
   



Realize uma 

CONSULTA PÓS VIAGEM.

Pela sua saúde 

e pela de todos!

A probabilidade de 
desenvolver um problema 
de saúde relacionado com 
a viagem depende das 
características da mesma, 
do viajante e da adesão 
às medidas preventivas 
recomendadas.

A ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAÚDE 
recomenda a avaliação 
médica após o regresso de 
uma viagem internacional  
sempre que sejam:
• Viajantes com doença 
crónica;
• Viajantes com 
manifestações de doença 
nas semanas seguintes 
ao regresso (ex. febre, 
diarreia persistente, 
vómitos, sintomas de foro 
génito-urinário, alterações 
cutâneas);
• Viajantes que estiveram 
expostos a uma doença 
infeciosa grave durante a 
viagem;
• Viajantes que 
permaneceram mais de 
três meses num país em 
desenvolvimento.
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