




O amor cura
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial

3

David Servan-Schreiber  
para «curar o stress,  
a ansiedade e a depressão, 
sem recurso a medicamentos 
ou à psicanálise». Ele próprio 
apresentou o equilíbrio 
emocional, em complemento 
às terapias clássicas, como 
justificação para a forma  
como resistiu 20 anos a  
um cancro cerebral.

No stress em que os casais 
modernos andam mergulhados, 
o amor por vezes cede ao 
desinteresse e ao conflito. 
Para triunfarem no trabalho, 
as mulheres desenvolvem 
características como a 
agressividade e a teimosia, 
que ainda há poucos anos 
pareciam reservadas ao género 
masculino. Como amar  
uma supermulher sem sair  
de coração partido?  
A psicóloga Marta Xavier Cuntim 
escreve uma carta desafiadora 
aos homens portugueses.  
O romance, explica ela,  
continua a ser o remédio.

Se assim é, então aproxima-se  
uma grande oportunidade: 
14 de Fevereiro é Dia dos 
Namorados. Desafiamos 
os leitores a escrever uma 
declaração de amor à sua  
cara-metade. As mensagens 
mais originais e apaixonadas 

Nos seres humanos,  
como noutros mamíferos, 
o equilíbrio fisiológico dos 
bebés depende do afecto que 
recebem. Isso continua a ser 
verdade quando os indivíduos 
se tornam adultos. Quem 
se sente amado é menos 
vulnerável à depressão e até a 
complicações cardiovasculares 
e neurológicas que podem levar 
à morte. Nas últimas décadas, 
as neurociências ensinaram- 
-nos a valorizar as emoções 

como factor de saúde. 

Nesta edição, 
prescrevemos 

amor.

O amor é 
um dos sete 
passos do 
programa do 
psiquiatra 

serão premiadas com 
experiências românticas. 
Consulte as regras, na 
contracapa desta edição.  
Os leitores podem inspirar-se 
nas cartas de amor de Mozart, 
Napoleão ou Fernando Pessoa, 
que abrimos na página 38. 

Na Revista Saúda não 
deixaremos o Cupido morrer, 
nem falhar o alvo.

O amor não é, contudo,  
o único sentimento saudável. 
Como também prescrevia o  
dr. Schreiber, a longevidade  
e a saúde dos seres humanos 
dependem da capacidade  
de encontrarem actividades 
e objectivos que dão sentido 
à vida. Numa entrevista 
surpreendente ao Nuno Esteves 
e à Rita Leça, Catarina Furtado 
partilha com os leitores  
as experiências que lhe dão 
sentido à vida. Ser mãe, 
claro. Mas também lutar 
pelos direitos das mulheres, 
enquanto embaixadora da ONU.

Se neste Dia de S. Valentim 
ainda se sente só, não se 
entregue ao destino. O Herói 
Saúda de Fevereiro é sobre 
a verdade dos sonhos. O que 
os olhos não vêem, um ser 
humano pode sempre imaginar 
e fazer acontecer. •
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Teste 
Gravidez

160 
pontos

Conheça os serviços  
a que tem direito, 
ponto por ponto
Os pontos Saúda podem ser trocados  
por serviços na sua farmácia. Mas também  
os pode trocar pelos produtos do catálogo  
de pontos, ou transformá-los em vales  
para pagar a conta da farmácia.

Aceda em farmaciasportuguesas.pt

Peça na sua farmácia 
o novo cartão Saúda, 

ou troque o antigo 
cartão das Farmácias 
Portuguesas por este, 

e comece a poupar  
já hoje.
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Colesterol  
e Triglicerídeos

80
pontos
COL.

100
pontos
TRIG.

280
pontos
P. LIP.

Glicemia

55 
pontos

Risco 
Cardiovascular

125 
pontos

Pressão 
Arterial

30
pontos

Administração 
de Medicamentos

55
pontos

Peso, Altura  
e IMC

30
pontos
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/// Entrevista com Catarina Furtado

«Ponho  
as mulheres 
em voz alta»
Texto de Nuno Esteves e Rita Leça
Fotografias de Pedro Loureiro

Parece impossível, mas esta rapariga  
é ainda mais bonita por dentro.

É Embaixadora da ONU. Como 
lida com a responsabilidade?
Ser convidada por Kofi Annan 
para Embaixadora de Boa 
Vontade do Fundo das Nações 
Unidas para a População foi um 
misto de emoções. Uma enorme 
felicidade e responsabilidade. 
Há 17 anos não sabia se estava 
capacitada. Hoje convivo bem, 
sei o que é esperado.

E o que é esperado de si?
Promover o direito à vida 
saudável, com igualdade social. 
Foi o que fiz, através de acções 

de solidariedade em Portugal e 
nos países em desenvolvimento, 
para que as mulheres tenham 
mais possibilidades.

Foi Campeã dos Objectivos do 
Milénio, para a ONU, em 2010.
Limitei-me a assumir o papel 
de voluntária no combate às 
desigualdades no mundo.

E em 2012 criou uma associação…
Embora em índices diferentes 
dos países africanos lusófonos 
que visitei, em Portugal a 
desigualdade de género  

«Eu sou as  
outras pessoas  
que estão
à minha volta»

também existe, pelo que decidi 
actuar. Fundei a “Corações  
com Coroa” para investir  
no futuro das raparigas.

Porquê o foco nas mulheres?
Nas meninas, jovens e 
mulheres. Na vida, temos  
que ter prioridades. > 



«Agradeço todos os dias
a oportunidade que tenho  

de ajudar as pessoas»
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Elas são quem mais sofre: há o 
casamento forçado, a mutilação 
genital feminina, as mortes 
maternas e neonatais…  
Eu ponho em voz alta a voz 
delas. Enquanto existirem 
mortes maternas evitáveis,  
não me vou calar.

Os seus documentários 
“Príncipes do Nada” e “Dar Vida 
sem Morrer” também deram  
o mote para a “Corações”?
De certa forma.  

Na altura, lembrei-me de criar 
um formato original, com o 
realizador Ricardo Freitas, 
que mostrasse às pessoas, 
com esperança, o que nós 
vivenciámos nos lugares.  
Para informar sobre aquelas 
duras realidades e mobilizar  
a sociedade civil.

Como é sentir que muda a vida 
das pessoas?
O meu sorriso diz tudo,  
não preciso de falar.  

Agradeço todos os dias  
a oportunidade que tenho,  
as pessoas que me levam  
a acreditar, as mulheres que 
fazem coisas incríveis. Não tenho 
outro remédio senão continuar.

A família tem sido importante?
Claro! Foram os primeiros sócios 
[risos]. Compreendem o que faço 
e dão-me imenso apoio.

A propósito de família…  
Está a contracenar com  
João Reis. Como é trabalhar 
com o marido?
Enquanto actores no teatro 
é a primeira vez, mas já 
colaborámos várias vezes.  
E lá em casa também: ele faz a 
comida, eu ponho a mesa [risos]. 
É fácil trabalhar com o João 
porque ele é um grande actor. 
Não é preciso dizer-lhe nada, 
ele sabe. Também deve ser fácil 
trabalhar comigo [gargalhada]. 
Só que eu falo muito, quero 
saber tudo.

«Há um papel pelo 
qual tenho imenso 
amor, que é ser 
mãe. Adoro!»

Rádio, TV, música, 
documentários, apresentação, 
teatro, cinema, literatura…
[Interrompe] Não me sinto 
escritora. Foi um livro... Um acto 
de cidadania que fiz há um ano.

E o livro infantil?
Pois, eu adoro crianças.  
Até gostava de ter mais filhos 
[sorriso aberto]. Esse tem uns 
anos, foi para a Fundação do Gil. 
É a história de um menino que 
ensina os adultos a ver o mundo 
de outra forma. >

80% do envelhecimento está nas suas mãos.

NOVO

SLOW ÂGE

* Estudo científico realizado em 298 mulheres, 2009. ** Estudo clínico realizado em 124 mulheres 
(60 - grupo Slow Âge. 64 - condições reais de utilização). Teste consumidor em 207 mulheres.
*** Formulado para minimizar os riscos de alergia.

Pergunte ao seu farmacêutico / 
www.vichy.pt

FORMULADA PELOS LABORATÓRIOS VICHY 
HIPOALERGÉNICO***, TESTADO EM PELE SENSÍVEL

TESTADO SOB CONTROLO DERMATOLÓGICO 

COM ÁGUA TERMAL MINERALIZANTE DE VICHY
NASCIDA NA REGIÃO DOS VULCÕES FRANCESES

Cuidado corretor diário 
dos sinais de envelhecimento 
em formação

Apenas 20% do envelhecimento 
da pele é hereditário, os restantes 80% 
devem-se a fatores associados 
ao exterior* fazendo com que o 
envelhecimento da pele se acentue.

Atue com Slow Âge. Um cuidado 

diário que diminui o aparecimento 

dos sinais de envelhecimento 

da pele corrigindo:

- Desde um tom de pele irregular 

  a manchas acastanhadas; 

- À perda de elasticidade 

  e de preenchimento ** 

Dia após dia, a pele revela-se 

hidratada, mais fresca, tonificada 

e vibrante de luminosidade.

Baicalina, extrato 

antioxidante de raiz

Bifidus derivado 

de probióticos

Água Termal Mineralizante 

de Vichy com 15 minerais

FPS 25

VIC_1612_GEN_IMPRENSA_SLOW AGE R SAUDA 210x265_D.indd   1 10/01/17   17:47

«Não me sinto escritora»



80% do envelhecimento está nas suas mãos.

NOVO

SLOW ÂGE

* Estudo científico realizado em 298 mulheres, 2009. ** Estudo clínico realizado em 124 mulheres 
(60 - grupo Slow Âge. 64 - condições reais de utilização). Teste consumidor em 207 mulheres.
*** Formulado para minimizar os riscos de alergia.

Pergunte ao seu farmacêutico / 
www.vichy.pt

FORMULADA PELOS LABORATÓRIOS VICHY 
HIPOALERGÉNICO***, TESTADO EM PELE SENSÍVEL

TESTADO SOB CONTROLO DERMATOLÓGICO 

COM ÁGUA TERMAL MINERALIZANTE DE VICHY
NASCIDA NA REGIÃO DOS VULCÕES FRANCESES

Cuidado corretor diário 
dos sinais de envelhecimento 
em formação

Apenas 20% do envelhecimento 
da pele é hereditário, os restantes 80% 
devem-se a fatores associados 
ao exterior* fazendo com que o 
envelhecimento da pele se acentue.

Atue com Slow Âge. Um cuidado 

diário que diminui o aparecimento 

dos sinais de envelhecimento 

da pele corrigindo:

- Desde um tom de pele irregular 

  a manchas acastanhadas; 

- À perda de elasticidade 

  e de preenchimento ** 

Dia após dia, a pele revela-se 

hidratada, mais fresca, tonificada 

e vibrante de luminosidade.

Baicalina, extrato 

antioxidante de raiz

Bifidus derivado 

de probióticos

Água Termal Mineralizante 

de Vichy com 15 minerais

FPS 25

VIC_1612_GEN_IMPRENSA_SLOW AGE R SAUDA 210x265_D.indd   1 10/01/17   17:47





Capa 11

O que ia perguntar-lhe é se 
ainda falta fazer algo a nível 
profissional.
Tanta coisa! Tenho imensos 
projectos, imensos...

Que novidades são essas?
Agora não é altura... daqui a uns 
meses falamos.

São na área da televisão?
Sim, também. Em breve vamos 
ter as “7 Maravilhas de Portugal” 
na RTP. Vai ser aquela coisa boa, 
de dizer bem de nós próprios, do 
nosso património, daquilo que é 
nosso. Já lhe dei uma novidade...

Ultrapassou o marco  
dos 25 anos de carreira.  
Como foi chegar até aqui?
É estranho, passaram 27 anos 
e não dei por eles. Quer dizer, 
dei, nas ruguinhas – aponta 
para os olhos [risos]. Não, 
sinceramente, não dei pelo 
tempo. Porque diversifiquei 
e nunca parei. Fiz desde 
programas de entretenimento 
com música a formatos com 
crianças, logo eu que adoro 
trabalhar com crianças! 
Passando pelos documentários, 
a minha área preferida.  
Tenho tido sorte.  

Sempre tive a felicidade  
de colaborar com pessoas  
de que gosto.

Ainda fez concursos, narração, 
dobragens… 
E por tudo isso me apaixonei. 
Um projecto que amei foi 
o “Com Amor se Paga”, na 
RTP. Homenageava pessoas 
que faziam a diferença cá em 
Portugal. Mas eu gosto das  
várias áreas.

É uma mulher realizada?
A realização pressupõe um ponto 
final e eu tenho muito por fazer. > 

Em breve estreia na TV o programa 
"7 Maravilhas de Portugal"
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Fundei a “Corações
com Coroa”  
para investir
no futuro  
das raparigas

Por isso, não, não me  
considero realizada. Sou, sim, 
uma mulher de causas.

Com tantos projectos, onde  
é que vai arranjar tempo?
É difícil de gerir e às vezes 
chego atrasada. Até porque há 
um papel pelo qual tenho um 
amor imenso, que é ser mãe. 
Adoro! Levá-los à escola,  
ir buscá-los, vesti-los…  
É como se fizesse ginástica 
acrobática. Ter sido bailarina 
clássica profissional  
deu-me traquejo. Às vezes  
é cansativo, mas é um privilégio 
nunca ter um dia igual.  
E já estou a preparar 2018, 
tenho sempre ideias...  
Nasci assim, hiperactiva! 

Parece ser feliz.
Sim! Tomo de manhã uma taça 
com maca e outros cereais, 
iogurte, umas coisas verdes... 
Fica com um aspecto que 
ninguém quer provar.  
Se calhar é esse o segredo. 
[risos]

Que outros cuidados  
tem consigo?
Todos os dias bebo um litro  
e meio de água ou chá verde. 
Não como pão, a não ser de 
manhã, cheio de manteiga 
e queijo. Também não bebo 
às refeições nem como 
sobremesa. Como tudo fora  
dos horários. Ginásio?  
Não, mesmo! >



Hidratação 
profunda, 
resultados 
visíveis.

Conheça a nossa gama de produtos em decubal.pt e siga-nos no Facebook.

É a necessidade e a importância de cuidar, 
proteger e hidratar a sua pele que orienta a Decubal  
no cuidado especializado em pele seca ou sensível.
Os nossos produtos, altamente eficazes,  
bem tolerados e sem perfume, proporcionam uma 
agradável utilização, hidratando profundamente  
a sua pele, deixando-a macia, suave e aveludada.
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• Por que fundou uma 
associação de solidariedade

• A peça de teatro em que 
contracena com o marido

• Surpresa: o programa  
de TV mais popular

• O livro em que conta  
o que viu pelo mundo

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

«Não penso  
nas audiências 
ou capas  
de revista»

«Enquanto 
existirem mortes 
maternas 
evitáveis,
não me vou calar»

Falando de conselhos  
e segredos, como é que  
se mantém, com sucesso,  
há tanto tempo no topo?
Fico orgulhosa por me dizerem 
que tenho tido uma carreira 
coerente e sem grandes 
oscilações. Não foi uma 
questão de estratégia,  
mas sim de convicções.  
Não penso nas audiências  
ou capas de revista.  
Faço aquilo que me faz feliz! 
Das coisas que mais gosto  
é partilhar e melhorar  
a vida de alguém. Sozinha isto 
seria uma chatice! Eu sou  
as outras pessoas que estão  
à minha volta. •

Tem conselhos para 
os leitores da Revista Saúda?
Conselhos, não. Não sou 
moralista. Procuro relativizar, 
para estar serena.  
Ser honesta comigo  
e olhar para o outro.

Agradecimentos:  
Centro Cultural de Belém e Marina Cruz

«Faço aquilo que me faz feliz»
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/// Heróis Saúda

O 
homem 
que vê 
através 
dos 
sonhos

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

Rogério Rosa ficou 
quase cego com um 
ano e meio de vida. 
Caiu na rua e viveu 
sem-abrigo, mas 
fintou o destino. 
Hoje é um actor 
reconhecido. 



Aos 15 anos, na escola pública,  
sentiu que era diferente



De que é feito um herói?  
Da matéria dos sonhos.  
Houve alturas em que Rogério 
Rosa não os teve. Não podia.  
«Não houve tempo», resume  
o actor e blogger amblíope –  
tem 24% de capacidade visual –  
que soma no currículo 13 filmes, 
22 programas de televisão,  
entre séries e novelas,  
e nove peças de teatro. 

Ainda há uma ligeira tristeza na 
voz ao lembrar esses tempos 
sem sonhos. Mas logo é superada 
pela vontade. Pela convicção  
de quem encontrou muitas 
pedras mas não desistiu do 
caminho. E hoje, aos 52 anos, 
Rogério ainda sonha.

Era bebé quando o sarampo 
quase lhe roubou a visão.  
«Tinha 18 meses quando se 
descobriu», precisa ele. Aos 
quatro anos tornou-se aluno 
do Centro Helen Keller (para 
crianças com incapacidade 
visual), em Lisboa. 

Acabaria, «após uma passagem 
fugaz pela Casa Pia», por passar 
a adolescência no Instituto 
António Feliciano Castilho. 
Aos nove anos, a instituição 
tornava-se a sua casa. «Lá havia 
amblíopes, que é o meu caso, e 
cegos. E houve acompanhamento 
médico. Isso foi o que ajudou  
a estabilizar a doença, impedindo  
a cegueira», conta Rogério. 

Tinha então apenas 24% de visão 
– os mesmos 24% de hoje.  

Vê apenas um 
metro à frente,  
o resto é  
um imenso  
nevoeiro

Era bebé quando  
o sarampo  
quase lhe  
roubou a visão

Vê um metro à frente, o resto  
é um imenso nevoeiro. 
No colégio, dos nove aos  
15 anos, não se apercebeu bem 
do problema. «Não deu tempo 
para ter sonhos porque já me 
sentia diminuído por não ver 
bem». «O que queres ser quando 
fores grande?», perguntavam 
os adultos aos alunos. «Nós 
não sabíamos, tínhamos todos 
deficiência de visão».

A verdadeira percepção da 
diferença teve-a seis anos depois. > 

Rogério é autónomo. 
Aprendeu a sê-lo na rua



 «Aos 15, fui para a escola oficial, 
sem deficientes, sem cegos...  
E a partir daí a minha vida  
nunca mais foi a mesma». 

Sentia vergonha quando tinha  
de «baixar a cabeça para ler»  
e se apercebia da curiosidade 
feroz dos colegas da escola. 
«Havia professoras de apoio  
que me davam livros com  
quase um metro de comprimento. 
Eram iguais aos dos outros,  
mas gigantes, [para conseguir  
ver as letras maiores].  
Tinha de baixar a cabeça mais  
do que os meus colegas e  
isso dava-me uma vergonha… 
Nunca queria ir ao quadro». 
O embaraço fazia com que 
estivesse «dois, três meses  
sem ir à escola». 

Aos 17 anos, o pai, com quem 
vivia então, levou-o para  
a Carris, onde trabalhou  
«primeiro como telefonista 
e depois no apoio social».  
A experiência não durou  
muito. Aos 19sem apoio nem 
afecto, a vida voltava a dar uma 
volta. «Acabei por ir para a rua. 
Dormia no Torel [em Lisboa], 
onde é hoje a praia. Na altura  
havia um lago com um buraco 
grande na parede, onde era  
o meu dormitório». 

A rua acabaria por ser, de várias 
formas, o lugar que lhe daria a 
hipótese de sonhar. «Felizmente, 
encontrei uma cega que me 
encaminhou para a antiga 

Associação de Cegos  
Louis Braille, hoje ACAPO».  
Porquê felizmente? «Saí da 
rua e tornei-me uma pessoa 
completamente independente. 
Fui fazendo as coisas porque 
achei que as podia fazer».

Entre as «coisas» de que fala 
está, precisamente, a carreira  
de actor. Bem, «já o era no 
colégio», diz Rogério. A verdade 
é que nunca se considerara 
como tal e a experiência que 
tivera não fora boa.  

«Na terceira classe tínhamos 
expressão dramática…  
A minha professora quis  
fazer o “Auto dos Reis Magos”,  
de Gil Vicente. > 

«Para ler, tinha de 
baixar a cabeça 
mais do que  
os meus colegas  
e isso dava-me  
uma vergonha...»

Quando viveu  
na rua é que 
aprendeu  
a sonhar

Aos 52 anos,  
é actor e blogger
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Fez cinema, 
televisão e teatro. 
Formou-se em 
Serviço Social.  
Hoje tem sonhos  
e a certeza de que 
os vai concretizar

Eu não tinha grande memória 
para decorar. E não ensaiava, 
achava aquilo muito chato», 
recorda. Na estreia, estava «tão 
envergonhado» perante o público 
– as famílias dos alunos –  
que se esquecia do texto.  
«Queria ver alguém da minha 
família», lembra. «E ali via 
mesmo, porque como estava sob 
o efeito de um foco de luz dava 
para ver a plateia. Engasgava- 
-me, a minha professora estava 
sempre a debitar texto por trás 
da cortina porque eu só estava a 
ver quando é que aquilo acabava. 
Acabou a peça, fui lá fora e não 
vi ninguém… E entristeci. Não 
gostava de representação e ficava 
pior porque nem sequer me viam 
a fazer mal». 

Em 1984, surgiu uma 
oportunidade de regressar ao 
teatro. Tinha Rogério 20 anos. 
Neste momento da conversa,  
a voz começa a aclarar-se, 
levada pelo entusiasmo.  
«Houve o Festival da Malta, 
apresentado pelo Aristides 
Teixeira. Ele disse-me:  
“Não estás integrado em 
nenhum grupo. Por isso, ou 
escreves um monólogo em  
24 horas ou não podes entrar», 
conta. «Eu queria muito entrar  
e não sabia escrever. De repente, 
deu-me uma inspiração e pensei: 
“Espera aí… e se eu aproveitasse 
ter sido sem-abrigo e  
passasse para o papel o que  
senti na altura?”».

Em menos de 24 horas entregou 
o texto. «Fui logo destacado  
para a primeira edição».  
Em palco, deu-se conta  
de que não estava nervoso.  
«Não havia plateia, não  
via ninguém… Éramos  
dez concorrentes».  

Granjeou o segundo lugar e 
pensou: «Bom, se eu fiquei em 
segundo numa coisa destas é 
porque não sou tão mau como 
isso. Deixa-te lá dessas coisas 
de não gostares de representar, 
que isto agora começa a andar». 
Mas não andou.  

Entre reviravoltas familiares, 
Rogério acabou por ficar  
em casa de amigos que  
o acolheram «para não ficar 
outra vez na rua».  

Em 1996, voltou a subir ao palco, 
mas para cantar. «Havia um 
grupo de teatro de revista feito 
por cegos. Fui cantar ao Maria 
Matos, à Aula Magna, à Barraca… 
Entretanto, fui convidado  
para integrar o elenco, já  
como actor».

Integrou a marcha popular  
de São Vicente de Fora, vendo 
apenas «um metro à frente», 
até ao ano 2000. Participou em 
várias novelas e séries de TV,  
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• Nos castings, Rogério  
nunca anuncia  
que é amblíope.  
Descubra porquê. 

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

e desenvolveu uma carreira  
no cinema. «Os filmes que  
mais me marcaram, pela falta  
de visão, foram “O Barão”  
e o “Delírio em Las Vedras”, 
ambos de Edgar Pera,  
«devido às cenas em que 
precisava de ver ao longe». 
Trabalha decorando bem os 
textos e, por vezes, com a ajuda 
das equipas em que é integrado. 

A escrita é outra das suas 
paixões e a ambliopia não  

o impede de a explorar.  
Escreve «histórias de vida»  
para a Revista + e  
crónicas no seu blogue  
“A Estrela que Há em Mim”. 
Formou-se em Serviço  
Social e está a fazer uma 
formação de técnico auxiliar  
de Saúde. Hoje, Rogério  
tem sonhos e a certeza  
de que os vai concretizar:  
«Quero ser uma peça 
fundamental, veja ou  
não veja». •

Um dos projectos que tem é 
trabalhar na área da Saúde



Autodiagnóstico
A próxima evolução nos cuidados 
de saúde na era digital

Os avanços tecnológicos estão a mudar a forma 

como a sociedade funciona nos cuidados de saúde. 

Como o digital está a promover o 

autodiagnóstico e a automonitorização

O crescimento dos dispositivos mais económicos e 

a proliferação de “smartphones” levou a um 

aumento na automonitorização usando biometria 

simples ou apps de fitness. Mas quanto mais 

precisas e inteligentes estas apps se tornam, mais 

oportunidades surgem nos cuidados de saúde – 

podemos nomear algumas, como por exemplo a 

aplicação da automonitorização no controlo da 

tensão arterial, o controlo da glucose ou a 

frequência cardíaca. Todos estes exemplos 

permitem uma monitorização da saúde por parte 

do utilizador, sem ser necessários grandes 

conhecimentos técnicos. 

Vantagens do autodiagnóstico

A tecnologia prática permite um constante fluxo de 

dados pessoais que podem ser recolhidos sem 

qualquer esforço pelo utilizador. Isto levou a um 

aumento no interesse, entre os consumidores, 

acerca dos seus dados pessoais e o seu impacto no 

seu estado atual de saúde e futuro. 46% das 

pessoas que controlam e monitorizam a sua saúde 

disseram que mudaram a sua abordagem atual em 

relação à sua saúde ou à saúde de alguém a quem 

prestam cuidados. (“Pew Internet & American Life 

Project, ‘Tracking for Health’, 2013”). O estudo 

“The Consumer Attitudes Toward Health Care 

Technology” revelou que 25% dos inquiridos 

afirmaram que obtêm [informação sobre saúde] em 

websites ou através de tecnologia, tão 

frequentemente como através do seu médico. E 

aproximadamente o mesmo número de inquiridos 

disse que usavam essas pesquisas em vez de visitar 

o seu médico.

• 65% de todos os pacientes Alemães usam o 

Google para pesquisar os seus sintomas e verificar 

os diagnósticos dos seus médicos. 

(“Zweitmeinungsverfahren aus Patientensicht“, 

Estudo da Asklepiosk Clinics, 2015; 

http://www.presseportal.de/pm/65048/2891494)

•17% admitiram que tentaram fazer um 

autodiagnóstico como forma de evitar ir ao médico 

(Gesundheitsstudie 2012, MSL)

Numa era de automonitorização e de consumidores 

informados, o autodiagnóstico, para além de 

providenciar dados precisos sobre a sua saúde, a 

utilização de tecnologias de autodiagnóstico 

permite ajudar a detetar sintomas e sinais numa 

fase prematura. 

As soluções disponibilizadas pelo 

autodiagnóstico 

• A deteção precoce de doenças, bem como uma 

melhor prevenção das mesmas. Isto é 

particularmente relevante para as denominadas 

doenças silenciosas, como a hipertensão ou 

diabetes, pois estes dispositivos de 
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Nesta era digital, existe um aumento na procura e controlo sobre 
a saúde pessoal. No entanto, as fontes comuns de informação 
encontram-se muitas vezes incorretas, o que coloca ainda mais dúvidas 

 

60% dos europeus procuram 
informações sobre 
saúde na internet.1

66%
dos casos, os 
verificadores de sintomas 
online fornecem uma 
diagnóstico errado.2

50%
das pessoas que se 
encontram insatisfeitas 
com a informação 
disponível em sites de 
saúde, referem que não 
é fiável.1

auto-monitorização conseguem medir a 

temperatura, a glucose, a pressão arterial, ou outros 

dados de saúde. Isto tem implicações contínuas 

para a medicina preditiva e preventiva. As 

tecnologias móveis e práticas são sensores pioneiros 

por forma a providenciar aos consumidores ideias 

sólidas que encorajam estilos de vida mais 

saudáveis. 

• Personalização do tratamento:

Cada pessoa é diferente e nem sempre o facto de 

ter sintomas, leva a que haja uma visita ao médico. 

Através do autodiagnóstico, é possível verificar se os 

sintomas são passíveis ou não de doença e se é 

necessária uma futura visita ao médico para um 

diagnóstico completo 

• Expandindo a infraestrutura da saúde 

Uma sociedade envelhecida e áreas urbanas com 

cada vez mais população são fatores que colocam 

pressão no número de médicos, tanto nas cidades 

como nas áreas rurais. As tecnologias permitem 

providenciar serviços de assistência médica mesmo 

quando não existem infraestruturas de saúde. Isto é 

particularmente relevante em grandes áreas, onde 

existe uma fraca acessibilidade a meios médicos. O 

autodiagnóstico pode desempenhar um papel 

relevante no que diz respeito à redução destas 

lacunas. 

Limites no autodiagnóstico 

Enquanto que a tecnologia oferece um importante 

suporte em termos de dados, a confiança 

mantém-se essencial nos cuidados de saúde. Não 

existe tecnologia que possa substituir os 

cuidados de saúde prestados por um 

profissional de saúde. Além disso, o 

autodiagnóstico fornece dados, mas nunca um 

diagnóstico clínico. Apenas através da análise e 

interpretação dos dados, se pode obter um 

verdadeiro entendimento da saúde do paciente e 

efetuar um diagnóstico médico.  

Consequências do autodiagnóstico para a 

saúde 

O autodiagnóstico representa uma mudança no 

paradigma dos cuidados da saúde, uma vez que 

permite aos pacientes terem um papel mais forte 

na relação paciente-profissional de saúde.

Por outro lado, a tecnologia pode aliviar os 

médicos da realização de tarefas que consumam 

muito tempo, como testes e monitorização, 

libertando-os para outros exames mais específicos.

 

O autodiagnóstico deve ser assente em tecnologia 

de ponta fiável, que permita dados e resultados 

precisos. Embora não deva substituir as 

competências do médico, pode desempenhar um 

papel de monitorização na farmácia ou em casa, 

detetando possíveis patologias numa fase inicial e 

assim beneficiar a medicina preditiva e preventiva. 

Nesta ótica, o profissional de farmácia dispõe de 

um papel fulcral na prestação de um cuidado de 

saúde diferenciado para o utente, auxiliando-o 

numa primeira fase de diagnóstico e rastreio, 

encaminhando-o para o médico, sempre que se 

justifique.

Estas tecnologias não substituem o tratamento, 

mas podem ajudar a indicar o tratamento 

adequado para os pacientes. A disponibilização de 

dados e informação desempenha um papel 

importante no auxilio aos consumidores a 

tomarem decisões mais conscientes, mas exige-se 

sempre uma análise destes dados por forma a se 

fornecerem diagnósticos significativos e a 

promover a futura melhoria de saúde. 

TNS Political & Social (2015, Novembro); Flash Eurobarometer 404:  European Citizens Digital Health Literacy, European Comission.

Whitehead, N. (2015, JUlho 9); Online Sympton Checkers Can’t Replace  The Real-Life Doc Just Yet ; NPR www.hartmann.pt 
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Autodiagnóstico
A próxima evolução nos cuidados 
de saúde na era digital

Os avanços tecnológicos estão a mudar a forma 

como a sociedade funciona nos cuidados de saúde. 

Como o digital está a promover o 

autodiagnóstico e a automonitorização

O crescimento dos dispositivos mais económicos e 

a proliferação de “smartphones” levou a um 

aumento na automonitorização usando biometria 

simples ou apps de fitness. Mas quanto mais 

precisas e inteligentes estas apps se tornam, mais 

oportunidades surgem nos cuidados de saúde – 

podemos nomear algumas, como por exemplo a 

aplicação da automonitorização no controlo da 

tensão arterial, o controlo da glucose ou a 

frequência cardíaca. Todos estes exemplos 

permitem uma monitorização da saúde por parte 

do utilizador, sem ser necessários grandes 

conhecimentos técnicos. 

Vantagens do autodiagnóstico

A tecnologia prática permite um constante fluxo de 

dados pessoais que podem ser recolhidos sem 

qualquer esforço pelo utilizador. Isto levou a um 

aumento no interesse, entre os consumidores, 

acerca dos seus dados pessoais e o seu impacto no 

seu estado atual de saúde e futuro. 46% das 

pessoas que controlam e monitorizam a sua saúde 

disseram que mudaram a sua abordagem atual em 

relação à sua saúde ou à saúde de alguém a quem 

prestam cuidados. (“Pew Internet & American Life 

Project, ‘Tracking for Health’, 2013”). O estudo 

“The Consumer Attitudes Toward Health Care 

Technology” revelou que 25% dos inquiridos 

afirmaram que obtêm [informação sobre saúde] em 

websites ou através de tecnologia, tão 

frequentemente como através do seu médico. E 

aproximadamente o mesmo número de inquiridos 

disse que usavam essas pesquisas em vez de visitar 

o seu médico.

• 65% de todos os pacientes Alemães usam o 

Google para pesquisar os seus sintomas e verificar 

os diagnósticos dos seus médicos. 

(“Zweitmeinungsverfahren aus Patientensicht“, 

Estudo da Asklepiosk Clinics, 2015; 

http://www.presseportal.de/pm/65048/2891494)

•17% admitiram que tentaram fazer um 

autodiagnóstico como forma de evitar ir ao médico 

(Gesundheitsstudie 2012, MSL)

Numa era de automonitorização e de consumidores 

informados, o autodiagnóstico, para além de 

providenciar dados precisos sobre a sua saúde, a 

utilização de tecnologias de autodiagnóstico 

permite ajudar a detetar sintomas e sinais numa 

fase prematura. 

As soluções disponibilizadas pelo 

autodiagnóstico 

• A deteção precoce de doenças, bem como uma 

melhor prevenção das mesmas. Isto é 

particularmente relevante para as denominadas 

doenças silenciosas, como a hipertensão ou 

diabetes, pois estes dispositivos de 
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/// Saúde com ciência

Nariz entupido
Segredos para voltar a respirar bem.

Há muitas causas para a 
congestão nasal: alergénios 
(pó, pêlos de animais, entre 
outros), infecções respiratórias 
virais (gripes e constipações) 
ou bacterianas, desvio do 
septo nasal, tumores benignos 
(pólipos nasais) e, em casos 
mais graves, mas menos 
comuns, pode ser sintoma de 
tumores malignos. O mau uso 
de  descongestionantes nasais 
tópicos pode provocar o efeito 
contrário e agravar os sintomas. 

A congestão nasal resulta da 
inflamação da mucosa nasal, 
podendo provocar edema 
(inchaço), irritação e prurido 
(comichão). Durante o processo 
inflamatório, há frequentemente 
um aumento da produção  
de secreções, designado 
rinorreia, que pode afectar  
o aparelho auditivo.  

Na maioria dos casos, bastam 
adoptar medidas simples que 
ajudam a tornar as secreções  
mais fluídas, facilitando  
a expulsão:

Assoar o nariz regularmente, 
de forma suave

Inalar vapor de água, 
no mínimo dez minutos, 

durante o banho ou duche,  
ou colocando água bem  
quente no lavatório 

Aplicar soro fisiológico 
ou soluções salinas, 

genericamente conhecidas  
por “água do mar”

Ingerir muitos líquidos, 
como água, tisanas e 
sopa, evitando bebidas 

com cafeína, pois tendem a 
secar a mucosa nasal

Dormir com a cabeça 
ligeiramente elevada em 

relação ao resto do corpo 

Para bebés e crianças 
mais pequenas, pode ser 

útil remover o muco com um 
aspirador nasal

Todavia, há casos em que  
pode ser necessário recorrer  
a medicamentos: 

• Descongestionantes – actuam 
através da diminuição da 
dilatação dos vasos sanguíneos

• Anti-histamínicos – são 
usados no alívio da congestão  
de origem alérgica 

Os descongestionantes  
são os mais utilizados  
(sprays ou gotas para  
aplicar directamente 
no nariz) e sistémica 
(de administração oral).  

Os primeiros permitem 
obter bons resultados, mas 
merecem algumas ressalvas, 
para minimizar o risco de 
complicações, uma vez que 
o uso repetido pode causar 
irritação local e provocar 
intolerância (necessidade 
de aumentar a dose). O ideal 
é seguir duas regras de 
ouro: não ultrapassar a dose 
recomendada nem o tempo de 
tratamento (três a cinco dias). 

Informe-se junto do 
farmacêutico sobre as medidas. 
Caso os sintomas persistam 
mais de duas semanas, 
acompanhados de outros, como 
febre alta, tosse por mais de  
dez dias ou muco amarelo- 
-esverdeado, o mais indicado  
é consultar o médico. •
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/// Pediatria para todos

Hugo Rodrigues Pediatra
blogpediatriaparatodos.blogspot.pt
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A varicela é uma infecção 
vírica caracterizada pelo 
aparecimento de "borbulhas" 
(tipicamente vesículas,  
com "cabeça de água"). 

Na maioria dos casos é  
uma doença benigna, 
especialmente quando é 
apanhada nos primeiros 
anos de vida. As principais 
complicações podem estar 
associadas a sobreinfecção 
bacteriana da pele ou a lesão 
directa pelo próprio vírus, 
com infecção do cérebro ou 
pneumonia. Estas situações 
extremas, menos frequentes, 
podem surgir em crianças com 
défice imunitário, adolescentes 
e adultos jovens, pelo que me 
atrevo a dizer que é uma “boa” 
doença para se apanhar nos 
primeiros anos. Só surge uma 
vez na vida, porque a partir  
daí é adquirida imunidade.  
O tempo de incubação varia 
entre 7 e 14 dias.

A prevenção eficaz é difícil, 
porque as pessoas começam  
a eliminar o vírus nas gotículas 
respiratórias cerca de dois 
dias antes das manifestações 
da doença, pelo que, quando 
surgem as “borbulhas”, muito 
provavelmente já foram 
contagiadas outras pessoas.

O tratamento serve 
essencialmente para alívio 
sintomático e compreende um 
anti-histamínico (para retirar 
a comichão) e paracetamol 
para a febre (não se deve tomar 
ibuprofeno). Existe ainda a 
possibilidade de utilizar um 
antivírico (aciclovir), mas apenas 
sob prescrição médica e em 
casos seleccionados.

Outros cuidados a ter dependem 
muito do estado geral da  
criança. Se estiver bem  
e sem febre, não precisa de  
ficar em casa, mas também  
não pode ir à escola.  

O maior cuidado deve ser no 
sentido de evitar o contágio 
de pessoas susceptíveis, 
nomeadamente grávidas 
e pessoas com algum tipo 
de imunodepressão. É bom 
relembrar que o período de 
contágio se mantém até todas  
as lesões estarem em crosta. 

Como lidar  
com a varicela.
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Pergunte ao pediatra: 

O Dr. Hugo Rodrigues responde.

CONSULTÓRIO

pediatria@sauda.pt

A minha filha tem  
nove anos e gosta  
de levar chá para a escola,  
de modo a beber durante  
o dia. Disseram-me que não  
devia fazê-lo porque o chá 
oxida. É verdade? 

Em princípio, não há  
nenhum problema em  
levar chá para a escola.  
Deve ter cuidado com a 
quantidade de ar na garrafa, 
para reduzir a fermentação. 
Para isso, basta encher 
completamente a garrafa.

O meu filho de três anos come 
bem sopa com carne, peixe ou 
ovo mas quase nunca come  
o segundo prato e, quando come, 
rejeita a proteína. Não gosta de 
fruta. Já experimentei tudo.  
A educadora diz que no infantário 
come tudo. O que devo fazer?

O facto dele comer normalmente 
na creche significa que não tem 
problemas com a mastigação.  
É apenas comportamental.  
As opções que já experimentou 
(dar a comida antes da 
sopa, tornar os pratos mais 
apelativos,...) é exactamente  
o que deve fazer. Se mesmo 
assim não resulta, a solução 
passa por “confrontá-lo” mais. 
Ele usa esse comportamento 
para vos “controlar” e vocês têm 
que passar a mensagem oposta. 
Tem que lhe explicar que deve 
comer e não dar alternativas, 
senão ele vai compensar.  

Não é fácil, até porque  
ele vai dizer que tem fome,  
mas se conseguirem ser firmes, 
vai ver que se resolve em  
alguns dias. •
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/// Geriatria

Mandamentos para o frio
O Inverno é perigoso para os idosos.

João Gorjão Clara
Médico e professor de Medicina Geriátrica

O frio agrava as doenças crónicas 
e favorece o aparecimento de 
doenças agudas. Ter frio é não ter 
qualidade de vida.

Permito-me dar alguns conselhos 
a que chamarei de "mandamentos" 
para passar o Inverno.

1. Guarde o calor do corpo, 
usando dois pares de meias, 
collants ou ceroulas por baixo 
de calças quentes e folgadas. 
Não saia à rua sem gorro ou 
chapéu e mesmo em casa 
use-o para preservar o calor da 
parte mais quente do seu corpo 
e por onde perde mais calor. 
Use um cachecol em volta 
da boca e do nariz, para se 

proteger do vento frio e 
evitar a exposição aos vírus 
da época. Vista um casaco 
grosso por cima da camisola 
de lã e não dispense  
a camisola interior.  
Use sapatos confortáveis 
com sola de borracha no 
tempo seco e com sola de 
cabedal no chão molhado.

2. Saia à rua nas horas  
menos frias do dia.  
Se sentir frio, entre num  
café e recupere um pouco  
de calor. Aproveite para 
tomar uma bebida quente: 
chá, café ou chocolate;  
não beba bebidas  
alcoólicas.

3. Beba bastantes líquidos 
mesmo que não sinta sede. 
O seu "termostato" necessita 
de água para funcionar 
convenientemente.

4. Alimente-se bem. Para 
produzir calor tem de ingerir 
calorias. Coma alimentos 
frescos e comece pela sopa 
quente.

5. Afaste-se de quem tussa  
ou revele outros sinais  
de doença.

6. Lave muitas vezes as mãos. 
Antes de sair para a rua e ao 
chegar a casa, gargareje com 
água salgada.

7. Evite o calor da braseira 
ou da lareira numa casa  
sem ventilação. Use o 
saco de água quente e os 
aquecimentos que não 
consomem oxigénio.

8. Vacine-se contra a gripe.

Tenho a certeza de que 
não lhe ensinei nada que já 
não soubesse, mas talvez 
mesmo assim tenha sido 
útil ao recordar-lhe estes 
"mandamentos". •
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/// Desporto/// Desporto

Manual  
de exercícios  
pós-parto

O treino adequado após o parto 
garante o regresso seguro 
à forma física. Há cuidados 
a ter para evitar problemas 
uroginecológicos e musculo- 
esqueléticos. O melhor é  
esperar pelo aval do médico.

Em partos vaginais deve 
esperar-se 4-6 semanas para 
iniciar o treino. Em caso de 
cesariana o conselho é retomar 
entre as 8 a 10 semanas, 
segundo a American College  
of Sports Medicine (ACSM). 

O recomeço deve ser com 
exercícios de intensidade  
baixa ou moderada, que  
não interferem com  
a amamentação.

Procure saber se tem diástase 
abdominal (afastamento 
dos músculos dos rectos 
abdominais) e, se tem dúvidas 
ou sentir desconforto pélvico, 
perdas de urina ou gases, 

procurar um fisioterapeuta 
especializado.

A reabilitação pós-natal tem 
duas fases muito importantes:

1. Reabilitação dos músculos 
do períneo e abdominal: 
pode começar logo a fazer 
exercícios de contracção 
do períneo e, após um mês, 
iniciar ginástica abdominal 
hipopressiva. 

2. Resistência muscular global 
da postura: tem o objectivo de 
melhorar a capacidade física 
geral, bem como a postura e o 
equilíbrio musculoesquelético. 
É recomendado para aliviar 
o stress, o cansaço, os 
desconfortos provocados por 
más posturas. Pode começar 
por pequenas caminhadas 
de 15 minutos 3 a 4 vezes 
por semana, progredindo 
gradualmente. •

1.1	 Exercícios	de	contracção		
do	períneo

Paula Santos
Osteopata
Instrutora do Holmes Place

A musculatura do pavimento 
pélvico é composta por duas 
camadas, uma no plano 
profundo e outra num plano 
mais superficial.  

O plano profundo permite 
suportar o útero, a bexiga  
e o recto. O plano superficial 
tem o papel de suporte dos 
músculos pélvicos profundos  
e é útil para “fechar” a abertura 
vaginal (resultante do parto). 
 
Pode fazer estas contracções  
do períneo sempre que dá  
de mamar, lava os dentes,  
muda a fralda do bebé, ou  
toma um duche, por exemplo.
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Ex.	1:	Músculos	profundos

Ex.	2:	Músculos	superficiais

Ex.	3

1.2	Abdominais	hipopressivos

2.1	 Resistência	muscular	global	e	melhoria	da	postura

Respiração: O principal músculo 
do plano profundo é o ânus. Para o 
contrair, imagine que tem de subir 
em direcção ao umbigo. Contraia 
apenas o esfíncter. Expire durante a 
contracção fazendo elevar 4 andares, 
(durante 7 segundos) e relaxe na 
inspiração enquanto desce.

Séries e repetições: 5 X 8-12 rep. 

Alterne as pernas ( a  e b )

Respiração: Na expiração, contraia 
em 8 (entre vagina e ânus, ver figura), 
como se uma fivela demasiado 
apertada ligasse a púbis ao cóccix. 
Da frente para trás. Na inspiração, 
relaxe suavemente essa contracção.

Séries e repetições: 2 X 8-12 rep. 
(descanse 30 segundos entre as 
séries) 

Ísquio
Ísquio

Cóccix

Púbis

Os abdominais tradicionais não são os mais adequados  
para recuperar do parto pois produzem pressão na zona 
abdominal e pélvica. Para reduzir a pressão, ajudar na união  
dos retos abdominais e reabilitar igualmente o pavimento 
pélvico, deve fazer exercícios que não criem pressão interna 
abdominal e que tonifiquem toda a área. Para os conseguir fazer  
tem que usar a respiração (apneia).

Repetir os exercícios aconselhados durante a gravidez  
(Revista Saúda #15), dando ênfase à respiração,  
recolhendo sempre o abdominal na expiração.

Execução: Deitada com os joelhos 
semiflectidos, os braços em  
rotação interna com a palma  
da mão virada em direcção aos pés  
e à frente dos ilíacos.  
As mãos fazem força como se 
quisessem empurrar uma parede, 
com os cotovelos para fora.  
Alongar a planta do pé com o 
tornozelo flectido. Nesta posição, 
manter o alongamento da coluna 
vertebral. Realizar três respirações 
lentas e, na última, deitar todo o ar 
fora, parar a respiração e manter  
a postura 10”-15”. Repetir três vezes 
com três respirações de descanso 
entre apneias, sem perder a postura 
(o umbigo deve estar recolhido).

Séries e repetições: 5 séries  
no total.

Com estas dicas, desfrute do seu treino  
ao mesmo tempo que desfruta  

do seu bebé!

a

b

• Previne hérnias vaginais  
e incontinência urinária

• Optimiza a vascularização 
dos membros inferiores  
e da pélvis

• Reduz o perímetro  
da cintura

• Melhora a postura

• Proporciona melhores 
prestações sexuais,  
pelo incremento  
da vascularização  
no pavimento pélvico
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Árvore da vida
Como melhorar a circulação sanguínea e a memória.

Fátima Cabarrão
Farmacêutica

D
.R

.

A Ginkgo biloba é uma árvore 
considerada um fóssil vivo, 
muito resistente, que pode 
atingir 35m de altura e viver 
até 1000 anos. É das folhas, 
em forma de leque, que 
são extraídos os princípios 
activos que se acredita terem 
propriedades terapêuticas. 

Os principais efeitos descritos 
são ao nível da circulação 
sanguínea (os vasos  
dilatam-se, o sangue fica menos 
viscoso, mais “fino”, corre mais 
rápido, com mais facilidade, 
alcançando melhor os lugares 
mais distantes do coração)  
e da melhoria da memória  
e da concentração.

/// Suplementos na farmácia

BENEFÍCIOS

• Melhora a circulação 
sanguínea geral

• Melhora a função cognitiva

• Melhora o aporte de sangue 
ao cérebro, diminuindo 
a perda de memória na 
demência ligeira a moderada

• Nas frieiras é uma ajuda 
preciosa

• Melhora a circulação 
periférica, aliviando a sensação 
de pés e mãos frios bem como 
pernas pesadas e doridas

• Previne os zumbidos, apitos, 
assobios nos ouvidos e 
tonturas, causados por 
deficiente circulação 
sanguínea

ADVERTÊNCIAS

A Ginkgo biloba é uma planta 
segura mas tem que ser 
tomada com precaução pois 
pode interferir com alguns 
medicamentos (potenciar 
o efeito): anticonvulsivos, 

antidepressivos,  
anti-inflamatórios, 
antidiabéticos orais, diuréticos 
ou medicação para diminuir  
a tensão arterial

Aconselha-se precaução 
em caso de toma 
de anticoagulantes, 
antiplaquetários ou aspirina,  
por poder aumentar o risco  
de hemorragia

Não é recomendado  
a grávidas, durante a 
amamentação, a crianças, 
hemofílicos e pessoas  
com epilepsia

Pode ocorrer algum 
desconforto gástrico,  
intestinal ou dores  
de cabeça

Como todos os suplementos 
alimentares, deve pedir 
aconselhamento médico  
ou farmacêutico antes  
de iniciar a toma de  
Ginkgo biloba. •

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

press camilia rev sauda.pdf   1   23/12/2016   09:54:54



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

press camilia rev sauda.pdf   1   23/12/2016   09:54:54



Equilíbrio34

/// Nutrição

Alquimia para o corpo
Dieta certa para reforçar o sistema imunitário.

Magda Serras
Nutricionista

O sistema imunitário depende 
de vários factores, cabendo à 
alimentação um papel principal, 
com repercussão directa no 
intestino. A mucosa e a flora 
intestinais são a primeira 
barreira a ser afectada com 
erros alimentares como álcool, 
açúcar ou falta de fibra. 

Podemos regular a flora através 
da ingestão de lacticínios 
fermentados, como iogurtes, 
quefir ou probióticos.

Dietas com restrição calórica 
excessiva, diminuição da 
ingestão de proteína e ácidos 
gordos essenciais como  
o ómega-3 comprometem  
a imunidade. 

A proteína pode ser de origem 
animal, como carne, peixe 
e ovos, ou vegetal, como as 
leguminosas (grão, feijão, 
lentilhas).

No que se refere ao ómega-3,  
a ingestão deficitária pode 
promover uma resposta 
inflamatória exagerada.  
As fontes de excelência de 
ácidos gordos ómega-3 são  
os óleos de peixe, frutos secos 
e sementes de chia ou linhaça.

A vitamina	C, contida nos 
citrinos, kiwi, morango e 
vegetais de folha bem como  
nos brócolos, é essencial para  
o normal funcionamento  
do sistema imunitário.

A vitamina	A é determinante 
para a integridade da epiderme 
e das mucosas. O seu défice 
provoca alterações na mucosa 
intestinal, bem como a 
diminuição da produção de 
muco no trato respiratório e 
gastrointestinal, o que pode levar 
a infecções. A vitamina A funciona 
como regulador do sistema 
imunitário e está presente no 
fígado, gema do ovo, lacticínios  
e vegetais de folha verde.

A vitamina	E que se encontra 
nos óleos vegetais funciona 
como antioxidante, neutralizando 
os radicais livres e melhorando 
a função imunológica.

Não menos importante é  
o zinco contido nos produtos  
de origem animal, cereais 
integrais e legumes.

O défice de selénio aumenta 
o risco de infecção. Este está 
presente em cereais, ovos, 
leguminosas e oleaginosas.

A integração de produtos  
como gengibre, alho, cebola 
pode ser uma mais-valia para  
o reforço	do	organismo.

Privilegie a diversidade 
alimentar e a hidratação,  
para optimizar a imunidade. •
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/// Sexualidade

Carta aos homens 
portugueses 
Aprendam a namorar com as mulheres líderes.
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Marta Xavier Cuntim
Psicóloga clínica

Rapazes, homens e senhores, 
já pararam para pensar por 
que razão as mulheres estão 
cada vez mais afastadas do 
romantismo? Será que o número 
de horas passado fora de casa,  
a trabalhar, está relacionado?

No século XX, as mulheres 
passaram por uma grande 
mudança e superaram os 
homens em muitos campos: 
maior número de títulos 
universitários, melhores notas. 
Mães solteiras ou sem filhos, 
que ganham acima de  
muitos companheiros.  
Este acontecimento provocou 
uma alteração no paradigma  

da relação a dois, tal como  
a conhecíamos. 

Cada vez assistimos a um 
maior número de homens que 
se sentem melindrados pelo 
poder das companheiras e com 
dificuldade em se adaptar a uma 
nova realidade. Não se espera 
que os homens ocupem o lugar 
que as mulheres tinham nos 
lares, até porque eles trabalham 
e continuam a ter um papel 
activo na sociedade. Mas era 
expectável que, a par desta 
mudança na vida das mulheres, 
os homens começassem a ter 
uma maior intervenção nas 
tarefas do dia-a-dia. 

Na realidade, sabemos que 
os homens não se sentem 
intimidados por uma mulher 
forte e bem-sucedida. Muitos 
homens acham essas qualidades 
atraentes e gabam-se quando 
têm uma namorada com estas 
características. O problema é 
quando as qualidades que fazem 
a mulher ter tanto sucesso na 
vida profissional se atravessam 
na relação amorosa. Para uma 
mulher chegar ao topo da sua 
carreira precisa de ser decidida, 
teimosa e agressiva.  

E quando essas características 
chegam muito perto do 
relacionamento, os homens  
não gostam.

Para chegar ao  
topo da carreira,  
uma mulher precisa 
de ser decidida, 
teimosa e agressiva.  
Os homens  
não gostam

Estas “novas” qualidades das 
mulheres (que, entretanto, 
deixaram de ser submissas), 
juntamente com o facto de não 
precisarem de um homem,  
e dos homens sentirem que as 
mulheres não precisam deles, 
faz com que os ressentimentos 
comecem a aparecer e a relação 
começa a deteriorar-se,  
as discussões repetem-se  
constantemente e a vida 
sexual começa a desaparecer. 
Entramos, portanto, num beco 
sem saída. Isto é, as mulheres 
não precisam dos homens 
porque são independentes e 
autónomas e, por outro lado, > 
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os homens não se sentem  
necessitados nem valorizados. 
Em vez de termos duas pessoas 
a puxar para o mesmo lado da 
relação, temos pessoas a irem 
por caminhos opostos e a abrir 
um fosso entre ambos. 

E como é que os homens 
podem ser mais românticos? 
A resposta é simples: sendo 
atenciosos, levando a um  
lugar romântico (um parque,  
um restaurante), preparando 
um jantar à luz de velas.  
Ou então prestar atenção ao 
que a mulher gosta, sair para 
jantar fora a dois (e não em 
grupos de amigos), escrever 
um bilhetinho com um simples 
“Amo-te” e colocar num lugar 
inesperado! Lembrar-se das 
datas importantes. Partilhar  
as tarefas domésticas, tratar  
a parceira com igualdade. 
De uma forma geral, fazer à 
parceira aquilo que gostava  
que lhe fizessem. 

Um estudo publicado na revista 
Journal of Marriage and Family 
afirma que os casais que 
partilham tarefas domésticas 
têm mais relações sexuais.  
Os casais heterossexuais 

Os casais que 
partilham as 
tarefas domésticas 
têm mais relações 
sexuais

A igualdade  
está a tornar-se 
cada vez  
mais erótica

que não seguem estereótipos 
sexistas têm relações sexuais, 
em média, 6,8 vezes por mês, 
comparado com as cinco vezes 
dos casais em que apenas uma 
pessoa contribui nas tarefas.  
A historiadora Stephanie Coontz 
defende que “O amor costumava 
ser visto como uma atracção  
de opostos, e cada parceiro  
no casamento especializava-se 
num conjunto de capacidades, 
meios e emoções que, 
acreditava-se, faltava ao outro 
género. Hoje o amor baseia-se  
na partilha de interesses, 
actividades e emoções. Onde  
a diferença era a base do desejo, 
a igualdade está a tornar-se 
cada vez mais erótica”. •

O espaço que havia para o 
romance deixou de existir.  
Ou, pelo menos, deixou de haver 
a mesma energia por parte 
das mulheres. Também aqui 
é necessário dividir esforços. 
Não é por um homem ter 
comportamentos e  
atitudes românticas que  
é menos homem. 
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/// Cultura Saúda

Amo-te,  
logo  
escrevo
Texto de Carlos Enes
Ilustrações de Mantraste

As cartas de amor são o melhor da História.

O verso de Álvaro de Campos, 
como os amantes, caiu nas 
bocas do mundo: 

Todas as cartas de amor  
são ridículas

O amor traz à Terra as crianças 
e muita literatura, de cordel 
a grandes romances.  
Mas é na primeira pessoa,  
em epístolas inflamadas,  
que se manifesta em estado 
puro. «A minha felicidade  
é estar perto de ti.  

Há uns dias pensava que te 
amava, mas agora sinto que  
te amo mil vezes mais do 
que na última vez que te vi». 
Milhões de adolescentes 
escrevem assim, mas estas 
frases escreveu-as de coração 
aos saltos Napoleão Bonaparte 
– rapaz corso de 27 anos que 
viria a coroar-se imperador  
de França e a dominar com 
botas de ferro grande parte  
da Europa – a Josefina, 
belíssima viúva seis anos mais 
velha do que ele,  

por quem pingou amor  
e ciúmes desesperados. 

A surdez e um amor impossível 
por uma mulher até hoje 
desconhecida concorreram 
para deixar um dos maiores 
génios da História da 
Humanidade vários anos em 
crise criativa. «Não poderás 
mudar esta situação que exige 
que não sejas toda minha, nem 
eu todo teu?», escreveu-lhe  
com lágrimas de sangue 
Ludwig Van Beethoven. > 
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«Meu Deus, porque tenho de 
estar separado quando amo 
desta forma?», retornou ele,  
na manhã seguinte.  
O compositor pode ter sido 
infeliz, mas o talento sobreviveu 
ao desgosto. Já surdo  
e solitário, dez anos depois  
de falhar no amor escreveu  
a Nona Sinfonia, com o Hino  
à Alegria no coração  
do quarto andamento.  
«Não é o nosso amor uma 
construção celestial?  
Por isso mesmo é tão sólido 
como a abóbada do céu».  
As cartas de amor de 
Beethoven são férteis em 
pensamentos sobre a grande 
música e a condição humana. 
«Há momentos em que  
penso que o discurso falado 
não é nada, não consegue  
dizer nada!».

O amor é uma fonte inesgotável 
de grandiosas metáforas. 
Henrique VIII, rei de Inglaterra  
de 1509 a 1547, comparou-o  
a «um facto de astronomia»,  
no auge da paixão por Ana Bolena.  
«Quanto mais longos são os 
dias, mais longe está o Sol,  
e apesar disso mais abrasador 
é o calor. Assim é o nosso 
amor: a ausência afasta-nos, 
mas aumenta o fervor –  
pelo menos da minha parte». 
Católico fervoroso, por amor  

a Ana Bolena rompeu com 
o Papa e fundou a Igreja 
Anglicana. O amor vê coisas 
incríveis, apesar de ser cego –  
e por vezes trágico. O rei 
viria a trocá-la por uma aia 
e a ordenar a decapitação da 
mulher a quem se declarara, 
por escrito, «vosso criado». 
Pinga-amor incorrigível, 
Henrique VIII casou  
seis vezes e ainda anda  
a seduzir as mulheres  
do século XXI, na série 
televisiva "The Tudors", 
tomando de empréstimo  
as feições de modelo  
Hugo Boss de Jonathan  
Rhys Meyers.

Surpreendentes são as cartas 
de Mozart, outro génio imortal 
que sofreu com ciúmes da 
esposa. «Peço-te que tenhas 
atenção não só à tua como 
também à minha honra com  
o teu comportamento, e 
também às aparências», 
escrevia ele, com «o querido 
retrato» de Constanze Weber  
à frente dos olhos.

As cartas de amor, se há amor, 
Têm de ser 
Ridículas. 

Quando «o amor passou», 
Fernando António Nogueira 
Pessoa guardou-as e pediu  
a Ophelia Queiroz que  
as guardasse também.  
«Eu preferiria não lhe devolver 
nada, e conservar as suas 
cartinhas como memória viva 
de um passado morto, como 
todos os passados; como 
alguma coisa de comovedor 
numa vida, como a minha, em 
que o progresso nos anos é par 
do progresso na infelicidade e 
na desilusão». O poeta seguia 
na direcção da espantosa 
viagem literária e mística  
dos seus heterónimos.  
«O meu destino pertence a 
outra Lei, de cuja existência 
a Ophelinha nem sabe, e está 
subordinado cada vez mais à 
obediência a Mestres que não 
permitem nem perdoam».  
Mas despedia-se com o cuidado 
de guardar delicado respeito 
à memória amorosa de dois 
seres humanos mortais. > 

As cartas  
de Beethoven  
são férteis em
pensamentos  
sobre a condição 
humana

«Peço-te  
que tenhas
atenção à tua  
e à minha honra, 
e também  
às aparências», 
escreveu Mozart 
à mulher
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No outro extremo 
da delicada
corda do amor 
viveram os
grandes ditadores 
do século XX: 
Mussolini, 
Estaline, Hitler

«Peço que não faça como  
a gente vulgar, que é sempre 
reles. Que não me volte a cara 
quando passe por si, nem tenha 
de mim uma recordação em 
que entre o rancor».

No outro extremo da delicada 
corda do amor viveram os 
grandes ditadores do século XX,  
responsáveis pelas maiores 
carnificinas e vergonhas da 
Humanidade. «Durante a 
viagem pensei muitas vezes 
em ti, cada vez que via jovens 
casais apaixonados entrar na 
carruagem», escreveu Benito 
Mussolini a Ida Dalser, num 
comboio a caminho de Roma. 
Conquistou-a, fez-lhe um filho, 
mas acabou por declará-la 
louca e mandá-la internar. 

Na Rússia, Estaline atraiu 
Nadia, uma secretária de 
Lenine 22 anos mais nova,  
a uma carruagem de luxo que 
lhe serviu de quartel-general 
nas primeiras campanhas  
de expropriação de cereais  
aos camponeses.  
Tornaram-se amantes num 
ambiente forrado a sedas azuis, 
de onde eram emitidas ordens 
de fuzilamento às rajadas. 
«Olá, Taka. Tenho tantas 
saudades tuas, Tatochka.  
Sinto-me mais sozinho do que 
um moxo cornudo», escrever- 
-lhe-ia, já no auge do 
poder. A política de morte 
dos bolcheviques semeou 
tempestades no casal.  
Nadia foi encontrada morta na 
cama, com uma arma ao lado. 
Suicidou-se ou foi assassinada 
pelo marido, no regresso de 
uma noite de farra e bebedeira?  
O historiador Simon Sebag 
Montefiore acredita que, por uma 
vez, o ditador sofreu por amor.  

«Aquela criatura 
supremamente política, capaz 
de um desprezo inumano por 
milhões de homens, mulheres e 
crianças que morriam de fome, 
mostrou mais humanidade 
naqueles poucos dias que se 
seguiram do que em qualquer 
outra altura da sua vida».

Eva Braun, como Nadia, 
também tinha 17 anos quando 
conheceu Adolf Hitler, em  
1929, no estúdio do fotógrafo 
Heinrich Hoffmann. 
Relacionaram-se sempre 
paredes meias com a morte, 
com a rapariga a tentar por 
duas vezes o suicídio.  
O ditador vivia com uma 
sobrinha, Geli Raubal, que  
em 1931 foi encontrada morta 
em casa com a pistola dele.  
A grande preocupação  
de Hitler foi controlar o 
escândalo na imprensa.  
Para ele, «as mulheres  
eram um objecto, um adorno 
num mundo de homens», 
descreve o historiador  
Ian Kershaw. Eva viveu uma 
década nas proximidades de 
Hitler, mas sem nunca ter 
direito a manifestar qualquer 
discordância ou sequer 
opinião de natureza política. 

No glorioso dia 30 de Abril 
de 1945, em que o führer se 
rendeu com um tiro na cabeça, 
Eva suicidou-se como era seu 
destino, com um comprimido 
de cianeto. Tinham-se casado 
na véspera, em pleno bunker, 
com as bombas sobre Berlim 
como marcha nupcial. «Para 
Hitler, Eva Braun era apenas 
uma coisinha atraente, na 
qual ele encontrava o tipo de 
relaxamento que procurava», 
viria a relatar Hoffman. 
«Mas nunca, verbalmente, 
visualmente ou gestualmente, 
alguma vez se comportou de 
maneira a sugerir qualquer 
interesse mais profundo por 
ela». Hitler não escrevia  
cartas de amor.

Mas, afinal, 
Só as criaturas que nunca 
escreveram 
Cartas de amor 
É que são 
Ridículas. •

Algumas das cartas citadas neste artigo 
foram retiradas da compilação  
“As Grandes Cartas de Amor”, selecção  
de Elizabete Agostinho, Guerra e Paz, 2016
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/// Saúda convida

A magia 
de Sintra
Texto de Rita Leça
Fotografias de Céu Guarda

O encanto para além dos palácios, 
que vale a pena conhecer.

Luís Brousse Gato espera-nos 
à porta do Tivoli – Palácio de 
Seteais Hotel com uma surpresa 
na manga: «Os meus pais 
casaram-se aqui». Abrimos os 
olhos de surpresa sem sabermos 
que, pouco tempo depois, 
ser-nos-ia lançada mais uma 
cartada, à medida que entramos 
num dos salões bem decorados 
deste hotel, património histórico 
de Sintra agora nas mãos dos 
tailandeses Minor Hotel Group: 
«Os meus tios festejaram aqui  
as bodas de ouro». 

Luís é um homem de família, 
percebe-se bem. É assim que se 
sente com confiança para seguir 
o projecto delineado pelos pais 
há mais de trinta anos – dirigir 
uma farmácia própria, em Mem 
Martins. A farmácia tem no nome 
o seu legado: Dumas Brousse, 
nome que ainda hoje muitos 

habitantes da região associam ao 
seu avô, Carlos Dumas Brousse, 
braço-direito dos autarcas de 
Sintra durante 47 anos.

Palavras partilhadas à medida 
que adentramos pelos jardins 
do Palácio de Monserrate, 
antigo casario de férias de 
Francis Cook, milionário inglês 
do comércio têxtil e primeiro 
Visconde de Monserrate, um  
dos primeiros, também, a ter um 
telefone em Sintra no início do 
século passado.

Os problemas económicos 
obrigaram a família Cook tempos 
depois, a vender praticamente 
todo o recheio do palácio. 
Sobram as belas áreas, com 
objectos da época – a cozinha 
(restaurada com a traça original), 
os radiadores, os interruptores 
da luz, os papéis de parede > 
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decorativos, os azulejos hispano- 
-árabes, um relógio de madeira 
com embutido de tartaruga, cujo 
inventário do palácio dizia ser  
da época de Luís XV.  
Na biblioteca há uma placa 
comemorativa do restauro:  
5 de Junho de 2009, marcada 
com a realização de um 
Conselho de Ministros,  
presidido por José Sócrates.

No imenso jardim, situado na 
Serra de Sintra, considerada 
Património da Humanidade pela 
UNESCO, o arco, vindo da Índia, 
dá acesso ao edifício que guia  
a nossa imaginação pelos anos 
do colonialismo pelo Oriente.  
E, depois, em cada zona 
específica estão as rosas do 
roseiral,  os cactos mexicanos, 
a estufa e os viveiros, o jardim 
japonês e, em destaque,  
a Araucária-de-Norfolk,  
a maior árvore do jardim, com 
mais de 50 metros de altura.

O Palácio, assim como  
o Parque e a Tapada de 
Monserrate, está nas mãos do 
Estado português desde 1949. 
No total, são 143 hectares de 
pura elegância. Nos últimos 
anos, o edifício foi alvo de 
obras de recuperação, com 
inauguração oficial em 2010. >

Palácio de 
Monserrate, antigo 
casario de férias 
de Francis Cook, 
milionário inglês e 
um dos primeiros, 
também, a ter um 
telefone em Sintra
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Luís Brousse Gato tem  
uma forte relação com a cidade

O Palácio, o Parque e a Tapada  
de Monserrate estão nas mãos  

do Estado português desde 1949.  
No total, são 143 hectares

Casas de charme  
compõem a vista de Sintra
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Depois do passeio, hora do 
lanche. Luís Brousse Gato 
leva-nos a contemplar a 
vista da casa de chá Dona 
Maria, a provar as broas de 
mel da pastelaria Gregório, a 
degustar os travesseiros da 
Casa Piriquita e a saborear as 
queijadas da Casa do Preto. 
Pelo caminho, conhecemos a 
Fonte do Sabugo, passamos 
pela Quinta da Regaleira e pelo 
Palácio Nacional, «conhecido, 

antigamente, como Paço Real, 
utilizado pela família real até ao 
fim da monarquia». E, lá em cima, 
o monumental Palácio da Pena, 
como um vigia sempre atento.

Pelo caminho, novas 
descobertas: os laços entre 
a família Brousse e Sintra 
começaram logo no início  
do século XX, num grande nó 
que une Portugal, França  
e até Argentina, feito apenas 

por um homem só: Theodore 
Dumas Brousse, engenheiro 
mecânico, inovador, aventureiro 
e apaixonado. Theodore,  
o tetravô do nosso anfitrião. 

«Ele nasceu em França e veio 
para Portugal para trabalhar 
com Gustavo Eiffel, no projecto 
da linha dos caminhos-de-ferro 
da Beira Baixa. Também ajudou 
a construir a ponte D. Luís, no 
Porto, e o túnel do Rossio, em 
Lisboa, entre outros», conta 
Luís Brousse Gato. «Deve ter-se 
apaixonado por uma portuguesa 
e aqui ficou. Teve dois filhos 
e viajou muito» diz-nos Luís, 
anunciando, depois, o almoço do 
dia seguinte: «Vamos saborear o 
melhor peixe fresco da região».  

O espaço chama-se Restaurante 
da Adraga, na praia com  
o mesmo nome. É mais pequeno 
do que a fama e, por isso,  
«está sempre cheio aos  
fins-de-semana». O Sr. Jorge 
conhece Luís «desde pequeno» 
e não poupou cuidados  
para bem servir.

Perto, na Praia Grande, algumas 
pessoas contemplam o sol  
de Inverno, aproveitando as 
obras de remodelação que 
vieram «ordenar mais o espaço, 
com lugares de estacionamento 
e acessos para a praia», como 
sublinha o nosso anfitrião.

Antes do regresso, passamos na 
pequena aldeia de Almoçageme 
para conhecer a Coisas da Terra 
– espaço de decoração exclusivo 
para profissionais do sector. 
Nesta antiga adega descobrimos 
objectos dos mais clássicos aos 
mais exóticos, como máscaras 
tribais ou um coche em madeira 
usado nos casamentos indianos.>

Pátio do Tivoli - Palácio de Seteais Hotel, 
com vista para o Palácio da Pena ao fundo
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Luís contempla a vista de Sintra e 
da Tapada de Mafra pela janela  
do Palácio de Monserrate

Francis Cook foi um dos primeiros 
a ter telefone em Sintra

Uma das várias relíquias que ainda se pode 
encontrar no Palácio de Monserrate
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Bula
Palácio de Monserrate
R. Visconde de Monserrate
T. 219 237 300

Casa de Chá D. Maria
Largo Ferreira de Castro, 3 
T. 219 242 033

Pastelaria Gregório
Av. Dom Francisco  
de Almeida, 35
T. 219 232 733

Casa do Preto
Estrada Chão de Meninos, 40 
T. 219 230 436

Restaurante da Adraga
Almoçageme
Praia da Adraga
T. 219 280 028

Bar do Fundo 
Praia Grande
Av. Alfredo Coelho
T. 219 282 092

Um roteiro que é uma viagem ao 
passado de Sintra, mas também 
do próprio Luís e da sua família. 
Caminhos que se entrecruzam  
e que levam o nosso anfitrião  
a confirmar: «Sem dúvida, o que 
me une a esta região é mais do 
que o meu trabalho ou do que  
a minha vida. Aqui, tenho laços 
de sangue». •
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No Restaurante da 
Adraga «come-se  
o melhor peixe  
da região», explica  
o farmacêutico

Um chá e um doce são uma boa 
opção para um lanche em Sintra

As famosas queijadas da Casa do 
Preto são um dos ex-líbris da cidade

O Restaurante da Adraga é famoso pelo peixe fresco
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TENA	Lady	Extra

STILNOITE		
Tripla	Ação

vale saúda

vale saúda

Na compra de um Duopack de TENA Lady Extra  
ou de TENA Lady Normal

CNP Vários

Na compra de uma embalagem de Stilnoite 

CNP 7011320

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017 
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

TENA	Pants	Plus

vale saúda

Na compra de uma embalagem de TENA Pants Plus 
tamanho M ou L

CNP Vários

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017 
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Ekicê®		
Imuno	+

vale

24

vale saúda

Na compra de uma embalagem de ekicê imuno +
 

CNP 7399980

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

vale

14
vale

44

vale

14

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
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Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017

TENA	Lady	Extra

STILNOITE		
Tripla	Ação

CNP Vários

CNP 7011320

Aproveite agora a oferta de +50% de produto em TENA Lady 
Normal e TENA Lady Extra! A gama de pensos TENA Lady oferece 
um conforto e segurança únicos. O segredo está na difusão 
rápida do líquido no fundo do penso. Em contacto com a urina, 
os superabsorventes transformam-se em gel, evitando assim 
qualquer sensação de humidade. Por outro lado, não há risco 
de odores graças ao sistema Fresh Odour Control™ que limita o 
desenvolvimento das bactérias responsáveis pelos maus odores.

CNP 7482075 (TENA Lady Normal)
CNP 7482083 (TENA Lady Extra)

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017 

TENA	Pants	Plus

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 em homens e 
mulheres. É também indicado em pessoas com grande actividade 
e mobilidade. É totalmente respirável, diminuindo o risco de 
irritações. É macio e discreto como uma cueca.

CNP 6560110 (TENA Pants Plus M)
CNP 6560128 (TENA Pants Plus L)
CNP 7477109 (TENA Pants Plus L Promo)
CNP 7477091 (TENA Pants Plus M Promo)

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017 

Ekicê®		
Imuno	+

CNP 7399980

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.

EKC 01_02_17

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.
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vale saúda
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Clearblue	Teste	
de	Ovulação	Digital

vale saúda

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017 
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017 
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017 
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Aptamil	2	e	3
Leites	de	Transição
Na compra de uma embalagem de Aptamil 2 ou 3  
de 800g

CNP Vários

Veroval

vale

34

Na compra de uma embalagem de testes de  
autodiagnóstico Veroval

CNP Vários

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017 
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

vale saúda

Na compra de uma embalagem do Teste de Ovulação 
Clearblue

CNP 6423137

Sterillium	Gel

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Sterillium Gel 
475ml com bomba doseadora

CNP 6951186

vale

24
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VerovalSterillium	Gel

Aptamil	2	e	3
Leites	de	Transição

CNP VáriosCNP 6951186

CNP Vários

Na azáfama da vida diária, adiamos lidar com questões de saúde 
urgentes durante muito tempo. Arriscamos ao negligenciar 
sintomas ou não os encarar de forma suficientemente 
séria. Será que a minha indisposição pode ser causada por 
intolerância ao glúten? A minha apatia será causada por uma 
baixa concentração em ferro? Muitas pessoas desejam obter 
respostas rápidas e clinicamente fiáveis a questões como estas. 
Os testes de autodiagnóstico Veroval são fáceis de executar e 
permitem resultados em alguns minutos. Estes produtos são 
Dispositivos Médicos de Diagnóstico In Vitro. Leia cuidadosamente 
a rotulagem e as instruções de utilização. Em caso de dúvida, 
consulte o seu farmacêutico. Prevenção gástrica (CNP 7472001),  
Prevenção intestinal (CNP 7472019), Intolerância ao glúten  
(CNP 7471995), Gravidez (CNP 7471979),  Fertilidade masculina 
(CNP 7471961), Infecção urinária (CNP 7471987), Antibiótico é 
indicado (CNP 7471946), Deficiência em ferro (CNP 7471953)

O Sterillium Gel é um desinfectante de mãos em gel à base de etanol 
(85% m/m) que contém na sua formulação emolientes responsáveis 
por hidratar as mãos ao mesmo que elimina a maior parte dos 
microrganismos com elevada eficácia. 
A utilização de Sterillium Gel é a forma mais eficaz de evitar contágios 
por contacto da gripe sazonal (eficaz contra o vírus influenza, entre 
outros) e por isso é importante a sua utilização habitual nas alturas  
de pico desta doença altamente contagiosa.

Desde os primeiros dias, o bebé começa a escrever o seu futuro 
e o leite materno dá-lhe o melhor início de vida. Para depois do 
leite materno, criámos Aptamil 2, o único com Pronutra+TM, uma 
combinação única de nutrientes, a pensar no desenvolvimento 
do seu filho, para que possa ajudá-lo a preparar-se para grandes 
desafios.
Nota importante: O leite materno é a nutrição ideal para o seu 
bebé. Consulte sempre o seu profissional de saúde sobre a melhor 
nutrição para o seu bebé. Aptamil 2 e 3 não deve ser utilizado 
como substituto do leite materno, mas sim como parte da dieta 
diversificada após os 6 e os 9 meses de idade, respectivamente.  
O estabelecimento comercial é responsável pela livre determinação 
do PVP. Desconto relativo ao preço de venda nas Farmácias 
Portuguesas. Não acumulável com outras promoções, incluindo 
Cartões de Desconto.
CNP 7357921 (Aptamil 2 800g), CNP 7357939 (Aptamil 3 800g)

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017

Validade: 11 de Fevereiro a 31 de Março 2017

Clearblue	Teste	
de	Ovulação	Digital

CNP 6423137

Precisão superior a 99% na identificação dos 2 dias mais férteis* 
– com resultados digitais sem margem para dúvidas.
As mulheres podem engravidar apenas em alguns dias de cada 
ciclo. Portanto, é muito importante ter relações sexuais nestes 
dias se está a tentar engravidar. O Teste de Ovulação Clearblue 
Digital ajuda-a a maximizar as suas hipóteses de engravidar 
naturalmente, identificando os 2 dias mais férteis de cada 
ciclo medindo as mudanças no nível da principal hormona de 
fertilidade – hormona luteinizante (LH). É mais preciso do que os 
métodos do calendário e temperatura* e dá-lhe resultados sem 
margem para dúvidas, num ecrã digital.
* Ellis JE., et al. Human Reproduction (2011) 26: i76 (O-191)






