




Viver para a frente
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial
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Antes do Avô Cantigas, a única 
estrela do imaginário infantil 
com rugas e cabelos brancos 
vivia na Lapónia e só aparecia 
na noite da consoada, montado 
num trenó de renas voadoras. 
Carlos Vidal conseguiu inventar 
um Pai Natal português,  
capaz de divertir todo o ano  
os bebés e as crianças de todas 
as idades.

O Avô Cantigas nasceu nos  
anos 80, em pleno Passeio  
dos Alegres, de Júlio Isidro. 
Teve um sucesso tremendo, 
mas o criador nunca se 
sentou sobre ele. Carlos Vidal 
não deixou o Avô Cantigas 
envelhecer mal. Agora, é 
campeão de audiências no 
Youtube. Sintomaticamente, 
Carlos Vidal acaba a entrevista 
ao jornalista Pedro Veiga  
cheio de segredos quanto  
aos projectos que vai lançar 
para o ano.

O Avô Cantigas adaptou-
se sempre a novos meios e 
tecnologias para chegar às 
crianças, mas mudou muito 
pouco de estilo. Carlos Vidal  
até explica que o segredo é  
a autenticidade. Ele não segue 
um guião. O Avô Cantigas tem a 
força de uma pessoa verdadeira, 
que é mesmo feliz a cantar e  
a contar histórias às crianças.

Há 70 anos, nascia na Bélgica  
Le Journal de Tintin, uma revista 
de banda desenhada para jovens 
dos 7 aos 77 anos. Este poderoso 
slogan está hoje ultrapassado. 
Graças à paz, à melhoria 
das condições sanitárias e à 
invenção contínua de poderosas 
tecnologias de saúde, como os 
medicamentos, hoje é normal 
vivermos mais tempo.

Mas também são cada vez mais 
raras as personagens a perdurar 

no imaginário de várias 
gerações de crianças. 

A impressionante 
aceleração das 

plataformas e 
tecnologias de 
informação 
facilita o 
aparecimento 
de novos 
heróis todos  
os dias, mas 
também o 

seu rápido 
olvido. 

Não poderíamos, em Portugal, 
ter encontrado melhor 
protagonista para a capa da 
edição que decidimos dedicar  
ao envelhecimento activo e feliz. 
O Avô Cantigas mostra-nos  
como é importante termos 
sempre novos projectos, 
mexermo-nos, dedicarmos 
tempo a fazer coisas que 
nos realizam e àqueles que 
amamos. Os profissionais de 
saúde aconselham isso mesmo 
nesta revista. O Pediatra 
Hugo Rodrigues, por exemplo, 
escreve um importante artigo 
sobre a importância do afecto 
entre avós e netos. 

A atitude Saúda é para a 
frente, como a de Analice 
Silva, maratonista de 73 anos. 
Quando tinha 37 apagou o último 
cigarro, começou a correr e 
nunca mais parou. As farmácias 
existem para o apoiar em todas 
as corridas da sua vida. Juntos, 
será mais fácil envelhecermos 
com saúde, vitalidade, equilíbrio 
e boa disposição. 

A Revista Saúda também 
prepara novidades para 2017. 
Como o Avô Cantigas, só 
destapamos uma pontinha do 
véu, nas próximas duas páginas. 
E se nos deixasse ser padrinho 
do seu filho, ou do seu neto?  
O resto, para já é segredo. •



NÓS ESTAMOS À PROCURA DOS PAIS SAÚDA.

ESTÃO À ESPERA 
DE BEBÉ?

GANHE 
200€ 

POR MÊS
ATÉ AOS 
3 ANOS 

DO BEBÉ
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PARTILHE A EXPERIÊNCIA DE GESTAÇÃO DO SEU BEBÉ 
E GANHE 200€ POR MÊS EM VALES SAÚDA ATÉ AOS 3 ANOS DO BEBÉ.

 
A Revista Saúda vai escolher três casais para partilharem as suas experiências desde  

a gestação até ao 3.º aniversário dos bebés. As histórias serão publicadas na Revista Saúda 
e nas plataformas digitais da revista através de entrevistas mensais e fotos. 

Para serem seleccionados, devem explicar-nos por que devem ser os escolhidos!
Os vencedores ganham 200€ por mês em vales Saúda até aos 3 anos do bebé. 

Não espere mais, concorra!

Inscrições e mais informações em:
www.farmaciasportuguesas.pt

facebook.com/farmaciasportuguesas
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/// Entrevista com Carlos Vidal

«O Avô   
Cantigas  
é uma 
pessoa 
verdadeira»
Texto de Pedro Veiga
Fotografias de Pedro Loureiro

O Pai Natal de Portugal existe mesmo.
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Quarenta e cinco anos de 
carreira, trinta e cinco dos quais 
vestindo a pele ao Avô Cantigas.  
Valeu a pena?
É óbvio que valeu a pena.  
Ao fazer uma reflexão sobre 
a minha actividade ao longo 
dos anos, o saldo é bastante 
positivo em todos os aspectos. 
Profissionalmente, tem sido um 
percurso onde me tenho sentido 
realizado porque as coisas  
me correm bem. 

A nível pessoal também?
Sem dúvida. Nunca se pode 
dissociar este percurso da 
parte espiritual. Muitas vezes, 
deparamo-nos com situações 
em que estamos a fazer um 
trabalho onde não estamos 
felizes. E, nesse aspecto, o 
saldo ainda fica mais positivo, 
já que me sinto muito feliz por 
fazer o trabalho que faço. 

Há algum ingrediente especial 
para essa felicidade?
Tem muito a ver com as 
crianças. Como é uma coisa 
próxima delas, é assim como 
um papel de embrulho que 

aconchega tudo de uma  
forma fantástica. E, depois,  
eu sou aquilo que sou.  
Embora o Avô Cantigas 
tenha uma vestimenta, 
uma roupagem própria, a 
personalidade do Avô Cantigas 
não vem escrita em qualquer 
argumento. Deixo-me ser 
como sou, e, sendo assim, 
o Avô Cantigas ganha uma 
pessoa verdadeira e eu, por ser 
verdadeiro, ganho o facto de 
poder gostar do que faço.

Isso ajuda a explicar a 
longevidade do Avô Cantigas?
Sim, de certa forma. Vivemos 
num momento em que as 
coisas são, muitas vezes,  

«A personalidade 
do Avô Cantigas 
não está escrita 
em nenhum 
argumento. 
Deixo-me ser  
como sou»

tipo chiclete: mastiga e 
deita fora. Se o Avô Cantigas 
surgisse hoje, penso que 
estaria condenado a não ter 
uma carreira tão longa,  
porque mudam-se os tempos,  
mudam-se as vontades, 
mudam-se os processos. 
Quando eu aparecia na 
televisão, todas as pessoas 
estavam a ver-me. Milhões de 
pessoas. E, de certa forma, isso 
ajudou-me a entrar na memória 
colectiva do povo português.

Até hoje.
Até hoje, sim. O segredo é 
esse mesmo, é o tempo ter 
passado. O que aconteceu foi 
que essas crianças que, quando 
o Avô Cantigas apareceu pela 
primeira vez, essas crianças 
tornaram-se rapazotes! 
Rapariguitas e rapazes.  
E, uns anos mais tarde, 
adolescentes, depois jovens 
adultos, sempre com o mesmo 
carinho e o mesmo sentimento 
pelo Avô Cantigas. Depois 
casaram-se e tiveram filhos.  
 É para essas crianças que  
eu canto hoje. >

Sempre no top: o Avô Cantigas  
surgiu em 1982, no Passeio dos 
Alegres. Agora, faz vídeos com  

9 milhões de visualizações no Youtube 
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E com bastante sucesso.  
Os vídeos do Avô Cantigas  
têm milhões de visualizações 
em sites como o YouTube.
É verdade. Tenho vários 
videoclipes com muitas, 
mesmo muitas visualizações. 
Por exemplo, há pouco tempo 
fui repescar aquele êxito do 
Zé Barata Moura, o "Fungagá 
da Bicharada", e esse vídeo 
tem mais de nove milhões de 
visualizações. Depois gravei 
outras que têm quatro milhões, 
outras três milhões e tal.  
Aquilo é um fenómeno que faz 
com que as músicas sejam 
mesmo populares e eu esteja 
bem enraizado entre as crianças 
portuguesas ainda hoje.

Vai voltar a ter uma época 
natalícia cheia de concertos...
Sim. É um período especial  
no calendário. E porquê?  
Porque, se virmos bem, no 
centro de tudo, estão as 
crianças. A começar por uma 
bem especial, o menino Jesus. 
As pessoas ficam melhor, mais 
queridas, menos voltadas para 
as zangas. E como 'quem meus 
filhos beija, minha boca adoça', 
quando nos espectáculos canto 
as minhas canções – que até 
podem não ter nada a ver com o 
Natal, mas que têm que ver com 
assuntos que deixam as crianças 
felizes – isso leva as pessoas a 
ter um espírito mais positivo.

Para dar vida ao Avô Cantigas 
ao longo de mais de duas 
décadas, deixou de fazer outras 
coisas na música. Ficou algum 
arrependimento?
Nenhum. Eu não sei o que 
teria andado por aí a fazer se 
o Avô Cantigas não tivesse 
tomado conta da minha área 
profissional a 100% como tomou. 

Seguramente teria ficado ligado 
à música e teria continuado a 
gravar os meus discos. Mas 
quais? Isso não sei. Eu não andei 
aí a tentar gravar outros discos, 
gravando paralelamente ou 
fazendo sair para o mercado 
um disco do Carlos Vidal. 
Se tentasse, e não tivesse 
conseguido, poderia ter dito que 
se fechou esta ou aquela porta. 
A verdade é que não tentei. >

«Tem muito 
a ver com as 
crianças. É assim 
como um papel 
de embrulho 
que aconchega 
tudo de forma 
fantástica»
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Só porque a sua bexiga está a mudar,
não quer dizer que também tenha que mudar.

TENA Pants dá-lhe o conforto extra quando mais precisa.
Graças à sua zona de absorção dupla e ao seu nível

elevado de absorção, TENA Pants Maxi dá-lhe
a segurança extra que necessita.

SEJA VOCÊ MESMA, COM TENA.

Procure no �nal desta revista os vales de desconto que temos para si.

SIGA EM FRENTE E
CONTINUE A VESTIR

O QUE QUISERC
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• Avô Cantigas ou Avô Corridas? 
Carlos Vidal já fez dezenas de 
meias-maratonas e quer levar 
o desporto às crianças.

• Descubra o processo de 
composição de Carlos Vidal.

Continue a ler em:

 www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

«Eu gosto de 
tentar ser 
moderno nas 
coisas que faço,  
o Avô Cantigas 
tem arranjos 
actuais. É um Avô 
todo 'p'rá frentex'»

Não sente, então, que o facto 
de fazer música para crianças 
tenha levado, de alguma 
forma, à infantilização do seu 
processo criativo?
Nenhuma mesmo!  
São canções que têm  
letras dedicadas às crianças, 
mas cujas melodias e  
arranjos orquestrais poderia 
dizer-se que são de canções 
normais – alguns rocks, 
algumas baladas, alguma 
música ligeira, alguma música 
popular – há de tudo. Eu gosto 
de tentar ser moderno nas 
coisas que faço, mesmo  
o Avô Cantigas nos discos  
que faz hoje tem arranjos 
actuais. É um Avô todo  
'p’rá frentex'.

Ainda lhe falta fazer 
alguma coisa?
Acabei recentemente um ciclo. 
Sinto que cheguei a um ponto 
em que experimentei vários 
projectos que correram bem. 
Tenho trabalhado bastante  
nos últimos anos de modo  
a manter-me presente perante  
o público. Agora é tempo de  
um ciclo novo. Acabei de 
produzir novas canções  
e vamos aproveitar o  
35.º aniversário do Avô  
Cantigas para divulgar 
esse trabalho, que passará, 
obviamente, pela edição  
e espectáculos ao vivo, mas 
também por outras áreas  
às quais o Avô Cantigas pode 
estar ligado, mas que não 
tínhamos feito.

Por exemplo?
Sem querer revelar demais, 
hoje em dia o universo  
das crianças é muito amplo, 
mais vasto ou vai muito  
para além da música.  

E o Avô Cantigas, enquanto 
figura popular no meio das 
crianças, pode evidentemente 
movimentar-se para 
outras áreas e usar outras 
ferramentas que não  
as cantigas. 

Já vi que não quer revelar 
muito...
Dou-lhe um exemplo: eu gosto 
muito de atletismo. Imagine 
usar essa capacidade para 
organizar uma manhã  
linda de Primavera, com  
as crianças a praticar  
desporto e em movimento.  
E mais não digo. •
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/// Heróis Saúda

A  
maratonista 
de 73 anos
Texto de Rita Leça
Fotografias de Pedro Loureiro

Analice não pára de correr.

A idade não parece pesar  
no corpo pequeno e ágil. 
Prestes a cumprir 73 anos 
neste mês de Dezembro, 
Analice Silva participa em 
maratonas, ultramaratonas 
e trails pelo país fora, e não 
só. Já esteve em Espanha, 
Marrocos, Estados Unidos e 
planeia voltar ao Brasil, país  
do berço, da infância pobre,  
do casamento sem amor e  
do trabalho árduo, para 
cumprir um sonho: correr  
230 quilómetros na praia  
do Rio Grande do Sul. 

No ano passado, conseguiu 
o montante financeiro que 
precisava para estar na 
competição à hora marcada, 
mas encontrou um adversário 

Aos 37 anos fumou 
o último cigarro. 
«No dia seguinte  
fui correr para  
o calçadão,   
Rio de Janeiro,  
para desintoxicar 
os pulmões»

maior do que ela: «O El Niño 
decidiu dar a cara, com muitos 
relâmpagos, granizo, raios e 
tiveram de cancelar a prova». 
Este ano, ainda falta o bilhete 
de avião. Normalmente, os 
amigos ajudam através de,  
por exemplo, uma angariação 
de fundos nas redes sociais.  
«É maçador, eles também  
têm a vida deles. Não gosto  
que estejam sempre a pagar 
para esta minha loucura  
de correr».

Uma «loucura» que começou 
no Rio de Janeiro, às 23h55  
do dia 31 de Dezembro de 1980, 
quando, aos 37 anos, fumou o 
último cigarro. «No dia seguinte 
fui correr para o calçadão de 
Copacabana, no Rio de Janeiro, 

para desintoxicar os pulmões», 
lembra Analice e acrescenta,  
a sorrir: «E, até hoje, estou  
a desintoxicar!». 

De facto, nunca mais parou. 
Começou com um circuito  
de corrida feminino no Rio de 
Janeiro, promovido pela Avon > 
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para celebrar os 25 anos da 
marca no Brasil: «Ganhei 
uma medalha e uma camisola 
de participação, e fiquei toda 
contente, achei que era uma 
grande atleta». Um ano depois 
já estava a correr maratonas. 
Hoje, gosta de provas longas e 
exigentes, «na montanha e de 
aventura», «ao frio e ao calor». 
Foi a «loucura de correr» que 
a trouxe para Portugal. «Vim 
apenas para fazer uma maratona 
em Espanha e aqui fiquei». 

Analice Silva nasceu em 
Esperança, na Paraíba, 
Nordeste brasileiro, no seio de 
uma família pobre. Trabalhou 
desde cedo e, quando casou, 
exigiu apenas uma coisa: que não 
houvesse violência. Mas houve. 
«No primeiro empurrão eu dei  
o fora. E para bem longe, para 
não me arrepender depois».  
Sem saber que estava grávida, 
viajou de autocarro do Recife 

«Às vezes  
tenho dores  
nas pernas,  
mas é por  
pouco tempo»

para Sul, Rio de Janeiro,  
a 'cidade maravilhosa' que a 
recebeu como o Cristo Redentor,  
de braços abertos. O bebé 
nasceu morto e Analice tomou 
a decisão de não ter mais 
filhos. Sozinha, com as poucas 
coisas que levara, trabalhou 
como empregada doméstica, 
de balcão, revisora de filmes 
numa empresa de exibição 
cinematográfica, entre outros. 
Viveu ali 25 anos até chegar a 
Lisboa, já atleta. Antes, voltou ao 
Recife e encontrou o marido,  
pai de dez filhos, «cada um de 
uma mulher diferente». 

A Esperança, desde 1961 que não 
volta. Nem quer voltar. «Passado 
é passado. Está no museu. A vida 
é o presente e esperar por um 
futuro melhor». Visita, «de vez em 
quando», o Rio de Janeiro, mas é 
em Portugal que quer ficar: «São 
30 anos, não são 30 dias. Nem 
amarrada volto para o Brasil». 

Mesmo com as exigências de 
uma vida árdua. Com uma 
pensão do Estado português, 
não pensa em reformar-se. 
«Não posso, tenho os meus 
compromissos. O aluguer da 
minha casa não é nada barato, 
é superior ao que ganho. Tenho 
de fazer alguma coisa para 
andar com dignidade». Trabalha 
como empregada doméstica, 
em Lisboa: «Faço tudo, limpo, 
engomo, cozinho, limpo vidros».  

Mas a grande paixão é correr. 
E nunca treina. «Antigamente 
treinava, agora não. > 
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urbano de Vale  
de Cambra: 
24 horas a correr. 
Destaca também 
a prova dos 
Caminhos do Tejo 
(146 km). Depois,  
o deserto do 
Sahara (250 km) 
e a Volta ao Minho 
(380 km), já feitos 
por etapas. 

E, quando chega 
à meta, basta 
«continuar a 
andar», sem 
massagens ou 
outras terapias. 
Durante «pouco 
tempo, algumas 
horas,» sente 
«uma dor nas pernas, mas nada 
de alarme». Por isso, quando 
lhe perguntamos pelas mazelas 
do corpo, responde: «Até agora, 
Deus tem-me poupado».

Nem as artroses, nem o 
cansaço de um dia de trabalho 
a fazem parar. Veste a camisola 
da Associação Mundo da 
Corrida, que lhe patrocina as 
corridas sempre que pode, 
mas Analice não esquece 
a importância de ajudar os 
outros: «Quero fazer mais 
vezes a corrida contra a 
Esclerose Múltipla», admite. 

Por vezes, é convidada  
para visitar lares e escolas, 

Analice da Silva 
a começar o treino

«A corrida é como o trabalho. 
Você vai ficar na cama quando 
sabe que tem de se levantar 
cedinho para ir trabalhar?»

Corro todas as semanas.  
E tudo corridas longas», admite. 
São as provas superiores a  
50 quilómetros que fazem os 
olhos de Analice brilhar. E depois 
de tamanha exigência física, 
como recupera? «Vou trabalhar, 
que remédio!».

Já perdeu a ideia dos 
quilométros que fez a correr.  
Aos 68 anos acreditou que ia 
parar, que o corpo já estava 
cansado, mas a verdade é que 
continuou. E continua. E hoje 
sabe de cor os quilómetros que 
quer somar à longa conta que  
desistiu de fazer: depois de ter 
cumprido o sonho de correr 
os cerca de 250 quilómetros 
no deserto do Sahara, em 
Marrocos, Analice ambiciona os 
Alpes encantados de Mont Blanc 
– 170 quilómetros, numa das 
provas de trilhos mais exigentes 
do mundo – e o Tor des Géants,  
o "Tour dos Gigantes" – um  
ultra trail de 300 quilómetros  
por Itália.

Faça frio, calor, vento ou gelo, 
Analice está lá, sempre pronta 
para acelerar. «A corrida é  
como o trabalho. Você vai ficar 
na cama, 'chocando', quando  
sabe que tem de se levantar 
cedinho para ir trabalhar?  
A corrida é a mesma coisa.». 

A maior prova que fez, «directa, 
sem ser por etapas», foram 
os 150 quilómetros no parque 

para inspirar jovens e graúdos 
com a sua história de vida.  
O mais importante? Passar a 
mensagem de que ninguém é 
vítima das suas circunstâncias 
e de que não podemos deixar  
que os problemas, mesmo  
os de saúde, nos afectem. •  

• Analice da Silva  
escapou da pobreza  
e do sofrimento  
no interior do Brasil.

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt
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Os pais educam, os avós estragam? 

/// Pediatria para todos

Perceber o verdadeiro papel 
dos avós na educação  
dos netos é o desafio  
que proponho.

Assim, vou tentar sistematizar 
aquelas que considero serem 
as principais vantagens desta 
relação:

1. Segurança – Geralmente os 
avós são mais calmos e têm 
mais tempo (e, inclusivamente, 
paciência) para as crianças, 
o que transmite a estas uma 
sensação de segurança e  
bem-estar.

2. Estimulação de aptidões –  
A maior parte dos avós 
prefere brincadeiras menos 
tecnológicas, o que ajuda as 
crianças a explorar formas 
diferentes de brincar e a 
desenvolver capacidades 
que, de outra forma, não 
seriam tão estimuladas.

acumulando e são as 
pessoas mais velhas  
quem melhor se pode 
lembrar delas e  
transmiti-las às gerações 
seguintes. Deste modo,  
cabe aos avós esse papel  
de passar a “herança” 
familiar e cultural aos 
netos, de forma a que esses 
conhecimentos não fiquem 
perdidos no tempo.

Hugo Rodrigues Pediatra
blogpediatriaparatodos.blogspot.pt

3. Ajuste de comportamentos – 
É mais ou menos consensual 
que os avós são geralmente 
mais permissivos do que 
os pais, mas isso não 
tem necessariamente 
que ser algo negativo. 
Pelo contrário, pode até 
ter algumas vantagens 
no desenvolvimento das 
crianças, desde que não haja 
grandes rupturas com  
a educação dada pelos pais. 
Isto porque essa diferença 
vai ensinar à criança que 
se deve comportar de 
forma diferente consoante 
o contexto em que está 
inserida e as pessoas com 
quem lida, permitindo-lhe 
adequar muito melhor o seu 
comportamento às diferentes 
situações do dia-a-dia.

4. Conhecimento de tradições –  
Todas as famílias têm 
histórias que se vão 

   Colo 
precioso
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Netos e avós  
são mais felizes 
juntos

Os netos precisam dos avós  
e os avós precisam dos netos. 
Só assim se torna possível 
tirar o melhor proveito de 
uma relação natural que é 
claramente benéfica para  
todas as partes. >
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essa altura não estranham e, 
portanto, é mais fácil ficarem 
com pessoas que não sejam 
os pais

• a ansiedade de separação 
(dificuldade em separar-se  
dos pais) torna-se mais 
evidente a partir dos 18 meses  
e pode dificultar um pouco 
este tipo de situação

• até aos 2 anos, as crianças 
precisam de contacto físico 
para se sentirem seguras –  
como não falam até essa 
idade, não conseguem 
verbalizar bem o que sentem 
e acabam por precisar mais 
desse contacto físico

Assim, provavelmente a partir 
dos 4 meses, pode ser uma 
opção deixar de vez em quando 

Pergunte ao pediatra: 

O Dr. Hugo responde aqui.

CONSULTÓRIO

A partir de que idade é que 
posso começar a deixar o meu 
filho na casa dos avós para 
poder sair um pouco?

Não existe propriamente regra, 
mas é importante ter alguns 
aspectos em consideração.

O primeiro tem a ver com a 
necessidade de segurança que 
todas as crianças têm. Isso 
traduz-se, obviamente, no seu 
desenvolvimento e há alguns 
marcos que podem influenciar 
a decisão de os deixar ficar ou 
não, tais como:

• nos primeiros meses pode ser 
difícil, principalmente se  
a mãe estiver a amamentar

• os bebés começam a estranhar 
a partir dos 5-6 meses – até 

os filhos com os avós, embora 
– volto a dizer – é uma questão 
muito pessoal.No início pode ser 
por pouco tempo (um almoço, 
por exemplo) e depois vai-se 
aumentando progressivamente 
(um jantar, uma ida ao cinema, 
uma noite, …).

De qualquer forma, importa 
também reforçar a ideia de que, 
apesar da enorme importância 
que os avós têm na vida dos 
netos, de um modo geral devem 
ser os pais a ficar responsáveis 
pela educação e pelo 
acompanhamento dos filhos, 
salvo algumas excepções. •
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O colo dos avós é precioso. 
Eles geralmente têm mais 

tempo e transmitem   
às crianças segurança  

e bem-estar

pediatria@sauda.pt
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O telemóvel pode ajudá-lo a tomar medicamentos.

/// Utente Saúda

A farmácia  
sempre à mão
Mário Beja Santos
Técnico de Defesa do Consumidor
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As novas tecnologias da 
comunicação ajudam a 
aproximar ainda mais a relação 
dos utentes com o farmacêutico.

É possível que nunca tenha 
ouvido falar do Sifarma, o que já 
é quase impossível é que nunca 
tenha contactado com ele numa 
farmácia, dado que se trata de 
um sistema informático que 
apoia a relação do farmacêutico 
com os utentes, permitindo aos 
últimos ter uma vida com mais 
qualidade. 

Graças ao Sifarma, o doente 
não precisa de se lembrar dos 

medicamentos que costuma 
tomar ou já tomou. O sistema 
possibilita o registo pessoal 
com a posologia e o cálculo da 
duração do tratamento, o qual 
pode ser depois disponibilizado, 
em papel ou por e-mail. 

Mais: sempre que se cruza 
a informação de venda com 
o que está presente na ficha 
pessoal do utente, o sistema 
emite alertas ao farmacêutico 
para possíveis interacções, 
contra-indicações, medicação 
duplicada ou alergias, 
oferecendo maior garantia de 
segurança.

As ferramentas tecnológicas 
da farmácia permitem também 
uma maior capacitação e 
literacia em saúde. Para  
além do site da Revista Saúda 
(www.sauda.pt), também em 
www.farmaciasportuguesas.
pt pode consultar conteúdos na 
área denominada “Saúde A-Z”.  
Os conteúdos são todos 
validados por farmacêuticos, 
para garantir a qualidade  
da informação. 

Este site está associado a  
uma aplicação móvel, que para 

além de nos ajudar a localizar  
as farmácias de serviço e 
permitir reservar medicamentos 
e outros produtos de saúde, 
possibilita-nos consultar 
informação nossa em qualquer 
lugar. Através de um sistema de 
comunicação com o Sifarma, a 
app deixa-nos aceder ao registo 
dos parâmetros bioquímicos 
e fisiológicos que fazemos na 
farmácia. 

Pode pedir ao 
farmacêutico 
que disponibilize 
o seu plano de 
medicamentos 
e receber a 
informação na app

Dispõe ainda de um alerta 
que nos permite configurar 
o plano individual da toma 
dos medicamentos ou o de 
familiares, emitindo avisos 
à hora certa, evitando 
esquecimentos. 

A farmácia já estava sempre 
lá quando precisávamos dela. 
Agora está sempre cá! •
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2. Se sentir necessidade, peça 
ao profissional de saúde para 
falar mais lentamente, com 
uma linguagem simples, ou 
que escreva a informação  
num papel de forma legível  
e acessível.

3. Partilhe informação: informe 
o seu médico ou o seu 
farmacêutico sobre todos 
os medicamentos que toma, 
sejam ou não de receita 
médica, sem esquecer os 
chamados produtos de saúde – 
chás, vitaminas e suplementos.  

Cumprir o tratamento é essencial 
e é possível: 

Manter um registo 
actualizado de todos os 
medicamentos, incluindo 

os não sujeitos a receita médica  
e os produtos de saúde.  
Peça na farmácia o cartão  
“Os meus medicamentos”.

Ande sempre com 
o cartão “Os meus 

medicamentos” e guarde uma 
cópia em casa; se necessário, dê 
cópia a um amigo ou familiar.

Mostre o cartão  
“Os meus medicamentos” 

/// Saúde com ciência

Não se assuste!
É possível tomar correctamente muitos medicamentos 
ao mesmo tempo.

À medida que vamos somando 
anos de vida é normal  surgirem 
doenças, o que obriga a tomar 
vários medicamentos em 
simultâneo – é a chamada 
polimedicação. Esta situação 
aumenta a probabilidade de 
efeitos adversos e interacções, 
que podem e devem ser 
prevenidos. O organismo vai 
modificando a capacidade de 
transformar e eliminar os 
medicamentos, que actuam  
de forma diferente numa pessoa 
com mais idade ou em adultos 
jovens. Aqui apresentamos 
algumas pistas para simplificar 
a vida:

1. Fale com o seu médico ou 
com o seu farmacêutico e faça 
perguntas. É importante ter 
respostas:

• Como se chama o 
medicamento? Para que 
serve? Qual o efeito?

• Como tomar e quando? 
Antes, depois ou no 
intervalo das refeições?  
Há alimentos a evitar?

• Tomar por quanto tempo?
• Que cuidados especiais se 

deve ter? Pode-se beber 
álcool? E conduzir?

• O que fazer caso ocorram 
efeitos adversos?

sempre que vai ao médico  
ou à farmácia.

Respeite as instruções 
do médico ou do 

farmacêutico sobre a toma: 
não altere doses, não mude 
o horário das tomas, não 
interrompa o tratamento.

Organize os 
medicamentos e ajude 

a memória com lembretes 
espalhados pela pela casa – na 
porta do frigorífico, no espelho da 
casa de banho, na cabeceira da 
cama... crie o seu próprio sistema.

Se tiver um Iphone ou  
um smartphone, ou ainda  
um tablet, instale a 

aplicação das Farmácias 
Portuguesas, ou peça a um 
familiarque o faça, e configure 
o alerta de medicamentos.  
O seu farmacêutico pode  
ajudar. Deste modo,  
recebe um alerta à hora  
que deve tomar a medicação  
e pode registar sempre  
que o faz.

Existem farmácias que 
prestam serviços de 
dispensa de medicação 

personalizada. Verifique se  
a sua farmácia o faz. •
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/// Geriatria

Velhos são os trapos
A idade não é uma doença.

A principal causa 
da perda das 
funções intelectuais  
é o desuso

Os alunos de Medicina da minha 
geração tiveram como referência 
na aprendizagem um médico 
canadiano, William Osler.

Tão eminente professor, cientista 
e pedagogo, quando ingressou 
na Universidade de Oxford 
afirmou que depois dos 60 anos 
os seres humanos deviam ser 
cloroformizados (entenda-se, 
eliminados pelo clorofórmio), 
subscrevendo a opinião de 
Anthony Trollope, um novelista 
muito prestigiado no seu tempo. 

Osler afirmava que a nossa 
capacidade mental e intelectual 
se ia dissipando depois dos 
40 anos e que não éramos tão 
produtivos e úteis à sociedade 

como até aí. O mito de que 
envelhecer é ficar doente e  
as nossas capacidades 
intelectuais se comprometem 
ainda persiste. A realidade é  
bem diferente. Ser velho não 
é ser doente. Os velhos adoecem 
porque têm doença(s) e não 
porque são velhos.

A maioria dos seres humanos 
mantém as capacidades 
intelectuais (memória, atenção, 
raciocínio, criatividade) até 
bem tarde na vida. Só discretas 
perdas podem ser atribuídas ao 
envelhecimento. Se assim não 
acontecer, então estão doentes  
e devem procurar apoio médico.

A principal causa da perda  
das funções intelectuais é o 
desuso. O cérebro exercita-se  
como os músculos e as 
células cerebrais podem 
multiplicar-se em número e 
interligações. A plasticidade 
neuronal (nome por que foi 
denominada esta propriedade 
cerebral, descoberta no final 
do século XX) desfez o conceito 
de que envelhecendo perdemos 
qualidade mental.

Acredito que ao lerem este 
artigo, a informação tenha 

ficado retida no vosso cérebro, 
pois a plasticidade neuronal 
permite que a todo o momento 
os estímulos externos moldem 
e actualizem a nossa base de 
dados cerebral.

Saberia Osler que Miguel Angelo 
esculpiu a Pietá Rondanini aos 
89 anos, que Ticiano pintou a 
batalha de Lepanto aos 95 e a 
descida da cruz aos 97,  Goethe 
escreveu Fausto aos 83, Victor 
Hugo escreveu Torquemada com 
83 anos, Verdi compôs Otelo aos 
74 e Falstaff aos 84? 

É fundamental fazer exercício 
físico e mental todos os dias, 
mas também viver cada 
momento da vida, porque,  
como nos ensinou Chaplin: 
«A vida é uma peça de teatro que 
não permite ensaios. Por isso, 
cante, chore, dance, ria e viva 
intensamente, antes que a  
cortina se feche e a peça  
termine sem aplausos». •

João Gorjão Clara
Médico e professor de Medicina Geriátrica
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Este Natal, páre de fumar. Ganhe dez anos de vida.

/// Consultório

Jaime Pina
Médico
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Uma prenda aos pulmões

Fundação Portuguesa do Pulmão
www.fundacaoportuguesadopulmao.org

Quando fumamos, o que é 
que inalamos? O tabaco arde 
a 900◦C e dessa combustão 
resultam milhares de diferentes 
substâncias com um ponto  
em comum: fazem mal à  
saúde. Entre as mais de  
5.000 substâncias identificadas, 
encontram-se a nicotina, 
gases, substâncias irritantes 
e substâncias cancerígenas. 
Muitas são constituintes naturais 
da folha do tabaco; outras foram 
lá parar no processo de cultivo, 
tais como adubos, insecticidas 
e pesticidas; outras resultam 
da produção industrial, quando 
se adiciona ao tabaco o papel, 
aditivos químicos e colas.

A nicotina é a substância 
responsável pela dependência, 

considerada nos dias de hoje 
muito semelhante à originada 
pelas drogas ilegais.  
É à nicotina que se deve os 
efeitos nefastos que o tabaco 
tem sobre o coração e os vasos.

Dos diversos gases, os 
predominantes são o monóxido 
de carbono e o anidrido 
carbónico, ambos mortais 
quando inalados em altas 
concentrações. O monóxido de 
carbono é responsável pela cor 
arroxeada que se verifica nos 
lábios dos grandes fumadores e 
que traduz a baixa concentração 
de oxigénio nos tecidos do corpo 
humano. Este gás não permite 
uma boa oxigenação das células 
e dos tecidos.

São numerosas as substâncias 
irritantes do fumo do tabaco: 
fenóis, acroleína, acetona, 
formaldeído, amónia.  
Estas substâncias provocam 
uma intensa inflamação nos 
brônquios, com destruição 
das suas componentes mais 
sensíveis. São os principais 
responsáveis pela temível  
DPOC – Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crónica.

São muitas – mais de 50 – as 
substâncias no fumo do tabaco  

e que integram a lista do  
que pode provocar cancro. 
São disso exemplo os 
hidrocarbonetos (benzeno e 
benzopireno), metais pesados 
(arsénico, chumbo, níquel  
e cádmio), nitrosaminas, metano 
e até substâncias radioactivas 
como o polónio-210.

Fumar é incompatível com  
a saúde e o doente fumador 
vai morrer dez anos mais cedo 
do que a sua programação 
biológica. Morrer de quê?  
De problemas cardiovasculares, 
de DPOC e de cancro.  
Estão identificados muitos tipos 
de cancro em que a relação com 
o hábito de fumar é indiscutível: 
boca, orofaringe, esófago, 
bexiga e, sobretudo, pulmão 
– mais de 90% dos cancros do 
pulmão têm relação directa  
com o tabagismo. 

Se é fumador, do que é que  
está à espera? Deixe de fumar 
hoje mesmo. Se não o  
consegue sozinho, peça ajuda. 
Este Natal dê essa prenda  
aos seus pulmões… e àqueles 
que lhe são queridos. •

ALÍVIO DOS 4 SINTOMAS
GRAÇAS À SUA DUPLA AÇÃO
ALÍVIO DOS 4 SINTOMAS
GRAÇAS À SUA DUPLA AÇÃO

RESPIRE MELHOR, DURMA MELHOR
1..Eccles R. et al. Effects of intranasal xylometazoline, alone or in combination with ipratropium, in patients with common cold. Current Medical Research & Opinion 2010; 26 ( 4): 889–899. Graf P. et al. Efficacy and safety of intranasal xylometazoline and 
ipratropium in patients with common cold. Expert Opin. Pharmacother 2009; 10(5):889-908. 2. Hayden F.G. et al. Effectiveness and Safety of Intranasal Ipratropium Bromide in Common Colds. Ann Intern Med. 1996; 125:89-97. Vibrocil ActilongDuo - 
Medicamento contendo xilometazolina e ipratrópio indicado na congestão nasal e rinorreia. Precaução em doentes com predisposição para glaucoma, com hipertiroidismo, diabetes, hipertensão ou doenças cardiovasculares. Não utilizar mais de 7 dias 
sem indicação médica. Leia atentamente o folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico. Material revisto em agosto 2016. CHPT/CHVIBR/0005/16 - agosto 2016
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Já há 313 crianças e jovens a beneficiar do Programa 
Abem. Um terço dos menores portugueses enfrenta 
problemas de pobreza, de acordo com o INE.

/// Portugal Saúda

Medicamentos 
para todos

Este natal,  
o cartão saúda leva 

as famílias Abem 
ao circo Vitor Hugo 

Cardinalli

Veja a reportagem 
na próxima edição

Um terço dos beneficiários dos 
projectos-piloto do Programa 
Abem são menores de idade. 
Este dado é consistente com os 
indicadores do Instituto Nacional 
de Estatística (INE), segundo os 
quais uma em cada três crianças 
portuguesas vive no limiar da 
pobreza e exclusão social. 

O Programa Abem tem como 
objectivo apoiar quem, por 
razões económicas, não leva para 
casa todos os medicamentos 
receitados pelos médicos. E 
 quer fazê-lo em condições de 
TOTAL DIGNIDADE.

Para tal, foi constituído um 
FUNDO SOLIDÁRIO, mantido 
através de donativos. Este fundo 
está integralmente dirigido à  
co-comparticipação das 
terapêuticas prescritas aos 
beneficiários Abem que, 
apresentando um simples cartão 
nas farmácias (semelhante a 
outros cartões de pagamento), 
passam a poder levar para casa 
os medicamentos de MODO 
GRATUITO e DISCRETO.

FUNDO 
SOLIDÁRIO

CARTÃO

ENTIDADES 
REFERENCIADORAS

CONTRIBUA e SAIBA MAIS em: www.abem.pt
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Apoia 687 AGREGADOS 
FAMILIARES na compra dos 
medicamentos de que necessitam,  
num total 1.519 PESSOAS.* 

O Programa Abem já é uma realidade  
na vida de 168 CRIANÇAS com menos 
de dez anos e 145 ADOLESCENTES  
e JOVENS menores de idade.**

O projecto, que se encontra ainda em fase de piloto, chegou ao 
terreno no final de Maio de 2016. Conta com uma rede de mais 
de centena e meia de parceiros, entre farmácias, instituições  
de solidariedade social e autarquias, e está presente em  
11 CONCELHOS nos distritos de LISBOA, PORTO, SETÚBAL, 
PORTALEGRE e VISEU. 
O objectivo é estender-se a todo o país até ao final de 2017.

VISEU

MONFORTE

BARREIRO

SETÚBAL

MATOSINHOS

PORTO

SINTRA

LISBOA

ALMADA

SEIXAL

LOURES

*Dados Associação Dignitude Maio/Novembro
**Dados Cefar/ANF (Análise Maio/Agosto)

INTERVALO
ETÁRIO

1.519 beneficiários abem:
625 famílias abem:
149 farmácias abem:
1.068 receitas dispensadas ao abrigo 
do plano abem:
13 entidades referenciadoras
11 concelhos abrangidos
Concelhos-piloto: Almada, Barreiro, 
Lisboa, Loures, Matosinhos, Mon-
forte, Porto, Seixal, Setúbal, Sintra e 
Viseu

65 anos
ou mais

Dos 41 
aos 64 anos

29,4%

313
beneficiários

32,1%

342
beneficiários

11,8%126beneficiários

26,7%285beneficiários

Até aos 17 anos

Dos 18 aos 40 anos

TOTAL: 1066 
(dados de Maio a Agosto)

4ª Corrida Montepio angaria 60 mil euros para o Abem 
Onze mil pessoas participaram no evento solidário de 23 de outubro, 
em Lisboa, contribuindo para o donativo de 60 mil euros ao fundo 
solidário do programa. 
O cheque foi entregue aos representantes da Associação Dignitude 
pelo presidente da Associação Mutualista Montepio, Tomás Correia.
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/// Suplementação

Olear a máquina

Para além dos 
idosos, também  
os desportistas 
têm muito  
a ganhar,  
em particular  
os praticates  
de running

A Glucosamina ajuda a manter articuações saudáveis. 

Gonçalo Arouca
Farmacêutico

O aumento da esperança 
de vida com mais saúde e 
independência é perfeitamente 
alcançável. O envelhecimento 
activo (classificação da 
Organização Mundial de 
Saúde) passa por manter 
as capacidades físicas de 
locomoção e movimentos 
naturais do corpo o mais 
tempo possível. Estilos de vida 
saudável, exercício físico e 
cuidados com a alimentação, 
aliados a uma suplementação 
alimentar adequada, ajudam  
a atingir esse objectivo.

A glucosamina é uma 
substância do grupo  
dos medicamentos para 
o tratamento de doenças 
osteoarticulares, apresentando 
efeitos benéficos na cartilagem, 
um dos constituintes naturais 
necessários para a sua 
regeneração (encontra-se  
no líquido que rodeia as 
articulações), para além de 
ter a capacidade de estimular 
as células que a produzem. 
Ingerida diariamente, a 
glucosamina contribui para 
o abrandamento, e eventual 
paragem, dos processos 
degenerativos da cartilagem 
articular (também designados 
de artroses) reduzindo 
sintomas como a dor e 
limitações da função articular.

Os benefícios da glucosamina 
não se limitam aos idosos. 
Estudos provam que, por 
exemplo, os atletas que 
fazem esta suplementação 
apresentam menos risco de 
degradação das articulações, 
especialmente em desportos  
de impacto como o running.

A Dose Diária Recomendada 
para um adulto é de 1.500mg, 

que podem ser tomados de  
uma vez ou repartidos durante 
o dia, de preferência após  
a refeição. 

Dado que, na maioria dos  
casos, os suplementos  
de glucosamina derivam 
de fonte de mariscos, não é 
aconselhada a toma a pessoas 
com hipersensibilidade  
e reacções alérgicas aos 
mesmos. Cuidados especiais 
devem ter os doentes que 
façam antiagregantes 
plaquetários, em especial a 
varfarina, devem consultar o 
médico ou o farmacêutico antes 
de decidir tomar este tipo  
de suplementação. •
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/// Nutrição

Dar sabor à vida
Aprender a cozinhar e comer aos 75 anos.

Miguel Rego
Nutricionista

Pegou na faca e barrou o 
pão com um pouco de um 
creme vegetal, ordens do 
nutricionista. Um rapaz 
simpático, pensava José. 
Conhecera-o depois de sair  
do hospital. No primeiro 
encontro disse-lhe:  
«O Sr. José está desnutrido», 
depois de o pesar e medir, 
usando uma fita como  
a dos alfaiates.

Verteu um pouco de café na 
caneca. Leite era coisa que lhe 
dava cólicas. O nutricionista 
sugeriu-lhe leite sem lactose, 
ou iogurte, misturado com 
fruta. Com o frio, preferia  
uma bebida mais quente,  
como o café ou o chá, uma 
bebida boa para dias frios  
e sombrios. Beber mais 
líquidos ajudava  
o intestino a funcionar.

Mastigava lentamente o pão, 
que tinha mergulhado no café, 
para ficar mole. A prótese 
dentária dava-lhe problemas. 
Os alimentos mais duros eram 
um martírio para as gengivas. 
Agora coze todos os alimentos 
muito bem, como as maçãs,  
com um pau de canela. > 

Oito da manhã, de um dia 
comum. José, reformado, 
tinha 75 anos de idade, bem 
marcados em cada ruga da sua 
face. Era um homem de porte 
altivo, resistindo estoicamente a 
vergar-se ao peso do tempo.  
As mãos, de dedos finos, 
pareciam mais as de um pianista 
do que as de um carpinteiro.  

Depois do AVC, no hospital 
emagrecera muito, ao ponto 
de caberem dois como ele nas 
calças do fato que usara no dia 
do seu casamento.

Os dias frios anunciavam o 
Outono e José, viúvo, ouvia a cada 
manhã as notícias, enquanto 
preparava o pequeno almoço.  
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Foi num livro  
que percebeu 
a importância 
do salmão para 
ingerir vitamina D

Com a viuvez, José teve que se 
reinventar, passando a cozinhar 
as refeições, o que para uma  
só pessoa é um transtorno, 
nunca se consegue acertar  
com as quantidades.  
O que lhe vale é o congelador  
e as caixas de plástico onde  
vai guardando as sobras.  
Até sopa já congelou. 

Às vezes era mais fácil sair de 
casa e ir comer o prato do dia, 
mas, por muito que procure, 
servem-lhe sempre comida 
engordurada. Em 51 anos de 
casamento, não houve um  
dia sequer, um só, em que  
a sua mulher lhe tivesse 
apresentado um prato 
derramando gordura. A sua 
Filomena gostava de lhe fazer 
uma sopa à lavrador, com  
couve portuguesa e feijão 
vermelho, que lhe davam  
a consistência certa.  

Era nos pratos de peixe que 
Filomena excedia todas as 
medidas da arte culinária.  
O seu bacalhau com grão era 
digno de antologia. José fechou 
os olhos e conseguiu imaginar 
o aroma inconfundível do grão 
de bico. O nutricionista tinha 
insistido para que usasse mais 
vezes as leguminosas, por 
serem ricas em proteínas.

Ainda era difícil ficar  
sentado por muito tempo. 
Estava magro. À saída do 
hospital pesava 50kg, era  
uma sombra de si mesmo.  
Foi difícil recuperar do AVC e 
voltar a mastigar correctamente 
os alimentos, sem se engasgar. 
«Precisa de comer mais 
proteínas, o ovo é bom para 
isso», palavra de nutricionista. 
Aprendeu a preparar ovo 
batido com o iogurte natural 
que derramava no macarrão 
acabado de cozer. Com orégãos, 
exalava um aroma muito 
agradável e prescindia do sal.

«Todas as pessoas podem 
cozinhar!» – anunciava  
um famoso Chef e, na  
verdade, depois de viúvo,  
em homenagem à melhor  

Chef que conheceu,  
José passa, agora, mais  
tempo na cozinha, em especial 
quando vai alguém lá a casa, 
como a Rita e a Joaninha, as 
suas netas, que lhe pedem 
que faça empadão de carne. 
Mas José também gosta de 
surpreendê-las com uma bela 
posta de salmão grelhado 
acompanhado de  
uma mistura colorida de 
brócolos, cenoura, tomate 
encarnado e manjericão.

Pousou por instantes o olhar 
no balcão, onde mantém um 
pequeno livro com conselhos 
nutricionais. Foi com ele  
que aprendeu que o salmão  
é rico em vitamina D.  
Ele que pensava que não 
precisava de nada disso porque 
sempre apanhou bastante sol. 
Mastigou o último pedaço de 
pão, sorveu com calma o café, 
sentindo o calor da caneca 
nas suas mãos. Aos 75 anos, 
José descobriu que cozinhar 
para si e, em especial, para a 
sua família, era a forma de se 
manter motivado e feliz por 
partilhar com afecto sabores  
e aromas que também 
contavam a sua história. •

ACESSIBILIDADES PARA EDIFICIOS E VIATURAS MOBILIDADE 

Modelos em Stock para entrega e montagem até 72 horas: 

Catálogo com outras soluções:    www.ergometrica.pt 

Telef. 210 191 250 / 933 128 272    info@ergometrica.pt 

Cadeira elevador para 
escada recta 

desde 2,250.00€ 

Elevador com plataforma 
de escada recta desde 

6,900.00€ 

Banco rotativo para 
viaturas desde 

2,450.00€ 

Scooter 4 rodas  
Eléctricas desde 

1,096.04€ 
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/// Sexualidade

Idade activa
Envelhecer não é abdicar de viver.

Nuno Monteiro Pereira
Urologista e Andrologista

É certo que envelhecer é um 
processo fisiológico normal, 
não é uma doença. Mas, ao 
envelhecer, o corpo sofre 
modificações cuja tendência  
é a redução da eficácia de  
todos os órgãos e sistemas.  
A sexualidade é uma das 
vertentes da vida que mais se 
ressente com o envelhecimento.

Na mulher, o envelhecimento 
sexual é claramente 
percepcionado pelas 
modificações funcionais iniciadas 

na menopausa, particularmente 
a diminuição da lubrificação e a 
atrofia vaginais, quase sempre 
associadas à diminuição  
ou perda do desejo sexual. 
Mas mais do que a diminuição 
da capacidade sexual, as 
mulheres sentem as alterações 
da morfologia do corpo. Entre 
sensações e emoções diversas 
desencadeadas pelo corpo que 
envelhece e a disfunção sexual 
que aparece, uma feminilidade 
confiante muitas vezes só é 
conseguida pelo refúgio em 
habilitações sociais e afectivas. 
Essas habilitações podem 
dirigir-se ao marido, mas quase 
sempre privilegiam os filhos 
e, principalmente, os netos. 
Uma certa auto-exigência em 
matéria de cuidados corporais, 
de vestuário, de penteado e de 
postura são também frequentes 
nesta idade. Ou então, 
acontece o oposto: isolamento, 
negligência em tratar-se,  
vestir-se e cuidar-se. 

No homem, o envelhecimento ao 
nível da sexualidade sexualidade 
é principalmente manifestado 
pela consciência da diminuição 

da capacidade eréctil e pelo 
receio da perda definitiva dessa 
capacidade. Na verdade, a 
partir da meia-idade surgem 
sinais biológicos que traduzem 
uma perda da capacidade viril. 
É o caso do enfraquecimento 
muscular, da diminuição de 
pilosidade, da menor actividade 
sexual. O crescimento prostático 
também pode começar a obrigar  
a um jacto urinário mais fino e 
menos poderoso, e a micções 
mais frequentes. Esse início 
de andropausa é também 
acompanhado de outros sinais 
que, embora muito menos 
evidentes e intensos do que  
os da menopausa, se exprimem  
pelo aparecimento de 
adiposidades, irritabilidade, 
insónia e até rubores faciais. > 

Não havendo 
doenças nem 
cirurgias,  
a sexualidade  
tem tudo para  
se manter activa  
e adequada
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A complicar, existem alguns 
mitos profundamente enraizados 
na nossa sociedade: o natural 
termo da actividade sexual com 
a idade, a influência nefasta 
do sexo no estado de saúde, a 
conotação perversa ou viciosa se 
a expressão sexual continuar.  
A sexualidade do homem 
idoso é algo que extravasa a 
própria noção de sexualidade 
e de idade avançada. Abarca, 
sobretudo, a dificuldade em 
ultrapassar a pressão social 
que favorece a ideia de que a 
sexualidade é essencialmente 
uma coisa de juventude e que 
a idade é inevitavelmente 
acompanhada de disfunção 
sexual. Na verdade, não existe 
um problema com a idade, o 
que existe são problemas que 
acompanham a idade. Não 
havendo doenças – diabetes, 
aterosclerose, hipertensão, 

depressão ou outras patologias 
– nem cirurgias – a sexualidade, 
do ponto de vista físico e mental, 
tem obrigação de se manter 
activa e adequada. 

No caso dos homens, a 
melhoria da função sexual 
devido às actuais terapêuticas, 
farmacológicas ou não, pode 
renovar a percepção da 
masculinidade e da autodignidade 
do homem idoso. Existem 
várias "armas" para combater 
o envelhecimento sexual 
masculino, nomeadamente 
fármacos vasoactivos penianos, 
testosterona e aconselhamento 
sexológico. 

No caso das mulheres, as 
soluções terapêuticas para a 
disfunção sexual são limitadas, 
quase só dirigidas para os 
cremes que melhoram a 

Os mais velhos 
estão melhor 
preparados para 
combater mitos

lubrificação e favorecem a 
mucosa vaginal. Para o desejo 
sexual hipoactivo, a terapêutica 
hormonal com androgénios é 
pouco utilizada, por ser alvo 
de receios e suspeitas pouco 
fundamentadas.

Lidar com a sexualidadedo 
envelhecimento sempre foi lidar 
com o corpo e com o espírito que 
envelhecem. Mas actualmente, 
com mentalidade mais aberta 
e livre, os mais velhos estão 
melhor preparados para 
combater os mitos do passado, 
não desprezando viver a vida e 
viver a sua sexualidade. •
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/// Desporto

Todos à água!
Farmacêutica desafia-nos a praticar remo.

«Há poucas 
mulheres no remo. 
Quem quiser é  
bem-vinda. 
Meninas, mulheres, 
toca a remar!»

Texto: Rita Leça
Fotografia: Pedro Loureiro

Treina quase todos os dias. 
Sai da farmácia ao final da 
tarde directamente para a 
Associação Naval de Lisboa 
(ANL). Lá, faz exercícios para 
fortalecer os braços, as costas 
e, principalmente, as pernas. 
«A maioria das pessoas não 
tem esta noção, mas o grande 
motor do remo são as pernas», 
diz Dulce Várzea, proprietária 
da farmácia Várzea, em Lisboa. 
Para isso, frequenta o ginásio da 
ANL «entre duas a três vezes por 
semana» e no barco, já no Tejo, 
outras tantas. Tem ainda tempo 
para correr, todos os dias, às 6h 
da manhã. 

«O desporto ajuda-me no 
trabalho. Gerir uma farmácia 
não é fácil e, assim, consigo a 
concentração e a energia que 
preciso», garante Dulce Várzea.

Tudo começou há três anos, «por 
curiosidade e porque queria 
um desporto de equipa, onde 
pudesse competir. Uns amigos, 
que já praticam remo há vários 
anos, convenceram-me. É um 
desporto muito exigente, não se 

aprende com facilidade, mas é 
muito recompensador».  

e começar com companhia, nunca 
sozinho. Arranje três ou quatro 
amigos, para, no caso de algum 
faltar, haver sempre alguém que 
vai e que motiva o resto  
do grupo».

Em especial agora, no Inverno, 
com o frio e os treinos à noite, 
uma vez que, ao final do dia, o sol 
já se pôs. «No Inverno remamos 
de noite. Há uma autorização do 
Porto de Lisboa para se utilizar 
uma parte do rio e o barco vai 
sinalizado com uma luz própria». 

O próximo objectivo de Dulce 
Várzea, de 50 anos e mãe de três 
filhas, é chegar às competições 
internacionais.«Tem de haver 
muito trabalho, não se pense  
que se chega ao barco e se 
começa a remar. Para atingir 
a elegância do remo é preciso 
treinar muito». 

E as dificuldades surgem rápido, 
sem ser necessário passar 
qualquer fronteira: «No Norte, por 
exemplo, as mulheres têm muita 
força, são fisicamente fortes,  
não temos qualquer hipótese», > 

Hoje, viaja pelo país para 
participar em provas de equipa, 
em barcos de duas, quatro ou 
oito pessoas. Também há o barco 
individual, o chamado esquife – 
Dulce treina de tempos a tempos, 
mas ainda não se sente confiante 
para competir. «Às vezes, vamos 
para a barragem do Maranhão, 
em Avis, treinar no esquife. Nunca 
caí na água – o que é um milagre! 
mas ainda não fiz nenhuma prova 
sozinha», diz, a rir. 

O segredo para tanta actividade 
parece simples: «É preciso 
querer fazer desporto,  
não arranjar desculpas para faltar 



Sai da farmácia ao fim da tarde  
e quase todos os dias vai treinar
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Dicas para quem 
quer começar:

acrescenta, lançando uma 
gargalhada. Em Lisboa, há 
poucas mulheres na casa dos 
50 anos a praticar a modalidade. 
«Somos poucas veteranas, três 
ou quatro. Quem quiser é  
bem-vinda», explica a 
farmacêutica, lançando o apelo: 
«Meninas, mulheres, toca  
a remar!». 

Mas há um desafio maior, aquele 
que não deixa Dulce Várzea 
desistir: «Na minha idade já não 
queremos ser campeões de 
nada. Queremos é ser campeões 
de nós próprios. Estamos a 
manter um constante desafio 
connosco, de superação dos 
nossos limites, e não tanto com 
os outros». E como o corpo  
«vai reagindo bem ao exercício», 
a motivação é cada vez maior.  
«É isso que nos faz querer ir 
mais além e não desistir». 

Quando começou, sentiu 
imediatamente «uma melhoria 
na postura e as pernas mais 
fortes». Hoje, no dia-a-dia, 
não tem cuidados de saúde 
especiais, além de uma 
alimentação que tenta que seja 
equilibrada. 

«A grande exigência do remo é 
a força. Seja para remar, seja 
para tratar do barco, desde o 
início para levá-lo à água, como 
depois no final, para lavá-lo e 
guardá-lo. São as pessoas que 
vão remar que o fazem», explica 
e acrescenta: «Por isso é que 
se começa no remo com uma 
formação indoor. Quando  
vamos para a água já sabemos 
umas coisas».  

Esforços que são rapidamente 
recompensados: «Estar ali no 
meio de uma barragem ou  

1. É preciso saber nadar

2. Ter entre sete e 90 anos 
de idade, para respeitar 
as dimensões dos 
diferentes barcos.Este é 
um dos desportos eleitos 
para quem procura 
um envelhecimento 
activo, porque não tem 
impacto sobre a coluna, 
oxigena o cérebro e não 
sobrecarrega joelhos  
e articulações

3. Ter vontade para 
treinar e aprender  
todos os dias

4. Não começar sozinho:  
ir com amigos e 
escolher um bom clube 
para apoiar e ensinar

5. Não há grandes 
restrições quanto  
à condição física ou 
problemas de saúde, 
no geral

«Estar ali no meio 
de uma barragem 
ou de uma 
paisagem bonita  
é muito agradável. 
Há uma grande 
paz»

de uma paisagem bonita é muito 
agradável. Há uma grande paz», 
explica Dulce Várzea. •FAÇA COMPRAS NA SUA
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Mais perto do céu
/// Saúda convida

Texto de Sónia Balasteiro 
Fotografias de Céu Guarda

Um passeio pela Serra da Estrela.  
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«O que me fascina, enquanto 
ser humano, é que uma pessoa 
olha para esta paisagem e os 
olhos parece que descansam». 
Ainda hoje, cinco anos após a sua 
chegada a Seia, Nuno Augusto se 
surpreende com a vista na subida 
à Serra da Estrela. Sobre as 
montanhas e planícies, sobre as 
nuvens que, em certos momentos, 
parecem desembocar no mar.

Encontrámo-lo perto da hora do 
almoço, na Farmácia Sena, que 
ganhou o nome em homenagem 
ao dado pelos romanos a esta 
terra de queijo, pão e segredos 
eternamente guardados no 
coração de quem vive neste lugar 
árido e belo. «Seia chamava-se 
‘Citivas Sena’», conta Nuno.

Recebeu-nos com um sorriso 
amável, levando-nos a uma  
das surpresas mais recentes  
da Estrela, logo a seguir à 
Aldeia da Serra, conhecida 
pelo pão tradicional. Nuno quer 
mostrar o Cabeço das Fragas, 
sala gastronómica aberta há 
poucos meses. A proximidade  
da anfitriã Ana Maria com Nuno, 
que conhece da farmácia, torna 
o repasto, onde se reinventam 
sabores locais, mais especial.  
A decoração cosy e uma enorme 
vitrina para as encostas  
que descem da cordilheira  
fazem o resto. 

O objectivo é visitar o ponto mais 
alto de Portugal continental,  
a incontornável Torre, que soma 
sete aos 1.993 metros do cimo  
da serra. No caminho, pela 
Nacional 339, ainda não há 
neve, mas os meteorologistas 
anunciam-na para breve. Por 
esta altura, o Outono tomou conta 
da paisagem, vestindo-a de tons 
quentes, vermelhos, laranjas.

«Uma pessoa  
olha para esta 
paisagem e  
os olhos parece  
que descansam»

Cruzamos o coração do 
Sabugueiro, aldeia de lojas 
de produtos tradicionais e de 
criação do cão Serra da Estrela. 
Continuamos, sempre a subir.  
De um lado da estrada, um 
espelho de água reflecte o céu  
e a imensa luz da tarde.

Chegamos à muralha, erguida 
para conter as águas da Lagoa 
Comprida, a maior da Serra da 

Estrela, a mais de 1.500 metros. 
«Abastece os concelhos de  
Seia e Gouveia», revela Nuno. >

Nuno Augusto ainda se surpreende  
com a vista na subida à  Serra da Estrela
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Num vale,  
o olhar detém-se 
num pastor  
e no rebanho de 
ovelhas, presenças 
habituais deste 
lugar, desde tempos 
imemoriais

Apesar do Sol que decidiu 
abençoar a visita, a partir deste 
ponto o frio grita por um casaco. 
«O famoso canal filmado por 
um drone no cimo da serra 
vem ter aqui», conta o guia, 
descontraído. Nuno, hoje com 
37 anos, aprendeu a amar esta 
paisagem, bem diferente da 
planície alentejana de Elvas onde 
cresceu até rumar a Coimbra 
para licenciar-se em Ciências 
Farmacêuticas. «Um alentejano  
à conquista da serra», ri ele. 

Continuamos para a Torre pela 
mesma estrada. Quase dois 
mil metros de altitude, e os 
termómetros a disparar… no 
sentido do zero. Vê-se duas pistas 
de esqui na encosta. «Gosto de 
vir para a serra na altura da 
neve», confidencia o guia. «E há 
uns canhões para manter a neve 
durante mais tempo».

Chegamos ao cume no final da 
tarde. As duas torres de controlo 
do espaço aéreo, da GNR,  
impõem-se com as suas abóbadas 
sobre a solidão do lugar. 

Logo na primeira loja da área 
comercial Torre 2000 onde se 
multiplicam os têxteis em lã e 
os produtos típicos da serra, 
somos recebidos por um sorriso 
caloroso. «Prove um bocadinho 
deste queijo», insiste Adelaide. 
Dirige-se ao farmacêutico:  
«Fez bem em vir cá acima, 
doutor, também é preciso sair da 
farmácia. Têm aqui a capela da 
Nossa Senhora do Ar, a padroeira 
da Força Aérea, para visitar.  
É muito, muito bonita». 

Em Seia, espera-nos um chá  
para aconchegar a noite no 
Espaço Ego, antigo palacete 
com salas decoradas ao estilo 
clássico, cadeiras forradas, 
lustres e estuque nos tectos. >

Paramos num miradouro.  
No vale, o olhar detém-se num 
pastor e no seu rebanho de 
ovelhas, presenças habituais 
deste lugar, rico em pastagens 
desde tempos imemoriais.  
É afinal, reza a lenda, a um pastor 
que a Serra, outrora Montes 
Hermínios, deve o nome de 
Estrela: O pastor viu no horizonte 
uma estrela tão brilhante que 
decidiu segui-la, até a encontrar, 
precisamente, na montanha  
mais alta.

No Cabeço das Fragas, os pratos 
tradicionais reinventam-se pela 
mão de Ana Maria

O Outono vestiu a paigagem 
de cores quentes
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Bula
Centro de Interpretação  
da Serra da Estrela
T. 238 320 300
www.cise.pt

Museu do Brinquedo
T. 238 083 521

Museu do Pão
Quinta Fonte do Marrão 
T. 238 310 760/ 61/ 62
www.museudopao.pt

Quinta do Crestelo 
Aparthotel
T. 238 320 050/ 51
www.quintadocrestelo.pt

Quinta Madre de Água  
Hotel Rural
T. 238 490 500
www.quintamadredeagua.pt

Espaço Ego
T. 238 086 940

Cabeço das Fragas 
T. 962 737 574

Restaurante Borges
T. 238 313 010

A manhã seguinte amanhece 
chuvosa – o que significa neve 
na cordilheira. Começamos por 
um passeio no Parque Verde, 
onde está instalado o Centro de 
Interpretação da Serra da Estrela 
(CISE), referido nos guias Lonely 
Planet. É no CISE que descobrimos 
que a Serra da Estrela é um 
mundo de biodiversidade: há 
espécies que apenas existem aqui. 

Seia guarda outro segredo:  
o Museu do Pão, já engalanado 

para o Natal. É lá, depois de 
uma visita surpreendente por 
salas que revelam a importância 
desse bem precioso no contexto 
político e social português, que 
encontramos o Mundo Mágico 
dos Hermios. Numa aldeia 
lusitana, percebemos a sorte 
de encontrar uma maçaroca de 
milho rei. 

Despedimo-nos de Seia como 
Nuno a sente: surpreendidos.  
É bom estar mais perto do céu. •

Descubra o CISE, o Museu do Brinquedo e o Museu do Pão, em:  
www.revistasauda.pt

A Serra da 
Estrela é um  
dos lugares 
com mais 
biodiversidade 
da Península 
Ibérica:  
tem espécies 
únicas



C O M E Ç A  N A S  C A M A D A S  P R O F U N D A S  
D A  S U A  P E L E

O verdadeiro cuidado anti-envelhecimento

Na Boots Laboratories, sabemos que a radiação UV (UVR) pode provocar danos 

até nas camadas mais profundas da pele, causando o envelhecimento cutâneo 

prematuro: perda de firmeza e elasticidade, rugas e manchas cutâneas.  

Os novos Cremes de Dia da Serum7 contêm a inovadora e exclusiva Proteção 

UVR MultidermalTM, que protege a superfície e também as camadas profundas 

da sua pele, para uma aparência visivelmente mais jovem.

SERUM7 | Pele visivelmente mais jovem.

 À venda na sua farmácia.

Boots Laboratories Portugal | www.boots-laboratories.com

P R O T E Ç Ã O  P R O F U N D A  D A  P E L E
E X C L U S I V O  D A  B O O T S  L A B O R AT O R I E S
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Ekicê®  
Imuno +

NAN OPTIPRO 2, 3, 4

vale

34

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de ekicê imuno +
 

CNP 7399980

Na compra de uma embalagem de NAN OPTIPRO 2 
(800g), NAN OPTIPRO 3 (800g) ou NAN OPTIPRO 4 (800g)

CNP Vários

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

STILNOITE  
Tripla Ação

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Stilnoite 

CNP 7011320

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Meritene

vale

54

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Meritene (15x30g)
 

CNP Vários

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

vale

24

elsaescaja | tm. 914 084 811 | mail. elsa.escaja@sapo.pt

Cliente | SANOFI, LDA.
Produto | Logotipo_STILNOITE
Cores | PMS 274, PMS 2756, Cyan

Illustrator CC - iMac . OS X - 10.10.1

Obra_Logotipo.STILNOITE Data_Abril.2016

vale

34
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Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 

Ekicê®  
Imuno +

NAN OPTIPRO 2, 3, 4

CNP 7399980

CNP Vários

ekicê® imuno + é um suplemento alimentar constituído por uma 
combinação cuidada de equinácea, ginseng, vitamina C, zinco e 
selénio, que contribui para o normal funcionamento do sistema 
imunitário. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados 
como substitutos de um regime alimentar variado. É importante 
manter um estilo de vida saudável. Não deve ser excedida a toma 
diária recomendada. Leia atentamente o folheto de informação 
ao consumidor, disponível na embalagem. Em caso de dúvida, 
consulte o seu farmacêutico.

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 

STILNOITE  
Tripla Ação

CNP 7011320

O Stilnoite é um suplemento alimentar com uma fórmula 
inovadora, com tripla acção sobre o sono, sem habituação  
nem dependência. 
1 - ACÇÃO RELAXANTE – devido ao Extracto de Passiflora
2 - ACÇÃO SOBRE A FASE DE INÍCIO DO SONO – devido à 

Melatonina
3 - DIMINUIÇÃO DOS DESPERTARES NOCTURNOS – devido ao 

Extracto de Papoila da Califórnia e Melissa 

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime alimentar variado e de um modo de 
vida saudável.

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 

Meritene

CNP Vários

Meritene é uma bebida solúvel em pó, rica em proteínas, 
vitaminas e minerais, que contribui para ter força e vitalidade. 
Força, pois é rico em proteínas que contribuem para o 
crescimento e manutenção da massa muscular. E vitalidade, pois 
Meritene é rico em vitaminas B2, B6 e B12, que contribuem para 
a redução do cansaço e da fadiga. Dissolve-se o conteúdo de uma 
saqueta Meritene em 200ml de leite ou água. 
É importante realizar uma dieta variada, equilibrada e praticar 
exercício físico regularmente. 

CNP 7325944
CNP 7325969
CNP 7325951
CNP 7325977

NAN OPTIPRO 2 é um leite de transição para lactentes a partir dos 
6 meses de idade.
NAN OPTIPRO 3 é um leite de transição para lactentes a partir dos 
10 meses de idade. 
NAN OPTIPRO 4 é uma bebida láctea infantil – “leite de 
crescimento” – para crianças a partir dos 12 meses de idade. 
NAN OPTIPRO 2, NAN OPTIPRO 3 e NAN OPTIPRO 4 têm uma 
tecnologia proteica única, a pensar na saúde futura do seu bebé. 
Saiba mais em www.nestlebebe.pt.

NAN OPTIPRO 2: CNP 6502088 
NAN OPTIPRO 3: CNP 7366054
NAN OPTIPRO 4: CNP 7374751

Nota importante: O leite materno é o melhor alimento para o bebé. Antes 
de utilizar uma fórmula infantil, consulte um profissional de saúde. Não 
acumulável com outras campanhas e promoções. Limitado ao stock existente.



vale

64
vale

44

vale saúda
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TENA Pants

vale saúda

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

TENA Slip Maxi

Na compra de uma embalagem de TENA Slip Maxi

CNP Vários

Serum7 Serum Corpo 
Protector

vale

54
vale

104

Na compra de uma embalagem de Serum7 Serum 
Corpo Protector

CNP 6889782

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

vale saúda

Na compra de uma embalagem de  
TENA Pants Plus ou TENA Pants Maxi

CNP Vários

Escova de Dentes 
Eléctrica Oral-B

vale saúda

Na compra de uma Escova de Dentes Eléctrica 
Oral-B Professional Care Sensitive 800 

CNP 6919993
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Serum7 Serum Corpo 
Protector

Escova de Dentes 
Eléctrica Oral-B

TENA Slip Maxi

CNP 6889782CNP 6919993

CNP Vários

Serum7 Serum Corpo Protector é um Serum hidratante  
anti-envelhecimento que ajuda a manter a elasticidade da pele  
do corpo, melhorando a sua textura. Massaje diariamente sobre  
a pele após o banho ou duche.

Oral-B Professional Care Sensitive 800, com a sua acção 
envolvente 3D, é suave com os dentes e gengivas, tornando 
os dentes naturalmente mais brancos e proporcionando uma 
sensação de frescura nas gengivas. É fácil de usar, com um único 
modo de escovagem, eliminando até duas vezes mais placa que 
uma escova manual normal. Apresenta um temporizador no cabo 
que o ajuda a assegurar-se de que escova os dentes durante  
2 minutos. Tem 2 modos de escovagem: limpeza diária e sensitive.  
Para uma correcta higiene oral, recomenda-se lavar os dentes  
3 vezes por dia e a trocar a recarga da escova de dentes  
de 3 em 3 meses.

TENA Slip Maxi com ConfioAir™  é totalmente respirável, 
dermatologicamente testado e, por isso, promove uma pele saudável.
TENA Slip utiliza materiais respiráveis em todo o produto, permitindo 
à pele respirar e mantendo o clima natural da pele.
Contém um núcleo de rápida absorção que assegura protecção 
contra fugas, para maior conforto e dignidade. 
As bandas aderentes são fáceis de prender e ajustar, para que tenha 
sempre um ajuste perfeito.
Todos os materiais são dermatologicamente testados, para 
assegurar uma pele saudável.

TENA Slip Maxi S (CNP 6160101)
TENA Slip Maxi M (CNP 6160119)
TENA Slip Maxi L (CNP 6160127)

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 

Validade: 17 de Dezembro 2016 até 31 de Janeiro 2017 

TENA Pants

CNP Vários

TENA Pants é o primeiro absorvente para incontinência que pode ser 
manuseado como uma cueca normal. É adequado para incontinência 
moderada a grave, e está indicado para homens e mulheres.  
É também indicado para pessoas com grande actividade e 
mobilidade. É totalmente respirável, diminuindo o risco de irritações. 
É macio e discreto como uma cueca.

Tena Pants Plus Small (CNP 6560094)
Tena Pants Plus Médio (CNP 6560110)
Tena Pants Plus Large (CNP 6560128)
Tena Pants Plus XL (CNP 6787044)
Tena Pants Maxi Médio (CNP 6174953)
Tena Pants Maxi Large (CNP 6174961)
Tena Pants Plus L Promo (CNP 7477109)
Tena Pants Plus M Promo (CNP 7477091)






