




/// Editorial

Recebi de presente de Natal  
o disco do emocionante concerto 
a dois de Jorge Palma e Sérgio 
Godinho no Theatro Circo de 
Braga. Estava a ouvi-lo quando 
li pela primeira vez o relato de 
Filipe Mendonça, na rubrica 
Heróis Saúda, sobre a odisseia 
marítima de Luísa. Uma rapariga 
de Aveiro fez-se ao mar num 
pequeno barco tripulado por 
doentes com esclerose múltipla. 
Como na canção, Luísa deu 
a volta ao medo, deu a volta ao 
mundo. Ela própria descreve 
como afogou um destino solitário 
e triste nas águas profundas do 
Oceano Atlântico e desembarcou 

outra vez «pessoa» no 
continente americano. 

Nos dias que correm, 
o ano novo é fértil em 
uvas-passas e desejos 
de supermercado. 
Se ousarmos olhar 
para dentro de nós, 
que sentido tem 
pedirmos desejos 
à dúzia, como se 
fossem listas  
de compras?  

A nova geração de farmácias 
portuguesas quer menos coisas –  
e por isso quer mais.  
A aspiração do Programa Saúda 
é apoiar cada português a fazer 
a sua própria odisseia. Isso 
requer coragem. Quantos casais 
não estarão ainda a precisar  
de embarcar à descoberta de si 
próprios? A rubrica Sexo à Moda 
do Porto é um bom cais  
de partida. Quantas mulheres 
vão poder passar uma gravidez 
mais feliz aprendendo a respirar 
com a fadista Cuca Roseta?

Esta é uma edição dedicada  
às mães e aos seus bebés.  
Os farmacêuticos estão sempre 
disponíveis para eles, desde  
O Primeiro Dia. São profissionais 
de saúde com formação 
universitária, educação 
científica contínua ao longo  
da vida e uma vontade enorme 
de ajudar cada leitora e cada 
leitor a mudar para melhor. 
As farmácias, como mostra 
o estudo que publicamos na 
página 20, dão mesmo anos 
de vida com qualidade aos 
portugueses. •

Dar a volta ao medo

Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

Esta é uma edição dedicada às mães e aos seus bebés. 
Os farmacêuticos estão sempre disponíveis para eles, 
desde O Primeiro Dia.
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/// Cartão Saúda

Uma mãe feliz

Texto de Carlos Enes
Fotografia de Filipe Mota Rebelo

Já passou muito tempo,  
mas aquele dia ficou gravado 
no coração de Inês.  
As recordações são tão fortes 
que hoje parece estar tudo 
a acontecer outra vez. Ela 
entrou apressada na farmácia. 
Amarrotou a senha na palma 
da mão e ao sair tropeçou, 
ia quase caindo. Já não sabe 
como pediu o teste de gravidez. 
Do que se passou entretanto 
recorda-se do sorriso do 
farmacêutico Francisco. 

Hoje era capaz de jurar que 
aquele sorriso foi o Francisco 
a torcer para que desse certo. 
Nos nove meses de gravidez e 
já quase dois anos de vida do 
Bernardo, consultou-o muitas 
vezes. Curioso é que os dois têm 
sempre um assunto novo, nunca 
mais voltaram àquele primeiro 
dia. Quando chegou a casa e viu 
o resultado, ainda faltavam duas 
horas para o jantar.  

Olhou mil vezes para  
o telemóvel, mas não caiu  
na tentação. Esperou pelo 
Filipe de fita na mão e  
um beijo ao abrir da porta.

Inês foi bem acompanhada  
pelo seu médico assistente, 
sempre compreensivo,  
e pelas enfermeiras do centro 
de saúde, tão simpáticas que 
mereciam ser madrinhas do 
Bernardo. Mas a farmácia está 
sempre aberta. Fica a cinco 
minutos da porta do prédio.  
Por isso, foi Francisco  
a acalmá-la naquele primeiro 
enjoo terrível, em que  
o mundo parecia que ia acabar. 
Ele tornou-se ainda mais 
cuidadoso. Exigiu saber todos 
os medicamentos, produtos 
naturais e até chás que tomava 
durante a gravidez.  
Corrigiu alguns, sempre  
com o assentimento  
do médico obstetra. 

Durante aqueles nove meses 
controlou a tensão arterial na 
farmácia e picou muitas vezes 
o dedo com receio de diabetes 
gestacional. Felizmente,  
só o perímetro abdominal 
aumentou – e de que maneira. 
Inês guardou essa informação 
toda no telemóvel, na aplicação 
das Farmácias Portuguesas.

Bernardo nasceu no hospital,  
mas foi à farmácia mal  
saiu à rua. Inês sempre gostou 
de saber tudo, dos conselhos 
mais importantes às pequenas 
dicas e produtos para  
o conforto do bebé.  
A sua felicidade é vê-lo 
crescer. Foi pesando-o sempre 
na farmácia. Gosta de ouvir 
Francisco e a sua equipa 
dizerem que Bernardo é um 
matulão. Os pontos da família 
acumulados no Cartão Saúda 
são todos para comprar  
mimos para o seu bebé. •

Inês recorda o dia mágico em que soube que estava 
grávida. O bebé Bernardo ainda não tem dois anos, 
mas já conquistou o médico, as enfermeiras  
e toda a equipa da farmácia do bairro.
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/// Entrevista com Cuca Roseta

É à natureza que vai buscar o «equilíbrio e a paz de 
espírito» de que precisa. Prestes a ser mãe pela segunda 
vez, em Março, continua a mostrar o seu terceiro 
disco, Riû, nos palcos do mundo. O segredo para tanta 
energia? Ioga. E uma paixão desmedida pelo fado.

«Foi o fado  
que me escolheu»

Tem passado bastante tempo 
em tournée. Aos seis meses 
de gravidez, como consegue 
manter a energia?
Não me sinto nada cansada. 
No início tive muito sono, mas 
mesmo assim andei a fazer  
40 concertos durante o Verão, 
ia a dormir no carro. Acordava 
e estava bem. Acredito que 
seja porque faço desporto há 
muitos anos e continuei a fazer.

Que desportos pratica?
Faço taekwondo há 11 anos,  
tive de parar no início da 
gravidez por causa do impacto. 
Mas continuo a fazer ioga todas 
as manhãs. Para uma grávida,  
a respiração e o movimento  
são muito importantes.

Texto de Gabriela Cardoso
Fotografias de Pedro Loureiro e Luís Silva Campos

Também tem cuidado com  
a alimentação?
Sim, aprendi a alimentar-me. 
Deixei de beber qualquer tipo 
de sumos. Só bebo água. Não 
misturo proteínas com hidratos 
de carbono, não como muitos 
doces. O açúcar faz muito mal, 
não só ao aspecto físico, mas 
acima de tudo à ansiedade.  
E evito tudo o que seja excitantes.

Estar na natureza é  
uma necessidade para si.  
Mantém esse contacto?
Sinto sempre a falta, confesso. 
Mas vivo num sítio óptimo,  
em São João do Estoril, e estou  
a cinco minutos de muitas trilhas  
e das praias e, por isso, vou 
durante todo o ano. Preciso muito 
desse contacto, a energia que 
recebo da natureza transmite-me 
equilíbrio e paz de espírito.

É adepta de outras terapias?
Sim, faço reiki e adoro, saio de  
lá sempre com um sorriso.  
E tenho um médico homeopata 
e osteopata que me ajuda nos 
suplementos. Não gosto muito  
de remédios. Tenho pais médicos, 
deve ser por isso [risos]. >

«Continuo a  
fazer ioga todas  
as manhãs.  
Para uma grávida,  
a respiração e  
o movimento são 
muito importantes»
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Consegue manter o equilíbrio 
entre as medicinas naturais  
e a tradicional?
Acabo sempre por pedir 
conselhos aos meus pais.  
O Lopo, o meu filho, já partiu 
a cabeça e foi cozido pelos 
meus pais em casa, é óptimo. 
Em relação aos remédios é 
diferente. A minha mãe, diz-me: 
«Toma isto, toma aquilo». E eu 
digo que sim e nunca faço nada 
do que ela manda.

E como vê o papel da farmácia?
Vou imenso, gosto de ir. Tenho 
de comprar coisas para o 
meu filho e, apesar de não 
tomar Ben-u-ron e Aspirina, 
dou ao meu filho. Não dou é 
antibióticos, mas há alguns 
remédios que, para mim, são 
básicos. Compro-lhe vitaminas, 
as nossas pastas de dentes 
também são da farmácia e  
são óptimas… Adoro.

Canta fado em casa?
O Lopo está sempre a pedir,  
eu é que não canto. Mesmo assim, 
acaba por me ouvir. Na sala, 
temos muitos instrumentos, 
violas, pandeiretas, harmónicas, 
pianos, e passo muito tempo ao 
piano a tocar e a cantar e ele 
acaba por estar sempre a  
ouvir-me e por participar. Faço 
um jogo em que toco as músicas 
e ele tem de adivinhar quais são. 
Adora.

Na sua infância também havia 
música?
Sim, a música sempre esteve 
muito presente na minha família. 
Todos cantamos muito bem, os 
cinco irmãos. A minha avó cantava 
maravilhosamente bem, a minha 
mãe também. Sempre fizemos 
teatros e musicais em casa.

Entretanto formou-se em 
Psicologia.
Antes ainda estudei Direito. 
Escolhi Psicologia e achei que 
era muito sensível para exercer, 
fiz uma pós-graduação em 
Marketing, inscrevi-me em 
Antropologia… E andava sempre 
a cantar ao mesmo tempo. 
Comecei nos Toranja. A minha 
mãe dizia: «Podes continuar 
a cantar, desde que tenhas 
positivas» [risos] E eu andava 
sempre a estudar nas tournées 
para ter a certeza de que passava 
e continuava a cantar, porque era 
aquilo que eu adorava.

E o fado acabou por vencer…
O fado nunca me deixou 
trabalhar em Psicologia.  
É assim há dez anos e é uma 
sorte, porque nunca parei de 
cantar. Costumo dizer que foi 
o fado que me escolheu e não 
poderia ser mais feliz a fazer 
outra coisa. É a minha grande 
paixão.

«O fado nunca me 
deixou trabalhar 
em psicologia.  
É assim há dez 
anos e é uma 
sorte, porque 
nunca parei  
de cantar»

«A música sempre 
esteve muito 
presente na minha 
família. Todos 
cantamos muito 
bem»

«Antes de entrar 
em palco, respiro, 
fico sozinha uns 
minutos e peço 
para ser um bom 
instrumento. 
Acima de tudo,  
de amor»

Costuma ir sempre à mesma?
Sim, é tudo muito familiar. 
Há uma farmácia mesmo ao 
lado da casa dos meus pais, 
já nos conhecem e vamos lá 
desde sempre. O meu filho usa 
muito aqueles produtos para 
tomar banho, tem a pele muito 
atópica… Sim, passo a vida na 
farmácia.

Como foi participar no Fados,  
do Carlos Saura?
Mudou tudo. Eu era a única 
fadista nova a ter um quadro 
só para mim, ao lado do Chico 
Buarque, do Caetano, da 
Mariza, do Camané, da Lura… 
Eram nomes fortíssimos e 
tive medo porque só cantava 
há um ano e queria muito 
agarrar aquela oportunidade. 
Toda a gente me dizia: «Tens 
de cantar isto de uma forma 
eterna», e eu ficava com 
medo porque ia ficar para 
sempre. Acho que consegui 
cantar de uma forma eterna 
porque, apesar de haver 
muita ingenuidade, é uma 
ingenuidade linda.

Como se prepara para os 
espectáculos?
Tenho um dom, a minha voz, 
que me foi dado de graça. > 



«O fado tem 
exactamente  
a mesma beleza 
que a natureza: 
é incrivelmente 
bonito quando 
é puro, sem 
máscaras» 

E quando nascemos com um 
dom, somos instrumentos. 
Antes de entrar em palco, 
respiro, fico sozinha uns 
minutos e peço para ser um 
bom instrumento. Acima de 
tudo, de amor.

Também escreve letras.  
É uma necessidade de sempre?
Desde muito pequena que 
escrevo. Gostava muito de 
observar e de escrever sobre 
os sentimentos e sobre as 
pessoas. Já escrevi muitos 
livros, uns sobre as estrelas 
e o Sol, outros sobre o amor. 
Vão crescendo com a idade. 
Continuo a escrever todos os 
dias sobre o que vivi. Depois 
passei a fazer isso através da 
poesia. E poder cantá-la…  
é gratificante.

É diferente de cantar letras  
de outros autores?
É mais gratificante cantar as 
minhas próprias letras no fado, 
uma música que exige que vás 
ao encontro da tua verdade 
e da tua experiência de vida, 
do que cantar um poema da 
Florbela Espanca, a minha 
poetisa preferida. Consigo 
passar essa verdade de  
que o fado precisa.

Já está a pensar no próximo 
disco?
Vai ter a ver com a luz e com  
o fogo. Acho que os elementos 
da natureza vão existir 
sempre. Acredito que o fado 
tem exactamente a mesma 
beleza que a natureza: é 
incrivelmente bonito quando  
é puro, sem máscaras. •
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/// Heróis Saúda

Parece um conto, mas é a vida. Luísa descobriu  
aos 26 anos que tinha Esclerose Múltipla.  
Contra o fatalismo, meteu-se num barco  
e decidiu renascer. Uma inspiração. 

Oceano  
de esperança 

Texto de Filipe Mendonça
Fotografias de Pedro Loureiro

2 de Agosto de 2004. Luísa 
chega sozinha ao Hospital da 
Universidade de Coimbra. Medo. 
Ansiedade. Às costas, anos de 
sofrimento associado a sintomas 
que nunca entendeu. Deixou de 
andar. Perdeu parte da visão. 
Sentia-se muito cansada e com o 
corpo dormente. Chega a Coimbra 
para receber o diagnóstico.  
O mundo desaba. Ergue-se e volta 
a desabar. Esclerose Múltipla. 
«Deixei de ouvir a médica. Não me 
lembro de ter perguntado se tinha 
cura». Tem tratamento.  
Na retina, aos 26 anos, a imagem 
da «doença da cadeira de rodas».

2 de Agosto de 2014. Luísa chega 
ao cais de partida, junto ao Tejo, 
em Lisboa, acompanhada por 
familiares e amigos. Traz o 
coração livre. Confiante. Cheio. 

Nos braços, o desejo de deixar  
a doença em terra e começar 
tudo de novo. É assim que se 
faz ao vento e embarca rumo 
a Boston, a bordo do veleiro 
“Oceans of Hope” (Oceanos  
de Esperança), na companhia 
de quatro jovens que conhecem 
aquilo que sente. «Passei de 
um estado de prisão para um 
estado de profunda liberdade. 
De uma solidão extrema para 
um mundo rodeada de gente 
importante. Saí de Lisboa 
doente e cheguei a Boston 
pessoa». É assim que Luísa 
resume os 37 dias que passou 
no mar. Uma vida inteira.  
O suspiro da única portuguesa 
que participou na volta ao 
mundo a bordo de uma casca  
de noz tripulada por doentes 
com Esclerose Múltipla. 

Deixou de andar. 
Perdeu parte  
da visão.  
Sentia-se muito 
cansada e com  
o corpo dormente. 
O mundo desabou. 
Ergueu-se, 
desabou e voltou  
a erguer-se. 

De Coimbra a Boston há dez anos 
de marés e várias luas.  
«Percebi que uma coisa é aquilo 
que temos. Outra, bem diferente,  
é aquilo que somos. O que me 
define é a atitude». > 
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AÇÃO RÁPIDA E LOCALIZADA

A tecnologia revolucionária de STREPFEN SPRAY 
permite uma aplicação imediata e direcionada.
A dupla ação anti-inflamatória e analgésica 
combate a dor e a inflamação, pois atua
diretamente na origem do problema.

NOVO
EM SPRAY
sem açúcar

Strepfen Mel e Limão 8,75 mg pastilhas, Strepfen Laranja sem açúcar 8,75 mg pastilhas e Strepfen Spray 16,2 mg/ml solução para pulverização bucal são medicamentos não sujeitos a receita médica indicados no 
alívio sintomático a curto prazo da dor de garganta. Strepfen Spray está indicado apenas para adultos. Leia cuidadosamente as informações constantes da embalagem e do folheto informativo. Tome especial precaução 
se tiver hipersensibilidade ao medicamento, se tiver antecedentes de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou outros AINEs, se tiver úlcera/hemorragia péptica e ulceração intestinal, hemorragia gastrointestinal 
ou perfuração, colite grave, perturbações hemorrágicas ou hematopoiéticas, se estiver a tomar AINEs, se tiver insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou insuficiência hepática graves, se estiver no último trimestre 
de gravidez ou se tiver menos de 18 anos de idade (no caso de Strepfen Spray). Em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou o farmacêutico.

 Especialista na
Dor de Garganta
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Depois de um tempo em que se 
escondeu do mundo, Luísa quis 
inspirar, destruir os mitos que 
mascaravam a «doença da cadeira 
de rodas» e sorrir. «O segredo 
disto tudo foi ter descoberto a 
força da gratidão. Nas piores 
alturas, quando não conseguia 
andar, nem comer, nem levantar 
a cabeça de tão cansada que 
estava, comecei a olhar para o 
lado e a ver o que me rodeava. 
Percebi que tinha uma família, 
amigos, comida na mesa, um 
tecto… Foi aí que me deu o clique, 
a gratidão». Sorri. 

É a isto que Luísa chama de 
«montanha russa»: uma doença 
crónica e degenerativa que afecta 
o sistema nervoso central e em 
que o sistema imunológico, por 
causas ainda desconhecidas, “se 
ataca” a si mesmo.  

«Percebi que uma 
coisa é aquilo que 
temos. Outra,  
bem diferente,  
é aquilo que somos. 
O que me define  
é a atitude»

«Quero que os pais 
de um jovem com 
Esclerose Múltipla 
olhem para mim  
e respirem fundo.  
Quero que 
percebam que  
o filho não  
está condenado  
a uma cadeira  
de rodas»

Em Portugal, 
mais de oito mil 
pessoas vivem com 
Esclerose Múltipla.  
Em termos 
mundiais,  
a estimativa ronda 
dois milhões  
e meio de casos 
diagnosticados.  

Luísa conversa como quem 
abraça. Quer contar tudo. Ouvir. 
Sentir o que há para sentir. 
«Durante muitos anos a minha  
vida fui uma montanha russa. 
Comecei com os sintomas aos  
14 anos e não sabia o que tinha. 
Não conseguia associar umas 
coisas às outras. Passei 12 anos 
numa luta desigual contra o 
desconhecido, a tentar perceber o 
que se passava comigo». Aquilo que 
a mantinha ligada ao mundo era a 
bola de basquetebol, os pavilhões 
e a equipa, mas até isso começou 
a perder o sentido. «Num dia era 
boa atleta, no outro não conseguia 
mexer-me. Num dia era boa aluna, 
no dia seguinte não conseguia fazer 
coisas básicas. Cresci a moldar 
a minha personalidade a esta 
instabilidade».  

Em Portugal, segundo dados 
divulgados pela Sociedade 
Portuguesa de Esclerose Múltipla 
(SPEM), estima-se que mais  
de oito mil pessoas vivam com  
a doença. Em termos mundiais,  
a estimativa ronda dois milhões  
e meio de casos diagnosticados. > 

AÇÃO RÁPIDA E LOCALIZADA

A tecnologia revolucionária de STREPFEN SPRAY 
permite uma aplicação imediata e direcionada.
A dupla ação anti-inflamatória e analgésica 
combate a dor e a inflamação, pois atua
diretamente na origem do problema.

NOVO
EM SPRAY
sem açúcar

Strepfen Mel e Limão 8,75 mg pastilhas, Strepfen Laranja sem açúcar 8,75 mg pastilhas e Strepfen Spray 16,2 mg/ml solução para pulverização bucal são medicamentos não sujeitos a receita médica indicados no 
alívio sintomático a curto prazo da dor de garganta. Strepfen Spray está indicado apenas para adultos. Leia cuidadosamente as informações constantes da embalagem e do folheto informativo. Tome especial precaução 
se tiver hipersensibilidade ao medicamento, se tiver antecedentes de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou outros AINEs, se tiver úlcera/hemorragia péptica e ulceração intestinal, hemorragia gastrointestinal 
ou perfuração, colite grave, perturbações hemorrágicas ou hematopoiéticas, se estiver a tomar AINEs, se tiver insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou insuficiência hepática graves, se estiver no último trimestre 
de gravidez ou se tiver menos de 18 anos de idade (no caso de Strepfen Spray). Em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou o farmacêutico.

 Especialista na
Dor de Garganta
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«O segredo 
disto tudo foi 
ter descoberto 
a força da 
gratidão»

Nas margens da ria de Aveiro, 
cidade onde cresceu, Luísa vai 
salgando a conversa. Dá sede. 
Vontade de saber mais e mais 
de uma vida que parece sempre 
nova a cada frase, cada desafio, 
como naquele dia em que calçou 
os ténis. «Nunca pensei correr. 
Não gosto de correr por correr. 
Quem diria que conseguiria 
fazer 10 km». É um pé à frente 
do outro, como na vida. «Quero 
que os pais de um jovem com 
Esclerose Múltipla olhem para 
mim e respirem fundo. Quero  
que percebam que o filho não 
está condenado a uma cadeira  
de rodas».

A corrida é só uma boa metáfora. 
O resto é o dia-a-dia de Luísa,  
a mulher que quis mudar a 
cara de doença e acabou a 
transformar-se, ela própria, 
numa espécie de cartaz.  

É missão. Juntou-se a vários 
grupos de doentes, como  
o “Gangue da Esclerose Múltipla”  
e os “Amigos de Aveiro”.  
Foi neles que encontrou a força  
para recomeçar e é através deles 
que quer continuar a dar a mão 
a quem chega. Não satisfeita, 
a antiga atleta foi à procura 
de um emprego onde pudesse 
colocar a sua experiência ao 
serviço da sociedade. Chegou 
a técnica de comunicação na 
SPEM e concretizou outro sonho: 
construir uma equipa. «Um 
senhor teve a ideia de criarmos 
uma camisola que pudesse servir 
de inspiração. Foi assim que 
nasceu a Mágica», explica com 
a dita encarnada vestida. Hoje, 
mais de 500 pessoas correm 
pela causa. Os números são 
só isso: dos 30 mil quilómetros 
já acumulados, 1.000 foram 
corridos por doentes. Mágico!  

Janeiro de 2016. Luísa tem  
as malas à porta, aos 38 anos. 
Está de partida para o aeroporto, 
rumo à Dinamarca.  

O barco da esperança que  
a embalou até Boston foi,  
afinal, o barco do amor.  
Quase dois anos depois de 
cruzar o oceano, Luísa solta  
as amarras, deixa a ria, o sol,  
os amigos e a família, e parte 
para aquele cantinho frio,  
lá longe, a norte. Diagnóstico: 
Apaixonada. «– Já sabes o que 
vais fazer lá? – Ainda não.  
Bem, sim, sei… vou viver!» •
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/// Saúde com ciência

Nove meses  
de bem-estar

Durante a gravidez, o corpo da 
mulher passa por sucessivas 
mudanças ao longo das  
40 semanas, numa espécie de 
“revolução” física e emocional, 
para dar vida a um novo ser. 
Ocorre um aumento do volume 
de sangue em circulação e  
o metabolismo acelera para 
responder às necessidades do 
bebé e, desta forma, assegurar  
o seu adequado desenvolvimento.

Para que a gravidez seja 
sinónimo de bem-estar,  
para a mãe e para o bebé,  
há alguns cuidados simples, 
mas essenciais, a ter em conta:

1. Alimentação equilibrada.  
É necessário assegurar um 
aporte variado de nutrientes,  
em particular de ácido fólico 
(desempenha um papel chave 
na redução do risco de 
desenvolvimento de 
malformações do tubo neural  
do bebé), de ferro (para garantir 
o volume adequado de sangue  
e prevenir a anemia), de cálcio 

Para a saúde da mãe e do bebé é importante  
ter alguns cuidados desde o início da gravidez.

(para a formação dos ossos  
e dentes do bebé), de fibras 
(para prevenir a prisão de 
ventre) e de proteínas (para 
formar os tecidos e músculos  
do bebé). Evite alimentos com 
propriedades estimulantes, 
como o café e o álcool. 

2. Peso certo. O excesso de  
peso é prejudicial não só para  
si como também para o seu 
bebé, para além de dificultar  
o parto. Em média, é previsível 
um aumento de peso entre  
9-12 kg. Defina com o médico  
o peso ideal para si  
e acompanhe a evolução.

3. Actividade física. É importante 
praticar exercício para ajudar  
a gerir o peso e promover a boa 
forma física e o bem-estar 
psicológico. Informe-se com um 
especialista sobre os exercícios 
mais adequados.

4. Vigilância médica. Cumpra  
à risca o esquema de consultas 
médicas e exames. •

Se planeia 
engravidar ou  
já está grávida, 
saiba que pode 
contar com a ajuda 
da sua farmácia 
para se aconselhar 
e informar sobre 
os cuidados mais 
adequados ao  
seu conforto  
e bem-estar  
e à saúde  
do seu bebé. 
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A gravidez não é doença, mas existem desconfortos que lhe 
estão associados e que, com maior ou menor intensidade, 
são vividos pela maioria das grávidas. Embora alguns dos 
incómodos sejam mais frequentes num dado trimestre,  
outros podem acompanhar toda a gravidez.  
Saiba como aliviar alguns desses incómodos: 

ENJOOS 
Causados pela alteração 
hormonal, são mais 
frequentes ao acordar.
Coma uma tosta ou uma bolacha 
de água e sal antes de se levantar 
e evite jejuns prolongados.

VONTADE DE URINAR
Aumenta devido à pressão sobre 
a bexiga causada pelo feto.
Vá à casa de banho sempre 
que necessário, mesmo 
que o volume de urina seja 
pequeno: reter a urina 
aumenta o risco de infecção.

PIGMENTAÇÃO
Os mamilos ficam mais escuros 
e podem surgir manchas 
acastanhadas no rosto.
Utilize, diariamente, um protector 
solar adequado ao seu tipo de 
pele. Deste modo, evita que 
as manchas se acentuem.

ALTERAÇÕES NA PELE
A pele estica, perde elasticidade 
e podem surgir estrias.
Aplique um hidratante ou um 
creme específico para estrias, 
adequados à gravidez.

DESCONFORTO ABDOMINAL
À medida que o bebé cresce, 
os músculos da barriga 
distendem-se, podendo causar 
sensação de barriga pesada.
Repouse e use uma cinta 
adequada, que suporte o peso 
da barriga com maior conforto.

VARIZES
Surgem pelo aumento  
do volume de sangue em 
circulação e porque o peso que 
as pernas sustentam é maior.
Evite estar muito tempo  
sentada ou de pé e sentar-se  
de pernas cruzadas. Fale  
com o seu médico sobre  
a possibilidade de utilização 
de meias de compressão.

CÃIBRAS 
Surgem sobretudo à noite.
Estique as pernas antes de  
se deitar. Se forem frequentes, 
questione o seu médico sobre  
a suplementação com magnésio. 

AZIA
Acontece quando o conteúdo 
ácido do estômago sobe.  
A pressão da barriga sobre  
o estômago pode agravar a azia.
Coma pouco de cada vez e muitas 
vezes ao dia; evite alimentos 
gordos e condimentados;  
evite deitar-se ou recostar-se  
logo após as refeições.  
Se necessário, tome um antiácido 
à base de sais de magnésio.

INSÓNIA
A sonolência inicial pode 
dar lugar à insónia, pela 
dificuldade em encontrar 
uma posição confortável.
Procure relaxar, tome uma bebida 
quente ao deitar e, quando estiver 
deitada, use almofadas para 
apoiar as costas e a barriga.



Saúde18

/// Utente Saúda

Use e abuse do seu farmacêutico

Mário Beja Santos
Técnico de Defesa do Consumidor

E há o precioso 
aconselhamento farmacêutico, 
um dos pilares da literacia 
em saúde e da automedicação 
responsável. Devemos 
apresentar ao farmacêutico, 
com rigor, os nossos sintomas 
e queixas, as situações clínicas 
específicas e os estados 
particulares, como a gravidez 
ou a amamentação. Temos  
de o informar de reacções 
adversas sentidas no passado. 

Ao farmacêutico compete 
escutar activamente o doente. 
Devemos sempre sair  
da farmácia com  
o conhecimento completo  
do medicamento que 
adquirimos: para que serve,  
que melhoras devemos esperar  
e ao fim de quanto tempo,  
qual a duração do tratamento, 
as eventuais reacções adversas, 
que alimentos e outros 
medicamentos evitar e  
os cuidados a ter com a toma.

Ganhamos todos com o uso 
e abuso do aconselhamento 
farmacêutico.

Quando o leitor entrar na sua 
farmácia lembre-se de que está 
num serviço de saúde, para si  
e para a saúde pública. 

Desde logo, as farmácias 
prestam serviços fulcrais  
para quem tem hipertensão  
ou problemas cardiovasculares: 
determinações contra glicemia, 
pressão arterial, colesterol 
e triglicerídeos. Centenas de 
farmácias têm-se envolvido 
em programas de cuidados 
farmacêuticos para doentes 
com diabetes, hipertensão  

ou asma, com vista a melhorar 
os resultados dos tratamentos 
e a prevenir complicações 
graves. As farmácias recolhem 
ainda radiografias antigas e 
resíduos de embalagens de 
medicamentos. Trocam seringas 
e administram metadona e outras 
substâncias para o tratamento de 
toxicodependentes. Protagonizam 
campanhas de saúde pública, 
como de prevenção das doenças 
cardiovasculares, controlo  
da asma e cessação tabágica. 
Entregam brochuras informativas, 
com o objectivo de complementar 
e reforçar a informação verbal 
prestada pelo farmacêutico. 
Distribuem gratuitamente 
revistas de saúde, desde  
os anos 90. E qualquer  
um de nós pode vacinar-se  
contra a gripe, na farmácia.

Devemos sempre 
sair da farmácia 
com o conhecimento 
completo do 
medicamento  
que adquirimos

Há serviços fulcrais para quem tem hipertensão ou 
problemas cardiovasculares e programas disponíveis 
para doentes com diabetes, hipertensão ou asma.
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/// Portugal Saúda

260 MIL ANOS 
Vida com qualidade para os portugueses

120 MILHÕES
Intervenções farmacêuticas por ano

6 MILHÕES
 Urgências, consultas e internamentos no SNS

8,3%
Qualidade de vida

Saúde20

pública, como a administração  
de vacinas, troca de seringas  
e cessação tabágica.  
A dispensa de medicamentos 
não entrou nas contas deste 
estudo, realizado pela Exigo 
Consultores e o CEFAR - 
Centro de Estudos e Avaliação 
em Saúde, para a Ordem dos 
Farmacêuticos. A intervenção 
farmacêutica poupa à sociedade 
portuguesa 879,6 M2 por ano,  
o que corresponde a 0,5%  
do PIB. Mas poderá poupar ainda 
mais 144,3 M2, caso as farmácias 
venham a ser chamadas  
a prestar outros serviços. 

A intervenção farmacêutica 
oferece mais de 260 mil 
anos de vida com qualidade 
aos portugueses, o que 
corresponde a um aumento  
de 8,3% da qualidade de vida.  
As farmácias evitam 
anualmente seis milhões  
de consultas, internamentos 
e urgências nos hospitais 
e centros de saúde. Este é 
o valor social da actividade 
das farmácias na gestão de 
doenças crónicas, como  
a diabetes e a hipertensão,  
na saúde materna e do bebé e 
em muitos programas de saúde 

Farmácias dão anos de vida
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879 M4
VALOR ANUAL DA INTERVENÇÃO 
FARMACÊUTICA EM CUIDADOS  
DE SAÚDE PRIMÁRIOS E 
PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA

89,5 
M3

342,1 
M4

401,5 
M3

45 
M3

1,6
M3

145 M4
GANHO POTENCIAL  
DE NOVOS SERVIÇOS

342,1 M4  Intervenção farmacêutica não remunerada 

401,5 M4  Poupança em consultas (Centros de Saúde e Hospitais)

45 M4 Poupança em internamentos hospitalares

1,6 M4 Poupança em urgências hospitalares

89,5 M4  Poupança em desperdício de medicamentos, Programa Troca de Seringas e outros programas
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/// Desporto

Gostava de sentir-se saudável, com mais energia 
e bem-estar? Inspire-se no exemplo 
de Carolina Patrocínio e mexa-se todos os dias.

«Tudo conta para 
nos mantermos 
activos»

Páre, escute e olhe. Não a estrada, 
mas o corpo. Estar atento aos 
sinais é meio caminho para a 
mudança. Todas as ferramentas 
estão ao seu alcance e todos os 
dias é um dia novo para começar. 
Mesmo sem ginásio. Pode trocar 
o elevador pelas escadas, deixar 
o carro em casa, sair na paragem 
anterior, brincar mais com os 
filhos ou dar um passeio de  
15 minutos à hora de almoço. 

«As pessoas querem um truque, 
um segredo para a motivação. 
Mas a melhor amiga da motivação 
é a rotina. É conseguirmos criar 
no nosso dia-a-dia, por muito 
complicado que seja, o hábito de 
fazer uma actividade, como se 
fosse algo tão óbvio como tomar 
banho ou lavar os dentes», explica 
Carolina Patrocínio, autora do livro 
Stay Active [Mantenha-se Activo].

Texto de Ana Abrunhosa
Fotografias de Tiago Machado

A apresentadora da SIC chegou 
a ser criticada por manter uma 
actividade física que muitos 
consideram exagerada e até 
perigosa durante a gravidez. 
Também por isso, no seu livro 
explica ao público que a motivação 
é sobretudo uma procura de bem- 
-estar, físico e psicológico. «Praticar 
exercício na gravidez torna-nos 
mais leves e menos ansiosas».  

Os benefícios do desporto não 
se esgotam na boa forma. 
Incluem também autodisciplina 
e autoconfiança. E assim se 
consegue uma âncora para manter 
o equilíbrio – ainda mais essencial 
para uma figura pública. Carolina 
praticou ballet clássico dos três 
aos 18 anos, a par de outras 
modalidades desportivas que ia 
experimentando. Gosta de treinar 
todos os dias, nem que seja com 

uma caminhada. «O desporto 
recentra-me, faz-me voltar  
àquilo que para mim é essencial.  
Quando estou indecisa sobre que 
rumo tomar, que opção escolher,  
o facto de fazer exercício parece 
que melhora tudo, no sentido  
de relativizar os problemas». 

Não há, porém, uma fórmula 
mágica para conseguir este 
equilíbrio. E o que é certo para 
alguns pode ser errado para 
outros. O importante é perceber 
qual é a forma de nos sentirmos 
a melhor versão de nós próprios. 
«Não acho que todas as pessoas 
devam treinar. Mas, dentro das 
possibilidades de cada um, todos 
devem encontrar a actividade 
que os faz sentirem-se bem 
e saudáveis. Pode ser apenas 
passear ao ar livre ou passar  
mais tempo com os filhos». >
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«Praticar exercício  
na gravidez  
torna-nos mais 
leves e menos 
ansiosas»
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Desportos colectivos  
ou individuais?

Desportos colectivos.

Abdominais definidos ou 
glúteos firmes?

[Silêncio] Não podem ser 
os dois?…

 
Rúcula ou chocolate?

Chocolate!

explorá-los, tentando atingir novos 
objectivos. No entanto, atenção: para 
quem nunca fez abdominais ou não 
tem prática de treinos regulares, 
não é de todo aconselhável começar 
a fazê-lo na gravidez». 

Do lado da alimentação, segue 
os conselhos da nutricionista 
Mariana Abecassis: «devem ser 
feitos lanchinhos ao longo do 
dia, escolhendo entre alimentos 
saudáveis: iogurtes magros, fruta, 
gelatinas sem adição de açúcar, 
purés de fruta (para bebé, que não 
têm adição de açúcar), tortitas 
de milho ou arroz, triângulos de 
queijo light, queijo fresco magro  
e algumas bolachas de água e 
sal». Sem esquecer a água: beber 
um litro e meio, no mínimo.

Conseguir encarar o desporto 
como um presente que damos  
a nós próprios, como se fosse  
um dia de folga, «ajuda a combater 
a tristeza, dá uma sensação de 
bem-estar e faz-nos introduzir  
aos poucos importantes 
mudanças na nossa vida»,  
garante Carolina. «Tudo conta 
para nos mantermos activos». •

«Todos devem 
encontrar a 
actividade que os 
faz sentirem-se bem 
e saudáveis.  
Pode ser apenas 
passear ao ar livre»

Mãe de Diana, Carolina espera 
agora outra menina, que deverá 
nascer em Fevereiro. Durante 
a primeira gravidez deixou de 
fazer desportos de impacto e 
abdominais aos cinco meses. 
Mas agora, na fase final da 
segunda gravidez, é diferente. 
«Ninguém sabe melhor do que eu 
o que posso ou não fazer. É muito 
poderoso uma pessoa conhecer 
os seus próprios limites e querer 

Carolina destaca ainda os benefícios 
do treino funcional integrado – 
uma modalidade baseada nas 
actividades do dia-a-dia, como 
subir e descer escadas, tirar um 
objecto do armário ou apanhá-lo 
do chão. Qualquer local serve:  
a praia, o jardim, a rua.  

Reequilibra os efeitos visíveis da menopausa 
na pele, de dia e de noite.

NEOVADIOL
COMPLEXO REEQUILIBRANTE
Cuidado Reactivador Fundamental para a pele madura.

Peça conselho ao seu farmacêutico. / vichy.pt / #nopause
Disponível em farmácias e parafarmácias.

FORMULADO PARA A PELE SENSÍVEL. HIPOALERGÉNICO**COM ÁGUA TERMAL MINERALIZANTE DE VICHY. 

*Teste termográfico - Temperatura medida 1 minuto após a aplicação. 
** Formulado para minimizar os riscos de alergia.

Durante a menopausa a pele perde vitalidade. Pela primeira vez na Vichy, 
um Complexo Reequilibrante que combina [ÁCIDO HIALURÓNICO] 
– um ativo usado na dermatologia a uma elevada concentração de [PRO-XYLANE], 
para lutar contra 3 marcadores cutâneos visíveis da menopausa. Densidade: as 
camadas da pele recuperam a densidade. Volumes remodelados: o contorno 
do rosto fica mais definido. A luminosidade e homogeneidade são melhoradas. 
Prolongue a eficácia do creme de dia durante a noite com NEOVADIOL NOITE. 
A sua nova textura extra refrescante ajuda a equilibrar as sensações de 
desconforto e calor durante a noite, reduzindo a temperatura 
da pele até -2.7ºC*, para uns traços suavizados ao acordar.

NOVA FÓRMULA  
EFICÁCIA + FRESCURA

INOVAÇÃO

• SENSAÇÃO DE DENSIDADE
• VOLUMES HARMONIZADOS
• LUMINOSIDADE

AF_NEOVADIOL_FARMACIA SAUDA_210_265_NEOVADIOL.indd   1 18/12/15   12:07
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/// Nutrição
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Assim, próximo dos seis meses, 
os alimentos a incluir numa das 
refeições do bebé são a papa de 
cereais sem glúten (preparada 
com água ou leite), o puré de 
legumes e algumas frutas, 
sempre oferecidos à colher.  
No puré de legumes podem ser 
gradualmente introduzidos todos 
os legumes, excepto espinafre, 
nabo, nabiça, aipo e beterraba  
(só após os 12 meses, devido ao 
teor de nitratos e fitatos), ao qual 
se adiciona apenas azeite em cru 
(nunca sal). Como sobremesa, 
pêra ou maçã cozidas ou assadas, 
sem açúcar nem mel, ou banana 
esmagada, são os frutos melhor 
tolerados.

A partir dos seis meses, inicia-se  
a papa de cereais com glúten 
ao lanche. Ao almoço, o puré 
de legumes deve agora incluir 
15-20g de carne branca (frango, 
peru, coelho ou pato) ou peixe 
magro (pescada, linguado, solha 
ou faneca) e como sobremesa 
podem oferecer-se outros frutos, 
sem pele nem caroço (morango, 
amora, maracujá e quivi só depois 
do 1.o ano). Ao 7.o mês, a mesma 
dose de carne/peixe, oferecida 
numa refeição ou repartida 
entre almoço e jantar, pode ser 
preparada com farinha de pau  

A descoberta dos alimentos

Inês Tomada 
Nutricionista 

Quando passar do leite às papas e qual a ordem  
de introdução dos nutrientes.

O leite materno (na sua 
impossibilidade, um leite adaptado) 
é o alimento mais adequado 
para nutrir um bebé até aos seis 
meses. A partir de então, uma 
alimentação exclusivamente 
láctea é insuficiente para suprir 
todas as suas necessidades 
nutricionais, devendo ser 
introduzidos outros alimentos  
e de textura progressivamente 
menos homogénea, até à inserção 
na dieta familiar. Embora não haja 
uma cronologia rígida para  
a introdução dos alimentos no  
1.o ano de vida, é consensual que 
esta deve ser adaptada a cada 
criança e iniciada o mais próximo 
possível dos seis meses, mas 
nunca antes dos quatro meses. 

ou açorda, e a partir dos oito meses 
com arroz ou massa cozidos com 
legumes. Nesta altura, pode dar-se 
pequenos pedaços de pão para 
treino da mastigação.

Aos nove meses, 
as leguminosas 
podem ser dadas, 
aos 11 meses a clara 
de ovo, mas o leite 
de vaca só depois 
dos 12 meses
Aos nove meses, pode iniciar 
iogurte natural ao lanche (nunca  
à sobremesa) e gradualmente 
gema de ovo cozida em alternativa 
à carne/peixe (iniciar com  
½ gema/semana durante  
2-3 semanas, num máximo de três 
gemas/semana). As leguminosas 
podem também ser dadas, bem 
demolhadas e de início sem casca. 
Aos 11 meses, a clara de ovo pode 
ser introduzida, mas o leite de 
vaca só depois dos 12 meses.

No final do 1.o ano de vida,  
o bebé está apto a ser integrado 
na dieta familiar, a qual deverá ser 
variada e equilibrada para toda 
a família, evitando doces, fritos, 
refrigerantes e sal.
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/// Suplementação

Margarida Abreu
Farmacêutica

Uma alimentação correcta e 
adequada no primeiro ano de vida 
desempenha um papel primordial 
no crescimento e desenvolvimento 
cognitivo da criança. O aleitamento 
materno é recomendado, sempre 
que possível, nos primeiros 
meses, porque reforça as defesas 
naturais, dado que contém todos 
os nutrientes necessários e 
imprescindíveis.

O pediatra e o farmacêutico  
estão sempre muito próximos  
e disponíveis, no sentido de 
orientar os pais na escolha do leite 
a utilizar, considerando que a taxa 
de crescimento do bebé é bastante 
acelerada – comparativamente ao 
nascimento, o peso triplica  
(em média) e o comprimento 
aumenta cerca de 50%.  

Leites que tratam
Fórmulas enriquecidas com probióticos melhoram  
o conforto intestinal e reduzem as cólicas.

Assim, os leites com necessidades 
nutricionais específicas para 
bebés permitem reduzir as 
prematuridades, intolerâncias, 
alergias e problemas intestinais. 
Neste sentido, há leites com 
fórmulas enriquecidas com 
probióticos – que são constituintes 
que melhoram o conforto 
intestinal, proporcionando menos 
cólicas e favorecendo a absorção 
dos nutrientes. 

Os leites são constituídos por 
lípidos, hidratos de carbono 
e proteínas. A proteína é um 
nutriente fundamental para a 
construção de células, cérebro, 
músculos e ossos. Quando 
ingerido em quantidade e 
qualidade, o leite permite  
um crescimento saudável.  

No entanto, pode ocorrer 
intolerância a esta proteína  
que se manifesta provocando 
diarreias intensas e uma 
consequente perda de peso. 
Assim, devemos escolher 
fórmulas isentas de factores  
que sejam condicionadores  
do bem-estar do bebé.

Também o processo de 
preparação do biberon envolve 
alguma complexidade: a prévia 
esterilização e a temperatura da 
água a utilizar são factores que 
ajudam a manter a qualidade dos 
nutrientes existentes, bem como 
as suas características. Mas, 
o correcto desenvolvimento da 
criança é a resposta ao trabalho, 
empenho e dedicação dos 
profissionais do sector da saúde.•
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/// Mães, pais e filhos

Os bebés não vêm com as cegonhas
Falar verdade para explicar a gravidez aos irmãos.
Rita Mota Capitão Caldas
Farmacêutica

Os nossos cinco filhos são ainda 
muito pequenos, com idades 
entre os oito meses e os seis 
anos, o que facilita as explicações 
sobre a gravidez e o nascimento 
dos irmãos. Eles contentam-se 
com respostas curtas. Maturam 
cada frase nossa e mais tarde 
trazem então novas dúvidas.  
Mas há que responder sempre 
com verdade e sinceridade. Nada 
de “estórias” da carochinha ou  
da cegonha. Nos dias que correm, 
seriam desmontadas num ápice. 

ou cinema, mas com privacidade, 
para que possam, só os dois, 
partilhar o seu amor um pelo 
outro. Ouviram em silêncio,  
de olhar pensativo.

Mais tarde, num momento de 
brincadeiras familiares, lá veio 
a frase: «olha, olha, a mãe deu 
um beijinho ao pai, vão ter mais 
um bebé!». Foi então necessário 
explicar que eles próprios terão 
os seus namorados a quem vão 
dar beijinhos, sem nascer um 
bebé por isso. Importa começar 
desde cedo a incutir-lhes que  
a base é sempre o amor entre  
o pai e a mãe. 

No nosso caso, não foram ver-me 
na maternidade. É extremamente 
penoso vê-los sair enquanto 
a mãe fica ali, com outro bebé 
recém-nascido. Na nossa família, 
o que acontece nesses dias é que 
a mãe não está em casa, mas fica 
o pai a cuidar deles. Funcionamos 
como um todo. Esse apoio 
é fundamental e nisso sou 
privilegiada: o pai é espectacular. •

Importa começar 
desde cedo a  
incutir-lhes que  
a base é sempre  
o amor

E eles percebem quando não 
estamos a dizer a verdade.

A Isabel, o Duarte, o Pedro e  
a Carmo têm sido muito calminhos, 
às vezes nem se dá pelo novo 
bebé em casa. O José Maria,  
o primeiro filho, foi o mais 
agitado. E é também, por ora,  
o mais científico. Expliquei-lhes 
que o pai dá uma semente à mãe, 
que a mãe acolhe essa semente  
e que, para isso acontecer, os pais 
se encontram, não num café  
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/// Sonhos Saúda

Dorme, bebé

Eduardo Sá
Psicólogo

1. O sono do bebé não pode 
ter protagonismo exagerado. 
Receio que os pais se tornem 
tão preocupados, que tanto as 
rotinas relacionadas com ele 
tendam a ser crescentemente 
menos coerentes e menos 
constantes, como, por outo 
lado, quer a mãe quer o pai, ao 
adormecê-lo, estejam (tantas 
vezes) tão expectantes que, por 
pouco, só falte um anúncio néon, 
na respectiva testa, do género: 
«Perigo! Alta tensão!» (o que 
assusta um bocadinho o bebé e, 
em consequência, o impede de 
adormecer).

2. É importante introduzir algum 
“músculo” nalgumas rotinas: no 
acordar (que, em condições boas, 

Manual de instruções do sono das crianças.

deve acontecer não muito pela 
manhã dentro), na sesta (que não 
deve tocar a segunda metade da 
tarde) e no adormecer.  
Os períodos de brincadeira com 
os pais devem ser antes do banho 
e este deve ser antes da refeição 
da noite. O adormecer deve dar-se 
na cama do bebé (de preferência, 
sem os pais a partir dos quatro 
meses). E os pais não devem 
acorrer a qualquer ruído do bebé 
(por vezes, ele choraminga ou 
balbucia a dormir e, ao acorrerem 
de pronto, os pais acordam-no).

3. Dê duas semanas para 
“configurar” um bocadinho 
melhor o sono do seu bebé. 
Para que ele tenha espaço para 
os seus ensaios e para os seus 
erros. E para que ele “ganhe 
mão”, diante das rotinas que 
queira tornar mais coerentes  
e mais constantes. 

4. Por mais que o sono dos  
pais seja precioso, ponha  
o do bebé em primeiro lugar. 
Não sacrifique o seu, obviamente. 
Mas, de tão tomado pelo cansaço, 
não queira resolver muito 
depressa o sono do bebé para 
que possa descansar. Ele sente  
a agitação nos seus olhos,  
na forma mais apertada e mais 
tensa como o agarra ou no ritmo 
mais agitado com que lhe dá 
palmadinhas no rabo. 

5. Deixe de viver debaixo dessa 
aflição de se tornar má mãe ou 
pai sempre que o bebé chora.  
Por vezes, os sonhos dos bebés 
são tão intensos e tão realistas 
que eles choram a dormir.  
Às vezes, choram intensamente, 
sem acordarem, e, 15 ou 20 
minutos depois, viram-se para  
o lado e continuam a dormir.

6. Sempre que falar com o seu 
bebé, não se preocupe com o que 
diz com a boca. Preocupe-se, 
sobretudo, com os seus olhos.  
E, depois, com os seus gestos.  
Se der o mais olhos que possa  
ao seu bebé e se se sossegar nos 
olhos deles – diga o que disser,  
dê as palmadinhas que der –,  
ele vai ficar tão sossegado, que 
a mãe ou o pai se transformará 
num… Anjo da Guarda! 

7. O sono dos bebés resolve-se 
melhor a quatro mãos. Sem 
esquecer que a mãe e o pai 
precisam de dormir. Não deixe, 
portanto, que o trabalho do pai, 
no dia a seguir, seja uma desculpa 
para que o sono do seu bebé 
se torne uma tarefa só da mãe. 
E, nunca se esqueça, «Dorme, 
bebé!» jamais se suplica, não  
se pede e nunca se diz! Antes  
de deseja. Com toda a alma. •

Excerto do livro Dorme, Bebé (2013, Editora 
Dom Quixote, Grupo Leya, Alfragide)
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/// Dermocosmética

A dermatite atópica acentua a sensibilidade  
e exige cuidados especiais.

É quase sempre durante o 
primeiro ano de vida que a 
dermatite atópica se manifesta. 
Pele seca, com comichão, 
vermelhidão e a descamar 
são os sintomas desta doença 
crónica, não contagiosa. 
Embora a sua causa exacta não 
seja conhecida, está muitas 
vezes associada a antecedentes 
familiares de alergia. Após o 
desaparecimento da dermatite 
atópica, pode ocorrer a 
substituição por outra forma  
de atopia (asma ou rinite). 

Nas crianças, as lesões 
localizam-se normalmente no 
rosto, sobretudo nas bochechas 
mas também junto às orelhas, 
e nas zonas de flexão – dobras 
dos cotovelos e dos joelhos. 
Nos adultos, localizam-se 
maioritariamente nas mãos  
e pés, nas zonas de flexão  
e na região cervical.  
A tendência natural para coçar 
deve ser contrariada, uma 
vez que acentua a irritação e, 
consequentemente, a comichão 
é agravada. Além disso,  
a pele fica mais vulnerável  
ao aparecimento de infecções 
causadas por bactérias,  
entre outros agentes.

Uma característica da 
dermatite atópica é evoluir  
por ciclos, com alguns períodos 
de acalmia a alternarem com 
outros de maior intensidade.  
O stress, a exposição a factores 
ambientais agressivos  
(como temperaturas extremas 
e vento forte), alguns alimentos 
ou produtos irritantes podem 
desencadear crises.

Dermatite atópica, eczema 
atópico ou dermite atópica 
são apenas sinónimos, nomes 
diferentes para uma mesma 
doença. Existem medicamentos 
que ajudam a controlar  
a inflamação e medidas que 
aliviam os sintomas. Cumpra 
o tratamento conforme as 
indicações médicas e cuide 
da pele mesmo depois de 
as lesões desaparecerem. 
É também importante que 
aprenda a gerir as situações 
causadoras de stress e 
que evite os factores que 
sensibilizam a pele – procure 
identificar as substâncias que 
desencadeiam os sintomas  
e evite-as. Em caso de dúvida, 
consulte o seu dermatologista 
ou aconselhe-se com o seu 
farmacêutico. •

Quem tem dermatite 
atópica possui uma 
pele muito sensível 
e reactiva, que exige 
cuidados específicos.

Gestos de 
suavidade 
» Evite banhos quentes  

e prolongados
» Lave o corpo com 

produtos adequados  
à sua condição

» Seque a pele com 
uma toalha macia, 
limpando-se com 
gestos suaves,  
sem esfregar

» Aplique um hidratante 
logo após o banho e,  
se necessário, repita  
a aplicação ao longo 
do dia

» Use roupas de algodão, 
para deixar a pele 
respirar

» Evite ambientes muito 
aquecidos e secos

» Limite actividades que  
façam suar muito

» Não coce as lesões, 
mas por precaução 
mantenha as unhas 
curtas e limadas

Hyséac 3-REGUL
AÇÃO GLOBAL NA PELE ACNEICA

TRIPLA AÇÃO NA ACNE MISTA
- BORBULHAS

- PONTOS NEGROS

- OLEOSIDADE

NOVOÀ flor da pele
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/// Sexualidade

Prazer  
no feminino
O que mulheres e homens devem saber  
para uma vida sexual feliz a dois.

Ana Guedes Rodrigues (AGR)
Uma espectadora escreve-nos  
a dizer que tem um problema: 
«Tenho 25 anos e nunca 
tive um orgasmo. Sempre 
tive falta de desejo e nunca 
me masturbei. Não quero 
"piorar", nem quero que o 
meu namoro acabe por não 
ter uma vida sexual normal». 
Quintino Aires (QA) 
Infelizmente, esta dificuldade 
é um problema muito, muito 
frequente, por conta da 

nossa falta de educação 
sexual. E isto é terrível, 
não só para o bem-estar 
físico, como psicológico. 

AGR O que é essencial, 
então, saber? 

QA Ana, consegue imaginar 
um homem a ter um orgasmo 
sem estimular o pénis? 

AGR Só se for em sonhos.
QA De facto, a maioria dos 
homens pode ficar erecta, 
mas não atinge o orgasmo 
nem ejacula se não se tocar. 
Ora, o que é no corpo da 
mulher, fisiológica e até 
anatomicamente, equivalente 
ao pénis no homem? 

AGR O clitóris.
QA Precisamente. Só que,  
ao contrário do pénis 
do homem, que quando 
introduzido no canal vaginal  
já está a ser estimulado,  
o clitóris não é estimulado 
quando é feita a penetração. 
Uma porção mínima do 
clitóris, a que nós chamamos  
a glande do clitóris, está  
no exterior e um bocadinho 
mais acima da entrada  
do canal vaginal. > 

Faça a sua própria pergunta: 
sexoamodadoporto@portocanal.pt
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AGR Mas, ao longo da vida, 
regista-se uma evolução. 
QA Com o tempo de prática 
sexual da vida da mulher, 
formam-se fibras desde as 
paredes do canal vaginal até 
ao clitóris, que ajudam, com 
a penetração, a estimular 
o corpo do clitóris e a levar  
a mulher a atingir o orgasmo. 
Mas, o que os estudos dizem, 
é que essas fibras só estão 
“prontas” ao fim de 15 a 20 anos 
de prática sexual regular.  
Por isso, em média, uma 
mulher só entre os 35 e  
os 40 anos de idade começa  
a conseguir atingir o orgasmo 
só pela penetração, sem 
estimular o clitóris. Ou então, 
tal como nos sonhos molhados 
dos homens, pode acontecer 
que, se ela conseguir fantasiar 
muito, imaginar muita coisa e 
excitar-se muito, a informação 
vinda do cérebro ajude  
a produzir um tal grau de 
excitação que ela consegue 
fazer o orgasmo. Portanto,  
é importante que digamos  
às raparigas e às mulheres 
que é bom não se 
esquecerem de estimular 

a glande do clitóris. 

AGR É a chave do 
orgasmo feminino.
QA Há muitos anos, 
discutia-se na ciência se 
havia orgasmo clitoriano 
ou orgasmo vaginal.  
Muitos cientistas 
defendiam a existência  
dos dois. Não há muito 
tempo, chegou-se à 
conclusão de que todos  

os orgasmos são clitorianos. 
E, mesmo aqueles que são 

conseguidos pela penetração, 
resultam da estimulação 
indirecta do clitóris.

AGR Pois, mas ela diz que 
nunca se masturbou.
QA Se nunca se masturbou, 
não tem este “instinto” de 
se ir tocar quando está a ser 
penetrada pelo companheiro. 

AGR Se calhar, nem conhece 
bem o próprio corpo.
QA Ela deve começar a 
promover a aprendizagem  
do próprio corpo, olhando-se 
ao espelho, tocando as várias 
partes da sua vulva, dos lábios 
vaginais, introduzindo um ou 
outro dedo no canal vaginal, 
tocando a glande do clitóris. 
Muitos casais até preferem 
determinadas posições, como 
por exemplo com a penetração 
por trás, de modo a que o 
homem ou a própria mulher 
possam mais facilmente 
estimular a glande do clitóris 
enquanto a mulher é penetrada.

AGR Mas já ouvi mulheres 
dizerem, com receio: “Se me 
vou tocar, o meu marido pode 
achar que sou perversa”...
QA Se ele ficar incomodado,  
ela só tem de lhe explicar que  
o corpo da mulher é diferente  
do corpo do homem. Se ele não  
a ajudar a fazer a parte dela,  
o sexo não é bom para os dois. •

O resto, o corpo do clitóris, 
que são mais oito ou nove 
centímetros, dependendo das 
mulheres, está dividido em  
duas faixas, digamos assim, 
ladeando o canal vaginal. 
Quando é feita a penetração  
e se alarga o canal vaginal,  
o pénis não toca directamente  
o corpo do clitóris, porque ainda 
há tecido entre as paredes do 
canal vaginal e o clitóris. E uma 
mulher, sem estimular o clitóris, 
muito dificilmente consegue 
um orgasmo. Por isso, o que é 
que muitas mulheres fazem? 
Estimulam a glande do clitóris 
com os dedos. Muitos homens 
gostam de ser eles a oferecer 
isso às suas companheiras.

Ela só tem de  
lhe explicar que  
o corpo da mulher  
é diferente do corpo 
do homem.  
Se ele não a ajudar  
a fazer a parte dela,  
o sexo não é bom 
para os dois 
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/// Farmacêutico convida

Oeste
Peniche é o ponto de partida para um roteiro  
que percorre a Costa de Prata e o património histórico  
da região Oeste. A farmacêutica Filipa Freitas convida.

Texto de Ana Abrunhosa
Fotografias de Tiago Machado

A região Oeste 
atesta o esplendor 
da História  
de Portugal e  
o expoente máximo 
é o Mosteiro da 
Batalha, inscrito no 
Património Mundial 
da UNESCO

A mais antiga recordação de 
Filipa é ver o pai partir para as 
Berlengas num barco semi-rígido 
que desaparecia nas ondas do 
Atlântico. «Uma senhora de preto 
gritava para a minha mãe ‘ai que 
eles morrem!’ Eu tinha três anos 
e ficava em pânico». Mas Pedro 
regressava sempre são e salvo  
(e com peixe fresco). Filipa Freitas 
conta agora 31 anos e há quatro 
que dirige a Farmácia Central,  
na zona histórica de Peniche.  
Com ela, descobrimos a Costa  
de Prata e o património 
classificado dos mosteiros  
da Batalha e de Alcobaça.

Durante muitos anos, a principal 
actividade económica de Peniche 
foi a pesca. Hoje é o turismo o 
motor do desenvolvimento local, 
para o que contribui a realização, 
desde 2009, de uma das onze 
etapas do Circuito Mundial de 
Surf. Peniche é a “capital da 
onda” e recebe anualmente o 
campeonato Rip Curl Pro, o evento 

internacional de surf mais  
antigo do país. O boom turístico  
beneficia também o Baleal, 
península ligada à cidade  
por um troço de estrada ladeado  
por praia e demasiado estreito 
para congregar dois sentidos  
de trânsito – em períodos de 
marés mais vigorosas pura  
e simplesmente submerge  
nas águas do mar.

Ali perto, distingue-se o Surfers 
Lodge, com estrutura de betão 
forrada a madeira.  
É um hotel de quatro estrelas, 
que disponibiliza aulas de surf, 
festas sunset no terraço e a 
gastronomia do chef Manuel 
Dias, que em tempos passou 
pelo estrelado El Buli. Manuel 
é amigo de infância de Filipa. 
Na sua carta destacam-se os 
produtos regionais e frescos. 
Degustamos uma salada de lulas 
(com ervas frescas e limão), 
atum braseado (com sésamo  
e vegetais) e uma sobremesa 

de pêssego (com iogurte, limão, 
bolacha de noz e aveia).  
Tudo no ponto, sem mácula.

Entre as praias atlânticas e o 
maciço de Montejunto, a região 
Oeste forma um ondulado de 
colinas e vales. É coroada a Norte 
pela imensa massa calcária das 
serras de Aire e Candeeiros, e 
pela mancha verde do pinhal de 
Leiria e, a Sul, pelo vale do Tejo.  
A paisagem regista uma 
diversidade notável. > 
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«Geologicamente, esta costa é 
muito rica. Temos, por exemplo, 
o rasto de bombas vulcânicas na 
Papoa e o granito rosáceo nas 
Berlengas», esclarece Pedro 
Freitas, pai de Filipa.

Filipa assumiu o lugar da mãe 
na direcção técnica da Farmácia 
Central – «ainda hoje há quem  
me chame pelo nome dela» –  
e representa a quarta geração 
de farmacêuticos da família 
Freitas. «A população é muito 
pobre e 65% não tem médico, 
por isso temos muitos créditos, 

que as pessoas pagam quando 
recebem as reformas», explica. 
Em pleno século XXI, esta 
jovem farmacêutica acaba por 
preservar o papel social dos seus 
antepassados das sociedades 
rurais, em que se venerava o 
padre, o médico e o boticário.

A região Oeste atesta o esplendor 
da História de Portugal e  
o expoente máximo é o Mosteiro  
da Batalha, inscrito no Património 
Mundial da UNESCO. No livro  
A Abóbada, Alexandre Herculano 
conta que foi o arquitecto 

português Afonso Domingues  
a desenhar a inovadora abóbada 
de estrela de um só voo  
(com diâmetro correspondente 
a três telhados). Como fica cego 
antes de a edificar, o rei D. João I 
contrata para terminar a obra um 
arquitecto irlandês, que altera 
o projecto. Uma das abóbadas 
desaba e a outra ainda hoje lá 
está. Mas, a de quem? Herculano 
garante que é a abóbada do 
mestre Domingues – que morre 
após três dias e três noites de 
jejum, sentado no centro da Sala 
do Capítulo. Versão diferente 
terão os historiadores actuais, 
mas privamo-nos de a revelar, 
para não subtrair protagonismo  
a Herculano.

Já em Alcobaça, conhecemos a 
mais bonita história de amor da 
monarquia portuguesa. Um amor 
proibido que remonta ao séc. XIV  
e está imortalizado nos túmulos  
de D. Pedro I e Inês de Castro.  
A nobre galega por quem o infante 
se apaixonou foi executada por 
ordem do rei D. Afonso IV. Mas  
D. Pedro I reabilitou a memória da 
sua amada fazendo-a sepultar no 
Mosteiro de Alcobaça, hoje também 
Património Mundial da UNESCO.

Regressamos ao hotel que nos 
acolhe, o MH Peniche. Situado a 
300 metros da beira-mar e com 
acesso directo à praia, é um espaço 
moderno e minimal, onde não 
falta um simulador sui generis: 
uma prancha sobre uma estrutura 
móvel frente a um ecrã gigante 
para surfar ondas virtuais.

Seguimos a sugestão de apreciar 
as iguarias locais na peixaria- 
-restaurante ProFresco. Escolher 
os peixes e mariscos que pouco 
depois nos são servidos à mesa  
é uma experiência singular. > 
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Bula
MH Peniche 
Avenida Monsenhor Bastos
Peniche
www.facebook.com/
HotelMHPeniche
reservas.mhpeniche@mh-hotels.pt
262 780 500

Surfers Lodge
Avenida do Mar, 132
Baleal
www.surferslodgepeniche.com
info@surferslodgepeniche.com
262 700 030 

Restaurante ProFresco 
Estrada Marginal Norte
Peniche 
262 785 186

Mosteiro da Batalha
Largo Infante D. Henrique
Batalha
www.mosteirobatalha.pt
geral@mbatalha.dgpc.pt
244 765 497

Mosteiro de Alcobaça
Praça 25 de Abril
Alcobaça
www.mosteiroalcobaca.pt
geral@malcobaca.dgpc.pt
262 505 120

Muitas vezes 
encostamos 
para observar 
as formações 
rochosas que 
se precipitam 
sobre o Atlântico. 
Um quadro 
majestático, único

Os percebes do Baleal e  
o mexilhão de Peniche  
(ao vapor) merecem pontuação 
máxima. No fim, reservamos 
algum tempo para percorrer 
demoradamente a estrada 
marginal norte. São inúmeras 
as vezes que nos sentimos 
impelidos a encostar o carro 
para observar as formações 
rochosas que se precipitam 
sobre o Atlântico.  

Um quadro majestático, único, 
de extraordinária beleza.

O roteiro termina no Forte de 
Peniche. Filipa e Pedro contam-nos  
que no dia 25 de Abril de 1974  
o avô Freitas conduziu uma 
coluna militar até ao Forte de 
Peniche porque os soldados não 
sabiam o caminho. Nisto, a lua 
toma o lugar do sol. E as gaivotas 
sobrevoam as muralhas. •



Nome do medicamento: Septolete Mel e Lima e Septolete Mentol, 5mg + 1mg, pastilhas; Septolete Spray 10mg + 2mg solução para pulverização bucal. Composição qualitativa e quantitativa: Cada pastilha de Septolete Mel e Lima e 
Septolete Mentol contém 5mg de benzocaína e 1mg de cloreto de cetilpiridinio. Cada ml de solução para pulverização bucal de Septolete Spray contém 10mg de benzocaína e 2mg de cloreto de cetilpiridínio. Excipientes: Cada pastilha 
de Septolete Mel e Lima contém 1250mg de maltitol, 478mg de maltitol líquido e 0,01mg de corante vermelho AC (E129). Cada pastilha de Septolete Mentol contém 467,39mg de maltitol, 478mg de maltitol líquido e 1,1mg de óleo de 
rícino. Cada ml de solução para pulverização bucal de Septolete Spray contém 330mg de etanol a 96%. Forma farmacêutica: Pastilha (Septolete Mel e Lima e Septolete Mentol) e solução para pulverização bucal (Septolete Spray). Indicações 
terapêuticas: Septolete Mel e Lima, Septolete Mentol e Septolete Spray estão indicados no alívio sintomático da dor, sensação de queimadura e comichão na garganta (em adultos e crianças com idade superior a 6 anos): em infeções ligeiras 
na cavidade bucofaríngea (faringe, laringe), na inflamação das gengivas e da membrana da mucosa oral (estomatite, gengivite) e na gripe e em constipações. Posologia e modo de administração: Septolete Mel e Lima e Septolete Mentol: a dose 
recomendada para adultos e crianças com idade superior a 12 anos é até 8 pastilhas/dia. Dissolver 1 pastilha lentamente na boca de 2 em 2 h ou de 3 em 3 h. A dose recomendada para crianças com idades entre 6 e 12 anos é até 4 pastilhas/
dia. Dissolver 1 pastilha lentamente na boca de 4 em 4 h. Septolete Spray: Adultos e crianças com idade superior a 12 anos: Para aplicação de 1 única dose, a válvula da bomba atomizadora deve ser premida 2 vezes. Aplicar de 2 em 2 h ou de 3 
em 3 h, até 8 vezes/dia. Crianças dos 6 aos 12 anos: Para aplicação de 1 única dose, a válvula da bomba atomizadora deve ser premida apenas 1 vez. Aplicar de 2 em 2 h ou de 3 em 3 h, até 8 vezes/dia. As crianças deverão ser supervisionadas 
por um adulto quando utilizam a bomba atomizadora. Septolete Spray não deve ser utilizado por um período superior a 7 dias consecutivos. Antes da primeira utilização ou no caso de não ter sido utilizado por um longo período de tempo, 
premir a válvula da bomba atomizadora entre 5 a 9 vezes de forma a libertar medicamento para o ar ou para o lavatório. Continue a pressionar até que apareça uma nebulização fina. Remova a tampa plástica antes de usar. Abra bem a boca, 
aponte a válvula da bomba atomizadora na direção da garganta e prima a válvula. Sustenha a respiração durante a aplicação. Após cada utilização, volte a colocar a tampa na válvula. Septolete Spray deverá ser usado apenas por um único 
utilizador. Quando a válvula é premida uma vez, são libertados 0,15 ml de solução, que contêm 1,5mg de benzocaína e 0,3mg de cloreto de cetilpiridínio. A segurança e eficácia de Septolete Mel e Lima, Septolete Mentol e Septolete Spray 
em crianças com idade inferior a 6 anos não foram estabelecidas pelo que, não se recomenda a utilização em crianças com idade inferior a 6 anos. Contra-indicações: Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes e 
em caso de hipersensibilidade conhecida a outros anestésicos locais, dependência de álcool ou meta-hemoglobinemia. Advertências e precauções especiais de utilização: Os doentes não deverão tomar estes medicamentos se apresentarem 
feridas na boca. Os doentes com problemas hereditários raros de intolerância à frutose não devem tomar este medicamento. Devido à presença de óleo de rícino na composição das pastilhas, podem ocorrer distúrbios no estômago e diarreia. 
Septolete Mel e Lima contém vermelho-allura AC, podendo causar irritações alérgicas. Septolete Spray: Dever-se-á ter precaução com doentes com dificuldades respiratórias; doentes idosos; fumadores; doentes que sofram de doença 
cardíaca. Septolete Spray não deve entrar em contacto com os olhos e não deve ser inalado. Os doentes não deverão comer, beber, mastigar ou lavar os dentes durante pelo menos uma hora após a aplicação deste medicamento. Septolete 
Spray pode, ser utilizado por doentes diabéticos. Interações medicamentosas e outras formas de interação: Estes medicamentos não deverão ser tomados juntamente com leite. Efeitos indesejáveis: Em doentes com hipersensibilidade 
à benzocaína, existe possibilidade de hipersensibilidade cruzada a outros ésteres do ácido 4-aminobenzóico. Caso ocorram efeitos indesejáveis graves, o tratamento deverá ser interrompido. Septolete Mel e Lima e Septolete Mentol: 
problemas gastrointestinais (raros); reação de hipersensibilidade (pouco frequentes). A reacção de hipersensibilidade de dermatite de contacto ocorre em menos de 1% dos doentes. Septolete Spray: reação de hipersensibilidade (pouco 
frequentes) (erupção cutânea, prurido, edema da pele, dificuldades respiratórias); meta-hemoglobinemia, náuseas, vómitos, diarreia (raros). Notificação de suspeitas de reações adversas: a notificação de suspeitas de reações adversas após a 
autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através 
do sistema nacional de notificação do INFARMED, I.P. Data de revisão do texto: 17.09.2014

Medicamento não comparticipado. Medicamento não sujeito a receita médica
Para mais informações contactar o Titular da AIM: Krka Farmacêutica, Lda. | Av. de Portugal, 154, Piso 1 | 2765-272 Estoril-Portugal | Tel: 214 643 650 | E-mail:info.pt@krka.biz

Inovação e conhecimento
no desenvolvimento de 

medicamentos da mais elevada
qualidade, eficazes e seguros.

www.krka.pt
Rápido contra a dor de garganta.

A combinação de princípios ativos para o alívio 
da dor de garganta, elimina as causas de 
infeção e previne a sua disseminação.
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AJUDA A APAGAR A DOR DE GARGANTA.
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Pic My Check

Visor de grande dimensão

Pic Personal Check

Visor de dimensão extra

Pic Classic Check

Função One Touch
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Uriage Bebé  
1er Lait Hydratant

Ekicê®  
Imuno +

Alvita  
Tensiómetro

Serum7  
Serum de Beleza

34
desconto

54
desconto

24
desconto

144
desconto

vale saúda

vale saúda

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Uriage Bebé  
1er Lait Hydratant 400 ml

CNP 6804500

Na compra de uma embalagem de Serum  
de Beleza 30 ml

CNP 6836585

Na compra de uma embalagem de ekicê® imuno + 

CNP 7399980

Na compra de um tensiómetro automático de braço 

CNP 6123307

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.
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Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016

Uriage Bebé  
1er Lait Hydratant

Ekicê®  
Imuno +

Alvita  
Tensiómetro

Serum7  
Serum de Beleza

CNP 6804500

CNP 6836585

CNP 7399980

CNP 6123307

A gama Uriage bebé apresenta cuidados enriquecidos com Água 
Termal de Uriage, que reforçam a barreira frágil e imatura da pele 
do bebé. Cuidados que respondem a todas as necessidades  
da pele do bebé desde o 1.o dia com texturas muito agradáveis  
e o perfume “doudou” que transformam o momento de aplicação 
dos produtos num momento de prazer entre a mamã e o bebé.
O 1er Lait é um hidratante para aplicar no corpo do bebé depois 
do banho. Enriquecido com Manteiga de Karité e Água Termal  
de Uriage, hidrata e suaviza a pele sensível do bebé. 

ekicê® imuno + é um suplemento alimentar constituído por  
uma combinação cuidada de equinácea, vitamina C, zinco, selénio 
e ginseng, que contribui para o normal funcionamento do sistema 
imunitário e reforça as defesas do seu organismo.
ekicê® imuno + é um suplemento alimentar. 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 na 
embalagem. Em caso de dúvida, consulte o seu farmacêutico.

Tensiómetro automático de braço.
Braçadeira (24-36 cm), 4 pilhas, bolsa e instruções de utilização.
Para medição da tensão arterial. Fácil de usar.
Garantia de 24 meses em condições normais de uso.

Serum concentrado com Pro-Retinol e Complexo Age-Defence, 
ajuda a prevenir a diminuição de produção de colagénio e elastina. 
Após 4 semanas, as primeiras rugas diminuem visivelmente. 
Aplicar antes do creme de dia e do creme de noite.

*SAUDA16010014*

*SAUDA16010016*

*SAUDA16010015*

*SAUDA16010017*
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Alvita  
Nebulizador

Gama Airborne

Gama NeovadiolMustela Bebé 
Linimento

24
desconto

54
desconto

vale saúda

vale saúda

vale saúda

vale saúda

Na compra de um Nebulizador T-1500 Plus

CNP 6320663

Na compra de uma embalagem de Linimento 
Higiene Zona da Fralda 40 ml 

CNP 6937755

Na compra de uma embalagem da gama Airborne

CNP Vários

Na compra de 1 pote Neovadiol 50 ml 

CNP Vários

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016
Desconto válido para uma única utilização por cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

204
desconto

24
desconto
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Alvita  
Nebulizador

Gama Airborne

Gama Neovadiol Mustela Bebé 
Linimento

CNP 6320663

CNP 6937755

CNP Vários

CNP Vários

Nebulizador compressor de elevada qualidade.
Taxa de nebulização elevada (0,50 ml/min).
Período de inalação reduzido.
Eficiente deposição pulmonar (MMAD 3,86μm).
Baixo nível de ruído ( 54 dB).
Contém um compartimento para armazenamento dos acessórios.
Para nebulização das vias respiratórias aéreas.
Para utilização em adultos e crianças.
Para nebulização de NaCl e/ou medicamentos.
Leve e compacto (1,8 kg).
Dispositivo Médico Classe IIa, em conformidade com a Directiva 
93/42/CE.

Airborne é um suplemento alimentar. Os suplementos 
alimentares não substituem uma dieta variada e equilibrada 
nem um estilo de vida saudável. Airborne contém Vitaminas 
A, C e Zinco, que contribuem para o normal funcionamento do 
sistema imunitário. Se estiver grávida, em aleitamento, a tomar 
medicação ou se tiver algum problema de saúde conhecido, 
consulte o seu médico antes de tomar Airborne. Para adultos 
e crianças com mais de 15 anos. Não exceder a dose diária 
recomendada.

Laranja, 10 comprimidos efervescentes (7397513)
Lima-Limão, 10 comprimidos efervescentes (7397505)
Laranja, 32 comprimidos para mastigar (7397885)
Frutos do Bosque, 32 comprimidos para mastigar (7397893)

Após 14 anos de investigação e 13 patentes, e inspirados 
nos benefícios da DHEA na pele, os Laboratórios Vichy 
desenvolveram uma fórmula única capaz de actuar nos sinais 
cutâneos característicos da menopausa. Com Neovadiol 
Complexo Reequilibrante, a pele é rejuvenescida em todas 
as suas dimensões. Conheça também Neovadiol Magistral, 
especificamente desenvolvido para a pele após a menopausa. 

NEOVADIOL PNM 50 ml (CNP 6955211)
NEOVADIOL PS 50 ml (CNP 6955229)
NEOVADIOL NOITE 50 ml - NOVO (CNP 6965343)  
NEOVADIOL MAGISTRAL 50 ml (6897504)

À base de Azeite Extra-Virgem, com 99% de ingredientes 
de origem vegetal e 0% de parabenos, o Linimento está 
recomendado para a higiene na muda da fralda de todos os bebés, 
incluindo bebés com peles mais sensíveis e mesmo em caso de 
assadura da zona da fralda. Testado sob controlo dermatológico e 
pediátrico. Mustela é recomendada desde o nascimento.

*SAUDA16010018*

*SAUDA16010020*

*SAUDA16010019*

*SAUDA16010021*

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016

Validade: 15 de Janeiro a 29 de Fevereiro 2016








