrar a vida! 
 
Consulte o nosso Pediatra! 
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Se a febre do seu filho se prolongar por mais 
de três dias ou caso exista outra 
sintomatologia associada como sonolência, 
fraqueza, náuseas, vómitos, diarreia 
persistente, dor de ouvidos ou articulações, 
palidez, dificuldades respiratórias, rigidez no 
pescoço, irritabilidade ou apatia, deve 
consultar o médico de imediato. 
 
Consulte o nosso Pediatra! 
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Não se fala muito dele, mas é provável que a 
maioria das crianças tenha, pelo menos, um 
episódio de doença provocado pelo rotavírus 
– ele é, afinal, a principal causa da 
gastroenterite. 
 

O risco de contágio é elevado, mas é possível 
prevenir, com vacinação e um hábito muito 
simples – lavar as mãos. 
 

Consulte o nosso Pediatra! 

PEDIATRIA 



     Rua José Joaquim Marques, 4A, 2870-348 Montijo  
     geral@tagusclinic.pt     http://www.tagusclinic.pt http://www.facebook.com/TagusClinic              212 31 50 50   /   910 31 31 41 

PEDIATRIA 

O Molusco contagioso é uma infecção vírica 
cutânea, que afecta predominantemente crianças. 
O período de incubação pode variar desde duas 
semanas até seis meses. 
 

A transmissão ocorre essencialmente através do 
contacto directo com a pele, indirectamente 
através da partilha de toalhas de banho, utilização 
de piscinas ou ginásios. 
 
Consulte o nosso Pediatra! 


