Consells per a una

vida saludable
destinats
a les

dones

QUÈ PRETÉN AQUEST FULLET?
Ofereix consells generals per a una vida saludable i se
centra especialment en aspectes propis de la salut de
la dona.
Aquest fullet no és un substitut dels consells que puguin
donar-vos els professionals de la salut que us coneixen,
els quals poden adaptar la informació al vostre cas
concret.
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Hàbits saludables
ALIMENTACIÓ
Ha de ser variada
-Ingestió diària:
2-3 peces de fruita
verdures fresques i cuinades
cereals (preferiblement integrals)
productes lactis (preferiblement desnatats).
-Ingestió setmanal:
Llegums 2-3 vegades.
Peix 2-3 vegades.
Carn magra 2 vegades.
Controli el consum de pastisseria, els fregits i els
aliments precuinats, a causa del gran contingut de
sal i de greixos nocius.
Convé cuinar preferentment a la planxa, al vapor
o al forn.
Emprau preferentment oli doliva i reduïu la quantitat
de sal.
Beveu molta daigua: de 1,5 a 2 litres al dia.
Ingesta adequada de calci:
Almenys 1.200 mg de calci al dia (1 tassó de
llet en conté 150 mg i 1 iogurt o una porció
de formatge de 45 g en contenen 100 mg).
Aliments rics en calci: peix (sardines), llegums,
verdures (bledes, espinacs o cards), fruita
(taronges) i fruits secs (ametlla, avellana).
Vitamina D: la font principal de vitamina D prové
de lexposició moderada a la llum solar (cara i braços
durant 15 minuts el dia). Entre els aliments amb
vitamina D hi ha el peix (sardina, verat, salmó).

Hàbits saludables

EXERCICI
Millora la salut cardiovascular i prevé la pèrdua de
calci dels ossos.
Sha dadaptar a les condicions físiques de cada
persona i és necessari començar a fer-ne
gradualment.
Si patiu cap malaltia, consultau el vostre centre de
salut.
En general, entre els 18 i 65 anys es recomana:
- Una activitat física moderada durant 30 minuts,
5 dies la setmana, o be una activitat física forta
durant 20 minuts, 3 dies la setmana.
- A més, exercicis per enfortir la musculatura 2
dies la setmana.
Lactivitat moderada augmenta la freqüència cardíaca:
caminar aviat, ballar, tennis en dobles, nedar suaument,
bicicleta a terreny pla.
Lactivitat intensa augmenta la freqüència cardíaca i
fa respirar més aviat: córrer, esports dequip, competició.
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Hàbits saludables
SEXUALITAT
El sexe és plaer i comunicació.
El sexe no és només el coit.
La sexualitat existeix en totes les etapes de la vida.
La lliure elecció i el respecte mutu són fonamentals
per gaudir d'una sexualitat sana.
Per seguir la norma dentregar-se a qualcú de
manera incondicional, algunes persones no
adopten precaucions vitals per a la salut dambdós,
com ara lús del preservatiu.
EN RESUM

En la sexualitat són tan importants la
llibertat com la seguretat de les persones.

Hàbits no saludables
ABÚS DE DROGUES
Les drogues són substàncies capaces de produir
modificacions en el cervell. Laddicció a les drogues
té conseqüències negatives per a la salut. Alguns
exemples:
Tabac: produeix malalties greus però és mal de
deixar, ja que provoca addicció física (nerviosisme
i falta de concentració) i sobretot psicològica.
Alcohol: produeix malalties i moltes
conseqüències a causa de la pèrdua de control
(accidents, violència).
Cànnabis: disminueix la memòria i afecta el
rendiment escolar.
Cocaïna: té efectes negatius sobre el cor i el
cervell. Pot produir infarts, manca de reg cerebral,
canvis bruscos dhumor, psicosi...
Tranquil·litzants: afecten la memòria i
disminueixen els reflexos, cosa que pot ocasionar
accidents i caigudes.
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Hàbits no saludables

Una persona sofreix un problema daddicció en
qualsevol daquests casos:
-Necessita la droga cada dia.
-Interfereix en la seva feina o en els seus estudis.
-En consumeix més que abans o més del que voldria.
-Altres persones li diuen que en consumeix massa.
-Assegura que en consumeix menys del que ho fa
realment.
-El consum li produeix problemes econòmics.
-Perjudica les persones del seu voltant.
-La droga li està ocasionant problemes de salut.
-Vol deixar de consumir-ne però no pot.

Reconèixer un problema és començar a resoldrel.
Demanau ajuda posant-vos en contacte amb el Centre
de Resposta Immediata en Drogodependències i
Addiccions CRIDA dependent del Govern de les Illes
Balears, a través del telèfon 902 075 727 o del web
www.infodrogues.caib.es

Activitats de prevenció
SEXE SEGUR
Sexe segur: prevenció de lembaràs no volgut i de les
malalties de transmissió sexual.
Anticonceptius

Mètodes

De Barrera

Preservatiu masculí

Prevenció
d'embarassos
no volguts

Prevenció de
malalties:
gonococ,
sífilis ,SIDA...
Sí

Preservatiu femení
Diafragma amb espermicida
DIU
Hormonals

Píndola
Anell

Sí

Pegat

No

Implant
D'urgència:
Píndola de l'endemà
Coit sense protecció;
fallada (trencament
del preservatiu, mala
col·locació, oblit,
mesclar la píndola
DIU
amb medicaments...)

Al més aviat
millor, fins a
5 dies després
del coit
Fins a 5
dies després

Més informació a:

INFOSEX www.infosex.caib.es; Tel: 901 500 101
VACUNA DEL VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ
El virus del papiloma humà és l'agent causal del càncer
de coll d'úter (Càncer de cérvix). En l'últim trimestre de
2008 la Conselleria de Salut i Consum inclourà aquesta
vacuna al calendari oficial i s'iniciarà la vacunació en les
joves de 14 anys. Es recomana la vacunació sempre abans
de l'inici de la vida sexual activa.
La vacunació no substitueix la pràctica preventiva, mitjançant
les citologies periòdiques, que també s'hauran de realitzar
en les dones vacunades.

9

10

Activitats de prevenció
EMBARÀS PLANIFICAT
En el moment en què una dona vol quedar
embarassada, pot adoptar determinades mesures
preventives abans de la gestació:
Sol·licitar un canvi de lloc de feina si hi ha cap
risc especial.
Ingerir àcid fòlic abans de lembaràs disminueix
la probabilitat que el fetus pateixi determinats
defectes del sistema nerviós.
Informar el metge si es pateix alguna malaltia
crònica, per establir-ne controls.

Activitats de prevenció

Evitar la transmissió de malalties infeccioses:
abans de lembaràs es pot fer una analítica per
conèixer si ha tingut contacte amb algunes
malalties (rosa, toxoplasma, sífilis i VIH).
Vacunar-se contra la grip, ja que aquesta afecció
es complica amb més facilitat durant lembaràs.
Informar el professional de la salut que se cerca
lembaràs, per evitar les radiografies.
No exposar-se a lexcés de calor (evitar les
saunes).
Evitar lautomedicació però no abandonar
tractaments crònics sota control mèdic i
consultar-ho de seguida, ja que les crisis de la
malaltia són més perilloses que els medicaments
(asma, epilèpsia ).
Totes les drogues (inclosos el tabac, lalcohol i
el cafè) incrementen el risc davortar.
Més informació al Servei d'Informació Telefònica per
a l'Embarassada (SITE) 91 822 24 36 i en el web
www.fundacion1000.es
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Activitats de prevenció

VACUNES D'ADULT
Vacunació antigripal

La grip és una malaltia vírica que es cura tota sola,
però en algunes persones es pot complicar, per la
qual cosa és molt important que es vacunin cada any:
-dones embarassades; persones amb malalties
respiratòries, del cor, diabetis, malalties que
minven les defenses.
-persones de més de 65 anys; persones que
treballen amb malalts o amb ancians.
Vacunació contra el tètanus i la diftèria

Aquesta vacuna prevé dues malalties molt importants.
Sha dadministrar una dosi de record cada deu anys.

Detecció precoz de problemes
DETECCIÓ DE FACTORS DE RISC CARDIOVASCULAR
MODIFICABLES
Hi ha determinades característiques personals -els
factors de risc- que afavoreixen les malalties
cardiovasculars i que convé detectar o evitar:
- Pressió arterial alta.
- Colesterol alt.
- Diabetis.
- Consum de tabac.
- Excés de pes.
- Inactivitat física.
DETECCIÓ DEL CÀNCER DE MAMA
Mamografies: permeten detectar precoçment lesions
malignes en les dones majors de 50 anys.
El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama
de les Illes Balears ofereix una mamografia cada dos
anys entre els 50 i els 69 anys. Si estau entre aquestes
edats i no us han citat, telefonau al 971 21 21 10.
Acudiu a una consulta si patiu dolor, si us apareix
algun bony o si es produeix algun canvi en la forma
del mugró.
DETECCIÓ DEL CÀNCER DE CÈRVIX
Citologies: permeten detectar lesions de manera
precoç. El Programa de Prevenció del Càncer de Cèrvix
de las Illes Balears recomana fer-se una citologia cada
tres anys des dels 25 fins als 65 anys.
Acudiu a una consulta si apreciau sang després de la
menopausa o durant el coit.
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La menopausa

Sorigina quan els ovaris deixen de produir hormones
i cessa la menstruació.
Es tracta dun procés natural i no duna malaltia que
hagi de ser tractada amb medicaments.
SÍMPTOMES DE LA MENOPAUSA
Acaloraments
Afecten la meitat de les dones i solen durar entre sis
mesos i cinc anys.
Per disminuir-los pot ser útil fer exercici físic,
perdre pes, prendre begudes fredes i evitar el
menjar coent, el cafè, lalcohol, el tabac i les
situacions de calor.
La respiració rítmica és una tècnica de relaxació
que pot ser útil: consisteix a respirar lentament
i controladament amb el diafragma en el
moment en què siniciï lacalorament.
Algunes plantes poden ser útils, com ara laloc
(Vitex agnus- castus) i la Cimicifuga racemosa,
encara que aquesta pot provocar malalties
hepàtiques, per la qual es recomana molta
prudència.

La menopausa
El tractament mèdic amb hormones és molt
eficaç, encara que incrementa el risc de patir
càncer i malalties cardiovasculars. Es recomana
només en els casos de molta afectació, durant
poc temps i sota un control mèdic estricte.
Sequedat vaginal
Pot produir molèsties locals i durant les relacions
sexuals. Si és necessari pal·liar-la, hi ha hormones en
comprimits vaginals -que són molt efectives- i cremes
hidratants.
Símptomes que no es relacionen amb la
menopausa
Hi ha símptomes i malalties que professionals de la
salut i pacients atribueixen tradicionalment a la
menopausa, encara que en realitat tenen més relació
amb canvis en la vida de la persona que amb
transformacions hormonals.
Ni les variacions de lestat dànim o de lesfera sexual
ni els dolors articulars han mostrat relació causal amb
la menopausa.
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Altres problemes de salut

RISC DE FRACTURES PER FRAGILITAT
La disminució dhormones produeix una pèrdua de
massa òssia. Això afavoreix que a la llarga pugui
trencar-se algun os per fragilitat.
No totes les dones tenen el mateix risc, ja que depèn
de diversos factors, com ara tenir més de 65 anys i
els antecedents familiars de fractura de maluc. En
aquest sentit, mesurar el calci als ossos per
densitometria només mostra una part de la informació,
perquè el que compta per predir una fractura és la
combinació de diversos factors .

Altres problemes de salut

Prevenció de les fractures per fragilitat
Mediant una dieta rica en calci, fer activitat física
regularment, exposar-se al sol de manera moderada
(a la cara i als braços durant 15 minuts al dia), deixar
de fumar i consumir alcohol i cafeïna moderadament.
Losteoporosi només sha de tractar amb medicaments
específics si les probabilitats de fractura ho aconsellen.
No és el mateix diagnosticar osteoporosi en una
densitometria als 55 anys, en què una fractura en els
següents deu anys és molt improbable, que als 75
anys, en què el risc és major.
INCONTINÈNCIA URINÀRIA
La fuita involuntària dorina augmenta amb ledat i
amb el nombre de parts.
Evitau retenir molt de temps lorina i emprar faixes o
peces de roba molt ajustades, així com lobesitat, el
restrenyiment i el tabaquisme, ja que produeix tos
crònica.
En molts casos, el problema es pot resoldre o millorar
amb exercicis del sòl pelvià. En trobareu més informació
a la pàgina web:
www.fisterra.com/Salud/1infoConse/incont_urinaria.asp
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