




A Cigarra e a Formiga 
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial
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Como refere na entrevista de 
capa a directora-geral da Saúde, 
Graça Freitas, a vacina é uma 
ferramenta segura para prevenir 
a gripe. Não se vacinar pode pôr 
em risco a sua saúde ou dos seus 
familiares mais frágeis, a quem 
o leitor desprevenido poderá 
contagiar. 

A campanha de vacinação contra 
a gripe começa em Outubro. 
Graça Freitas congratula-se com 
o facto de os índices de vacinação 
em Portugal serem dos mais 
altos no mundo. No ano passado, 
a vacina foi administrada a 65 por 
cento da população-alvo.

Conscientes da gravidade da 
doença e da segurança da vacina, 
os farmacêuticos acreditam  
que é possível fazer ainda  
melhor – e estão disponíveis 
para contribuir para isso.  
Por isso, dedicamos esta edição 
da Revista Saúda à gripe.

A vacinação nas farmácias 
é já uma rotina para muitos 
portugueses, fruto da relação 
de confiança com os seus 
farmacêuticos. No ano passado, 
as farmácias dispensaram mais 
de meio milhão de vacinas.

Outubro é o mês mundialmente 
dedicado à prevenção do 

Se ainda está tão bom tempo, 
por que havemos nós de falar de 
doenças de Inverno? 

A resposta é simples. Nas 
farmácias sabemos que os 
portugueses que se vacinam logo 
no início do Outono voltam menos 
vezes no Inverno para pedir 
medicamentos. Conhece a fábula 
da cigarra e da formiga? Como a 
formiga, previna-se agora para 
ter paz e sossego nos dias de 
mau tempo.

A gripe, infelizmente, ainda é 
encarada como uma doença 
menor. Em muitos casos, 
de facto, basta controlar os 

sintomas e esperar que 
passe. Mas nem sempre 

é assim. A gripe pode 
ter consequências 

graves para a saúde. 
Todos os anos é 
causa de mortes, 
directamente 
ou por doenças 
associadas. Muitas 

dessas mortes 
poderiam ser 

evitadas.

cancro da mama. Na rubrica 
Heróis Saúda contamos a 
impressionante história de 
Tamara Milagre. Ela tinha 85  
a 90 por cento de probabilidade 
de vir a sofrer de cancro da 
mama. Como a actriz Angelina 
Jolie, encheu-se de coragem, 
fez uma mastectomia dupla e 
afastou o perigo do seu destino. 
O exemplo da estrela  
de Hollywood já salvou muitas 
vidas por esse mundo fora. 
Esperamos que o de Tamara 
Milagre possa salvar vidas  
em Portugal. 

A queda de cabelo é uma queixa 
muito comum no fim do Verão. 
Há várias causas e tratamentos. 
O seu farmacêutico pode ajudar, 
ou encaminhá-lo para um 
médico, caso seja necessário.

Seguimos os passos da formiga 
mas não queremos expulsar a 
alegria da cigarra das nossas 
vidas.  A boa-disposição é um 
dos pilares da atitude Saúda. 
Gostamos de convidar os 
leitores a conhecer lugares 
espectaculares em Portugal. 
Desta vez, o médico Manuel 
Esteves Marques desafia-nos 
para uma visita a Vila Nova de 
Cerveira, vila das artes, das 
lampreias e da boa vizinhança 
com os galegos. •
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Texto de Maria Jorge Costa 
Fotografias de Luís Silva Campos e Pedro Loureiro

«A vacina 
é segura»

/// Entrevista a Graça Freitas, directora-geral da Saúde

A sua vida mudou desde que  
é directora-geral da Saúde?
Mudou porque agora estou na 
linha da frente na Direcção-Geral 
da Saúde (DGS). Antes havia um 
director-geral. Fui subdirectora 
durante 12 anos e o que muda é 
a noção de que em mim acaba a 
responsabilidade. Tudo o resto 
manteve-se, mais ou menos. 

Em breve começa a campanha 
de vacinação contra a gripe.  
Tem uma meta para a  
cobertura vacinal?
Já estamos entre os melhores 
da Europa porque atingimos, no 
ano passado, 65 por cento de 
cobertura vacinal para  
as pessoas com 65 ou mais 
anos. Esse é o grupo mais 
importante por reunir duas 
fragilidades: a idade, que nos 
torna mais vulneráveis, e a 
multimorbilidade, ou seja,  

Para doentes 
asmáticos, 
diabéticos,  
com insuficiência 
respiratória  
ou cardíaca,  
o vírus da gripe 
pode agravar-se 

várias doenças. Uma infecção 
grave como a gripe leva ao 
agravamento dessas doenças.  
65 porcento é um dos valores 
mais altos no mundo. 

São dados oficiais?
Sim, nossos e internacionais. 
Nós fazemos avaliações e 
há avaliações externas da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Se ficarmos na meta igual 
já achamos aceitável e realista 
de alcançar. Mais do que isto 
é difícil porque a gripe é uma 
doença que não é muitas vezes 
percepcionada como grave  
pelas pessoas. 

Essa taxa tem correspondência 
ao nível da descida de doenças 
e mortalidade associada?
A vacina da gripe é feita  
com base numa previsão.  
Há duas épocas de gripe  

a nível mundial: uma no 
hemisfério Sul (quando é 
Inverno) e outra no hemisfério 
Norte. E os vírus vão  
mudando. As vacinas são 
feitas com previsões. A OMS, 
especialistas e indústria 
farmacêutica juntam-se  
duas vezes por ano e decidem 
qual vai ser a composição da 
vacina contra a gripe na  
época seguinte. > 



Uma das metas de Graça Freitas  
é promover uma vida com saúde  
para todos os portugueses depois dos 65 anos
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O que determina haver  
mais ou menos casos? 
A natureza, em primeiro 
lugar. O vírus que entra em 
circulação pode ser mais ou 
menos benigno, mais ou menos 
agressivo. Em segundo lugar, 
a capacidade de previsão que 
houve em relação à vacina. 
Quando a vacina tem uma 
grande concordância com o 
vírus em circulação (a vacina 
é composta por três ou quatro 
vírus), tende a haver menos 
casos, menos graves e menos 
mortes. Chama-se a isto a 
efectividade da vacina. Se o 
vírus não for igual, as coisas 
já não correm tão bem, mas a 
vacina dá sempre protecção. 

Vale sempre a pena ser 
vacinado, desde que tenha 
indicação para o fazer. 

A previsão para este ano é de 
maior ou menor agressividade?
Não fazemos a mais pequena 
ideia. Não temos essa 
capacidade de adivinhar o vírus 
(ou os vírus) que vai circular este 
ano no hemisfério Norte.  
Só saberemos depois de se 
iniciar a actividade gripal. Com os 
primeiros casos, os laboratórios 
vão estudar e caracterizar os 
vírus. De que tipo são: A ou B e se 
têm uma composição semelhante 
à da vacina. Sendo que com o 
evoluir da época gripal podem 
surgir novos vírus.

Para a maioria das pessoas 
é muito confuso. Por um lado 
ouvem dizer que a vacina é 
segura para os grupos de 
risco, por outro lado ouvem a 
directora-geral da Saúde dizer: 
“não sabemos o que vem aí”. 
Vou dar um exemplo: estamos 
sem guarda-chuva. A vacina é 
um guarda-chuva, protege- 
-nos. Eu não sei é se vou ter 
um Inverno moderado ou com 
chuvas intensas, mas sei que 
me molho se ficar à chuva. >` 

«A vacina é um 
guarda-chuva, 
protege-nos»

A primeira mulher 
à frente da DGS 

conhece os cantos à 
casa: foi subdirectora 
geral durante 12 anos





af imprensa farmacias solax 210x265 sauda.indd   1 29/08/18   11:25



Capa 11

Vale sempre a pena vacinar.  
O benefício pode ser maximizado 
se o vírus for extremamente 
grave e estiver na vacina.  
É o tal grande aguaceiro em 
que convém que eu tenha um 
bom guarda-chuva para me 
molhar o mínimo possível. 
Para as pessoas em geral, 
existe sempre um benefício na 
vacinação. A vacina protege 
contra a doença e contra formas 
graves da doença. 

Explique isso melhor.
A gripe é provocada por um 
vírus que atinge a árvore 
respiratória. Por vezes esse 
vírus sozinho tem capacidade 
de atingir os pulmões e originar 
uma pneumonia viral. Outras 
vezes abre a porta à invasão 
de bactérias, provocando uma 
pneumonia bacteriana grave. 
Por outro lado, o vírus debilita 
nos dias em que está activo. 
Para pessoas com asma, 
insuficiência respiratória, 
cardíaca ou diabética, o 
vírus da gripe é um factor de 
descompensação da doença. 
Podemos antecipar o efeito 
do vírus ou da bactéria. É um 
desperdício não utilizarmos 
as vacinas seguras. É preciso 
que as pessoas tenham esta 
noção: a vacina é extremamente 
segura. São vacinas inactivadas 
(os vírus não estão vivos) 
com alto perfil de segurança, 
rarissimamente dão algum 
efeito ou têm contra-indicações. 
Por isso o conselho é, 
obviamente: vacinar, vacinar, 
vacinar. 

Toma a vacina?
Sempre. Desde que tenho 
indicação. A vacina é gratuita 
para o grupo de pessoas 
identificadas [pelo Ministério 

da Saúde]. Para outras é 
recomendada mas temos  
de ir à farmácia comprá-la.  
É o meu caso. Eu pertenço a 
um grupo de risco mas nem 
todos os grupos de risco têm 
a vacina gratuita. Compro-a 
na farmácia, vou ao centro de 

«Pertenço a um grupo de risco  
mas não tenho a vacina gratuita.  
Vou comprá-la à farmácia»

saúde e administram-na com 
uma receita médica que é válida 
até ao final de Dezembro. Quem 
for buscar a receita a partir de 
Setembro saiba que a receita 
tem, excepcionalmente,  
validade até Dezembro, para 
facilitar a vida às pessoas. >

O dia da directora-geral começa bem cedo, na Alameda Afonso Henriques.  
Gosta de ver a agenda e documentos sem pressões 
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• A mudança de estilo de vida

• O fascínio das viagens

• Envelhecimento activo 
começa na juventude

• A consulta de cessação 
tabágica nos centros  
de saúde

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Portugal é um país envelhecido. 
Muitas extensões de saúde, 
sobretudo no Interior,  
fecharam portas e o único 
acesso à saúde por parte  
dessa população é a farmácia.  
As farmácias são um parceiro 
fundamental e um grande 
promotor da vacinação contra 
a gripe. As farmácias têm 
profissionais formados para 
administrar esta vacina, 
cumprem todos os protocolos  
de segurança. A farmácia é  
um parceiro do Ministério  
da Saúde. Fazem parte do 
sistema de saúde. Todos os  
anos há pessoas que optam  
por ser vacinadas na farmácia. 
Mesmo aquelas para quem  
a vacina é gratuita, porque  
às vezes é uma questão  
de proximidade. 

Como directora-geral da 
Saúde tem alertado para a 
necessidade de acompanhar 
comportamentos de risco. 
Nomeadamente na camada 
jovem. Como contrariar a 
tendência?  
O álcool é muito mais tóxico 
numa criança, num jovem 
de 12 ou 13 anos do que num 
de 18 ou de 20. Não estou a 
desculpabilizar nem num nem 
noutro, só estou a dar uma 
informação. Os números do 
consumo de álcool abaixo dos 
16 anos continuam elevados 
porque deviam ser zero.  
Tudo o que for acima é elevado, 
mesmo que as pessoas digam: 
«ah, mas é só uma vez por 
semana». A faixa etária  
entre os 11 e os 15 anos regista  
um consumo de substâncias e 

«Os números do 
consumo de álcool 
abaixo dos 15 anos 
deviam ser zero»

uma alimentação desadequados. 
Temos de reflectir muito bem 
sobre os dados que temos.  
E trazer para a reflexão não 
só os profissionais clássicos 
da saúde mas também quem 
consome. Porque há coisas 
que podemos estar a fazer 
convencidos de que está bem  
e o impacto ser nulo. Basta 
falar-se na comunicação, que 
é o tópico deste século: se o 
canal utilizado para comunicar 
com pessoas de 13 anos é pouco 
adequado, passa completamente 
ao lado. Temos de aprender 
novas formas de comunicação 
adequadas ao grupo-alvo.  
Como? Falando com eles.  
Se perguntarmos a 20 jovens 
aleatoriamente, com 14 ou  
com 15 anos, eles dir-nos-ão 
sem grande dificuldade o que  
é que vêem, ouvem, a que  
é que ligam. •

Há mais de dez anos, Graça Freitas mudou de hábitos 
alimentares e tenta ter uma vida menos sedentária
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/// Heróis Saúda

Texto de Carina Machado  
Fotografias de Mário Pereira

Milagre  
da antecipação

Tamara Milagre era enfermeira 
no Hospital Dona Estefânia, em 
Lisboa, quando o seu caminho  
se cruzou com o de Sandra.  
A jovem de 27 anos estava 
grávida de 29 semanas  
e havia sido admitida na 
consulta por suspeita de cancro 
da mama. Para horror de toda  
a equipa, os exames confirmaram  
a doença em estado muito 
avançado. Sandra foi submetida 
a uma dupla mastectomia  
no dia seguinte. 

Tamara não se cansa de  
contar esta história da mulher 
de quem ficou amiga mas a 
alemã, que se diz pragmática, 
ainda não consegue evitar  
que o verde dos olhos se  
altere quando recorda que 
foi Sandra, que viria a morrer 
dois anos depois, quem lhe 
salvou a vida, sem saber. 

Tomou conta dela e do bebé  
por nascer, no recobro.  
Foi um acaso, trabalhava num 
piso diferente mas calhou 
assim. Ficaram amigas 
e a enfermeira passou a 
acompanhar Sandra nas 
consultas, onde depressa se 
percebeu que o cancro já havia 
alastrado para os gânglios  
na axila. A dada altura  
tornou-se evidente que havia  
um histórico na família:  
Sandra tinha tias do lado  
do pai que morreram 
precocemente aos 40 anos, 
com cancro da mama. Foi então 
chamada a fazer um teste 
genético que revelou a presença 
de mutações nos genes BRCA-1.  
Em condições normais estes 
genes são reparadores  
naturais das moléculas do ADN 
e têm por função impedir  
o aparecimento de tumores.  

Mas quando sofrem uma 
mutação, os BRCA-1 perdem  
a capacidade protectora, 
elevando o risco de cancro  
da mama nos portadores para 
50 a 85 por cento e de cancro 
do ovário para 15 a 45 por 
cento. Este risco é vitalício e 
as mutações nos BRCA-1 são 
hereditárias. «Para mim, foi 
uma grande novidade o lado 
paterno estar ligado ao cancro 
da mama e foi quase em choque 
que acordei para a minha 
própria história familiar,  
e pensei: “Estou feita!”». >

Não se cansa de 
contar a história  
da amiga que  
lhe salvou a vida

Tirou as mamas para evitar o cancro.



«Há muito pouco de cor-de-rosa  
no cancro», conta Tamara, numa tarde 
de Verão nos jardins da Gulbenkian
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Tamara tem 50 anos.  
É alemã e vive em Portugal  
há 21. Foi por amor  
ao belo que veio até cá  
numa visita de estudo  
quando resolveu que além 
de Enfermagem ia tirar 
Arquitectura, e foi  
a beleza de Lisboa que a  
cativou irremediavelmente, 
desde o primeiro instante.  
Em troca, a cidade orientou- 
-lhe o caminho até ao amor  
da sua vida. Casou-se, teve  
duas filhas. Conseguiu trabalho 
no Dona Estefânia, onde 
começou no bloco de partos. 
Nunca tinha colaborado nessa 
área mas tudo se aprende,  
«e assistir ao nascimento do  

ser humano é das experiências 
mais maravilhosas que há! 
Estive lá dez anos e  
o entusiasmo continuava 
sempre igual». A sua presença 
estendeu-se a outros serviços: 
consultas externas, bloco 
operatório de ginecologia. 
«Havia problemas de  
pessoal. O habitual!».  
Assim chegou até Sandra 
e às portas de um capítulo 
totalmente diferente da  
sua própria história.  
Tamara tinha 41 anos.

A doença oncológica não  
lhe era estranha. A mãe teve  
um cancro da mama aos  
44 anos, episódio que se  

«Foi uma grande 
novidade o lado 
paterno estar 
ligado ao cancro  
da mama»

tomou por isolado por falta 
de parentes próximos que 
permitissem traçar o histórico. 
Do lado do pai sucediam-se os 
casos de cancro da mama e 
do ovário entre as tias e a 
própria avó, uns com mais 
sucesso do que outros. Tamara 
sabe que «há muito pouco de 
cor-de-rosa no cancro». >

Aos 50 anos, Tamara dedica-se  
a tempo inteiro à associação Evita 
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Quando se consciencializou 
do seu contexto, dirigiu-se de 
imediato à consulta de genética. 
A médica, Teresa Kay, ajudou-a 
a levantar a história familiar e 
concluiu haver indicação clara 
para a realização de um teste 
genético. Tamara fê-lo, mas por 
descarte. Estava convencida de 
que estaria tudo bem. O resultado 
chegaria daí a três meses. 
«Bingo! Mutação no BRCA-1 e, 
pela sua forma, herdada do meu 
pai». Sabia que, por ser familiar 
em primeiro grau, o facto de a 
mãe ter tido um cancro da mama 
aumentava o risco, «mas foi a 
médica quem mo sublinhou:  
“O teu risco é altíssimo, acima  
de 90 por cento”. Por outras 
palavras, eu ia ter um cancro  
da mama, só não se sabia 
quando. Era esperar que 
acontecesse».

Só que, recorde-se, Tamara é 
pragmática. «Adoro a minha 

vida e não tinha tempo para o 
cancro. Decidi tirar as mamas. 
A mastectomia é uma cirurgia 
complexa, radical, dolorosa, 
bastante bruta. No entanto, as 
mamas para mim eram bombas- 
-relógio que, ainda por cima, 
não estavam a cumprir qualquer 
função vital no organismo.  
Eu estava com 41 anos, já tinha 
concluído o meu planeamento 
familiar, pelo que não ia 
amamentar e, ao contrário do 
que sei acontecer com muitas 
mulheres – e compreendo – a 
minha feminilidade não se define 
apenas através das mamas». 

As reacções divergiram. Houve 
quem se mostrasse totalmente 
solidário e empático, houve 
quem a tivesse chamado de 
maluca e exagerada. «Houve 
quem me perguntasse:  
“Por que não cortas a cabeça,  
se podes ter um tumor 
cerebral?”. Mas sabendo que 

«Eu ia ter um 
cancro da mama,  
só não sabia 
quando»

um avião tem uma probabilidade 
de 87 por cento de cair, 
embarcariam?».

Em 2009 avançou com a 
mastectomia preventiva. 
«Quando acordei no recobro 
senti uma enorme dificuldade  
em respirar, por causa do 
expansor, e um grande alívio. 
Pensei: “Conseguiste!”».  
A recuperação foi complicada. 
Hoje há mais opções de 
reconstrução, graças em grande 
parte à declaração pública 
da actriz Angelina Jolie, que 
em 2013 se submeteu a um 
processo semelhante  
e impulsionou, > 

«Adoro a minha vida e não tinha tempo para o cancro.  
A minha feminilidade não se define apenas através das mamas»
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• Uma herança chamada cancro

• O cancro hereditário masculino

• A mutação portuguesa

• Os projectos da Evita

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt
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com o seu exemplo, um avanço 
significativo na área. É possível 
agora, em muitos casos, 
adormecer e acordar com 
mamas. Assim como é possível 
decidir esperar, manter uma 
vigilância apertada. Mas Tamara 
não está arrependida: não  
será para o cancro hereditário 
da mama que as filhas irão 
perder a mãe. 

Sandra poderia estar viva, 
saudável e o filho teria mãe.  
O cancro que a matou teria sido 
evitável. Tamara conta hoje as 
duas histórias para que haja 
menos casos como o de Sandra 
e mais casos como o seu. Criou 
a Evita, associação de apoio 
a portadores de alterações 
nos genes relacionados com 
o cancro hereditário, porque 

«quem tem uma sentença 
sobre a cabeça mas ainda não 
está doente, não tinha onde 
recorrer, não encontrava um 
porto de abrigo». A principal 
missão da Evita é salvar vidas, 
identificando portadores. 
«Garanto que já salvámos 
muitas». 

Tamara está agora apostada 
em mudar o paradigma da 
investigação oncológica em 
Portugal e representa o país na 
GENTURIS, Rede Europeia de 
Referência para as síndromes 
genéticas com risco tumoral. 
«Só posso evitar a doença e  
o sofrimento se souber primeiro 
o perigo que corro para poder 
decidir em conformidade  
e de modo apoiado».  
Saber, sublinha, é poder. •

«Hoje é possível 
adormecer e 
acordar com 
mamas após uma 
mastectomia»

«A principal missão da Evita é salvar vidas. Garanto que já salvámos muitas»Veroval R
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A gripe  
não se cura,  
evita-se
O que é a gripe 
Infecção respiratória provocada  
pelos vírus da família Influenza.  
Atinge, principalmente, as vias aéreas 
superiores: nariz e fossas nasais, seios 
perinasais, boca, faringe e laringe.  
É altamente contagiosa.

Como se manifesta
Arrepios e febre alta, dores musculares, 
articulares e de cabeça. O mal-estar  
pode ser acompanhado de tosse seca, 
ligeira dor de garganta e nariz entupido. 
A tosse pode intensificar-se e ser 
acompanhada de expectoração. 

Como se trata 
A gripe não tem tratamento.  
Só se pode tratar os sintomas. 

Como se previne
A vacinação anual é o método  
mais eficaz de prevenção.

Sabia que o número de mutações dos vírus 
num só dia supera o número de mutações 
dos humanos ao longo de vários milhões 
de anos? 
A elevada taxa de reprodutividade,  
a incapacidade para fixar as mudanças e 
a extraordinária habilidade para trocar 
informação genética entre si justificam  
as estonteantes mutações. 

Sabia que são usados ovos  
de galinha na produção  
das vacinas da gripe?  
Os ovos são necessários  
às culturas dos vírus  
usados nas vacinas.

Texto de Carina Machado  
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Sabia que os porcos são especiais? 
Ao contrário do que acontece com 
as outras espécies, os suínos podem 
ser infectados por vírus da gripe de 
todos os tipos, o que faz deste animal 
um ‘terreno’ perfeito para a geração 
de novas e perigosas estirpes de 
Influenza. 

Vacina 2018/2019
Os vírus da gripe mudam de forma a cada época, enganando  

assim o sistema imunitário humano.    Por isso, todos os anos tem  
de ser criada uma nova vacina.

Os Influenza surgem nos meses frios em cada hemisfério  
(Norte e Sul), altura em que há várias estirpes a circular em simultâneo. As 
vacinas são compostas de modo a dar resposta às estirpes que os cientistas da 
Organização Mundial de Saúde prevêem ser as dominantes na época. Por isso se 
diz de uma  
vacina que ela é trivalente se proteger contra três estirpes de gripe, ou 
quadrivalente se proteger contra quatro.

As estirpes do vírus Influenza isoladas e caracterizadas,  
mais comuns no ano passado, e contra as quais a vacina do ano 2018/2019 
protegerá são:

• Uma estirpe viral A(H1N1)pdm09 idêntica a A/Michigan/45/2015 

• Uma estirpe viral A(H3N2) )pdm09 idêntica a A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016

• Uma estirpe viral B (linhagem Victoria) idêntica a B/ Colorado/06/2017 

A vacina quadrivalente inclui também:

• Uma estirpe viral B (linhagem Yamagata) idêntica a B/Phuket/3073/2013

VACINAÇÃO 

Os vírus Influenza são 
classificados em três tipos: 

A – Essencialmente de  
aves, ocasionalmente 
adaptados aos humanos

B – Essencialmente  
de mamíferos

C – Essencialmente  
de humanos

E múltiplos subtipos: 
H1 a H18; N1 a N11

Quando

Onde

A partir de Outubro e enquanto os vírus se mantiverem em circulação. 

Centros de saúde e farmácias de todo o país.

Apesar de haver indicação específica para grupos prioritários,  
todas as pessoas devem vacinar-se.Quem

Oferece protecção 
elevada, mas não total

Ajuda o organismo a criar defesas contra o vírus e diminui a probabilidade de 
contrair gripe. Nos casos em que a infecção ocorre, reduz significativamente  
a intensidade dos sintomas, assim como a possibilidade de complicações. 

A vacina apenas contém partes mortas dos vírus. Um vírus morto não 
é infeccioso. Não causa a doença

NOTA: Esta informação corrige a publicada na edição em papel.



Saúde22

Prevenir  
com tempo
Jaime Pina
Médico, Fundação Portuguesa do Pulmão

A gripe é uma doença infecciosa 
altamente transmissível, muito 
incapacitante e mortal. Todos 
os anos, um pouco por todo o 
mundo, morrem milhares de 
pessoas por causa da doença. 

A perigosidade manifesta-se 
sobretudo nos grupos mais 
vulneráveis, entre os quais se 
destacam os idosos, os doentes 
crónicos e todos aqueles cuja 
imunidade esteja comprometida, 
quer por doenças imunitárias, 
quer por fazerem tratamentos 
que a deprimem. São estas 
pessoas que têm mais risco de 
sofrer as complicações da gripe, 
de que são exemplo as infecções 
do pulmão (pneumonia), do 
cérebro (encefalite) ou do coração 
(miocardite). 

A prevenção da gripe passa, 
essencialmente, por duas 
medidas: comportamentos 
individuais e a vacinação.

Os comportamentos individuais 
estão ligados ao modo como a 
doença se transmite: através de 
gotículas de saliva e de secreções 
respiratórias lançadas para o 
meio ambiente pela tosse e pelos 
espirros. A transmissão pode  
ser directa (pessoa a pessoa),  
ou através das mãos, já que essas 
gotículas têm a capacidade de 
depositar-se nas superfícies e 
manterem-se infecciosas por 
muitas horas. Daqui resultam 
quatro premissas fundamentais: 
lavagem das mãos, a barreira 
respiratória, a desinfecção de 
superfícies e o recato.

Porém, a grande arma na 
prevenção contra a gripe é a 
vacina. Com uma eficácia elevada, 
deve ser administrada todos 
os anos, no Outono. A lista de 
pessoas com indicação clínica é 
extensa, sendo que, para muitas, 
o Serviço Nacional de Saúde 
fornece a vacina gratuitamente. 

Estou doente. E agora?
Quatro regras de ouro para travar a 
transmissão da gripe.

Lave as mãos: Faça-o só com 
água e sabão ou com uma solução 
alcoólica, que aumenta a eficácia.

Faça barreira respiratória: 
Quando se assoar, espirrar ou 
tossir, cubra a boca e o nariz  

com um lenço de papel, que deve ser 
colocado no lixo imediatamente, ou com  
o antebraço. Nunca com as mãos!  
São elas as grandes disseminadoras  
do vírus. O uso de uma máscara aumenta  
a eficiência da prevenção.

Lave as superfícies e os objectos 
onde as gotículas infectadas 
com os vírus se depositam: 

São exemplo as maçanetas das portas, 
os corrimãos, os telefones, os teclados 
dos computadores. A limpeza destas 
superfícies diminui a transmissão  
da doença. 

Seja recatado: As pessoas doentes 
devem contactar com o menor 
número possível de pessoas  

não infectadas. Pessoas não infectadas 
devem evitar o contacto com pessoas  
com sintomas de gripe.

Grupos com recomendação de vacinação
• Pessoas com 65 anos ou mais

• Pessoas residentes em lares 

• Doentes crónicos ou imunodeprimidos,  
com seis ou mais meses de idade

• Profissionais de saúde e prestadores  
de cuidados a idosos

• Grávidas, de acordo com o aconselhamento 
médico

Negro palmarés
Todos os anos a gripe mata 
entre 250 mil e 500 mil pessoas 
no mundo, dependendo da 
agressividade dos vírus em 
circulação. A média anual na 
Europa é de 38.500 óbitos  
e em Portugal de 2.400. 

10% de todo o absentismo  
laboral europeu deve-se à gripe.  
Em Portugal a gripe é 
responsável por um milhão  
de dias de baixa por ano.
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/// Saúde com ciência

Em nome do grupo
A vacinação é um acto de 
protecção à saúde de todos. 
As vacinas têm uma função 
preventiva. Quem está vacinado 
tem maior resistência à doença 
(para a qual foi vacinado) e 
sintomas mais ligeiros, caso 
venha a desenvolvê-la.  
Um indivíduo não vacinado corre 
o risco de adoecer e aumenta  
o risco de transmissão. 

Uma vacina é uma preparação 
de componentes (antigénios) 
dos microrganismos (vírus 
ou bactérias) que causam 
determinadas doenças e 
apresenta um elevado grau  
de segurança, eficácia, que 
qualidade. A vacina provoca  
uma resposta do sistema 
imunitário (sistema de defesa  
do nosso corpo) contra  
esses microrganismos.  

Desta forma, é criada imunidade 
(protecção) contra uma 
determinada doença. As vacinas 
têm a função de prevenção, 
não causando a doença mas 
também não a curando. São 
administradas a pessoas 
saudáveis, geralmente logo na 
infância, para que a protecção 
ocorra o mais cedo possível. 

O cumprimento do Programa 
Nacional de Vacinação (PNV) 
tem como objectivo proteger 
de doenças que podem ter 
complicações graves e provocar 
a morte. 

Os efeitos secundários de  
uma vacina são geralmente 
ligeiros, não sendo necessário 
qualquer tratamento, mas pode 
ocorrer um aumento ligeiro  
da temperatura corporal, dor  

Mitos
desvendados

e vermelhidão no local. 
O médico pode receitar 
medicamentos para diminuir a 
febre e aliviar a dor ou sugerir 
aplicar gelo na zona da picada.

Uma elevada cobertura vacinal 
(número de pessoas vacinadas) 
traz benefícios pessoais e 
colectivos, impedindo que 
algumas doenças se espalhem 
na comunidade, promovendo a 
erradicação (desaparecimento 
da doença numa dada região). 
A este fenómeno chama-se 
imunidade de grupo. É ainda 
essencial para, por exemplo, 
grávidas, doentes com o sistema 
imunitário enfraquecido devido 
a algumas doenças, e crianças 
que ainda não tenham idade 
para serem vacinadas, estarem 
protegidos de doenças evitáveis 
por vacinação. •

«É preferível ficar 
imunizado pela doença 
do que pela vacinação.» 
Não é verdade. A doença 
natural, embora também 
confira protecção, pode, 
em alguns casos, evoluir 
para complicações graves 
e até morte, mesmo  
numa criança saudável. 

«As vacinas causam autismo?»  
Não. Há alguns anos, 
foi publicado um estudo 
afirmando que a vacina contra 
o sarampo/papeira/rubéola 
(VASPR) provocava autismo. 
Este estudo foi totalmente 
desacreditado. Apesar da 
coincidência entre a idade  
do diagnóstico da doença  
e a administração das vacinas, 
seguiram-se outros estudos 
científicos credíveis que 
demonstraram não existir 
relação entre a vacinação  
e o autismo.

«Se as doenças evitáveis pela 
vacinação estão praticamente 
eliminadas e a maior parte das 
crianças é vacinada, porque é 
que devo vacinar o meu filho?»  
Além das vantagens da imunidade 
de grupo, algumas doenças 
evitáveis por vacinação, apesar 
de serem raras em Portugal, 
existem em diversas partes do 
mundo, incluindo em alguns 
países da Europa. Qualquer 
pessoa não vacinada que viaje 
para locais onde a doença ainda 
existe pode ser infectada e, 
consequentemente, adoecer.

1

2 3
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/// Pediatria para todos

Hugo Rodrigues Pediatra
pediatriaparatodos.com
www.bebessauda.pt

Atch...
não!
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Como ajudar as crianças  
a evitar contágios.

A gripe é altamente  
contagiosa. Saiba  
como minimizar o risco  
de contágio das crianças:

• Lavar as mãos 
 Esta é a medida mais  

eficaz para prevenir a 
transmissão da doença.  
Todas as crianças devem 
aprender a fazer uma  
correcta higiene das mãos 
desde pequenas.  
Os adultos devem servir  
de (bom) exemplo.

• Limpar as superfícies 
contaminadas

 As gotículas respiratórias  
que andam no ar  
depositam-se nas  
superfícies (móveis, 
brinquedos).  
É importante lavar as  
áreas adequadamente.

• Espirrar e tossir  
para o cotovelo

 As crianças devem saber 
porque é errado espirrar ou 
tossir para as mãos: o vírus 
vai-se depositar em todos os 
locais. Explique como usar 
um lenço ou ensine a espirrar 
para o cotovelo.

• Renovar o ar
 É muito importante que o ar 

seja renovado, principalmente 
quando existem pessoas 
doentes. Claro que no Inverno 
é mais complicado por causa 
da temperatura, mas os 
espaços fechados são mais 
propícios à transmissão de 
doenças.

Para além destas medidas, 
importa frisar a questão da 
vacinação. Apesar de haver 
alguns países que recomendam 

a administração da vacina  
da gripe a todas as crianças  
a partir dos seis meses,  
a Sociedade Portuguesa de 
Pediatria (tal como acontece 
na maior parte dos países 
europeus) defende que essa 
não é a melhor opção. Assim, 
as recomendações portuguesas 
são para administrar a vacina 
apenas a crianças de risco: 
que tenham algum tipo de 
doença crónica, contactem com 
outras pessoas pertencentes a 
grupos de risco ou apresentem 
obesidade mórbida. Na dúvida, 
convém sempre questionar  
o médico assistente sobre  
estas indicações. •

A vacina só deve  
ser dada a crianças 
de risco
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CONSULTÓRIO

PRISÃO DE VENTRE

A minha filha de sete anos 
queixa-se de dores na barriga 
de lado, perto e abaixo do 
umbigo. Está com muita 
energia e dorme bem mas 
sempre teve prisão de ventre. 
É muito ansiosa e tensa. Por 
mais que eu converse, não 
funciona. O que pode ser? 
Pela sua descrição, a dor 
de barriga pode estar 
relacionada com a dificuldade 
na evacuação das fezes. 
Nesses casos, o ideal é 
aumentar a ingestão de fibras 
(legumes verdes e frutas 
como citrinos, ameixa, kiwi e 
papaia) e evitar os alimentos 
que dificultam o trânsito 
intestinal (batata e banana, 
por exemplo). Se mesmo 
assim não resultar, pode 
fazer sentido dar um laxante 
pediátrico, mas apenas sob 
aconselhamento médico.

REGRESSO AO TRABALHO

Comecei a trabalhar há dias 
e o meu filho recusa-se a 
comer. Nem com o pai nem 
com a avó. Tem seis meses  
e ainda lhe dou mama.  
Como devo proceder?  
Estou desesperada. 
Essas situações são 
relativamente comuns, 
principalmente quando os 
bebés são amamentados, 
porque estabelecem uma 
relação muito próxima com 
a mãe nos momentos da 
refeição. De qualquer forma, 
é uma situação temporária e 
geralmente passa por si sem 
grande problema. Se vir que 
está a ser um pouco mais 
difícil, tente, mesmo quando 
está em casa, que seja outra 
pessoa a dar as refeições 
(excepto o leite materno, 
como é lógico), para ver se 
acelera a adaptação.

JO
SÉ

 C
AR

DO
SO
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/// Educação

240 oportunidades
Rita Antunes
Psicóloga clínica e educacional

Com o novo ano lectivo, 
regressam os desafios de 
gestão de tempo. Como 
reorganizar horários, 
actividades escolares, tempos 
de estudo e lazer?  
Por esta altura as horas  
de sono já são as adequadas,  
e são fundamentais para uma 
melhor gestão de emoções  
e comportamentos de  
crianças e jovens.

Estabelecer um horário 
semanal dedicado ao estudo 
vai ajudar a rentabilizar o 
tempo, com maior reforço 
nas fases de avaliação. Não 
menos importante é envolver 

a criança e o jovem na criação 
de um espaço dedicado ao 
estudo. Deve ser um local bem 
iluminado, longe de zonas 
de passagem, sem outros 
estímulos que distraiam. Na 
organização diária mantenha 
disponível apenas o material 
necessário à disciplina em que 
está a trabalhar. 

A motivação para as 
aprendizagens formais é outro 
grande desafio. Mas, como ‘as 
coisas sérias também podem 
ser divertidas’, que tal criar 
apresentações animadas ou 
fazer um role play (por exemplo, 
o filho dar uma aula ao pai) 
sobre a matéria? Ou consolidar 
instruções e conteúdos, 
registrando a matéria num 
gravador? Deve evitar usar 
telemóveis ou outros gadgets 
porque distraem os seus filhos 
dos conteúdos em estudo. Maior 
dinamismo e criatividade nas 
horas de estudo reforçam os 
níveis de motivação. Momentos 
de aprendizagem agradáveis  
contribuem para que a criança 
se sinta cada vez mais capaz 
e confiante na consolidação 
dos conhecimentos. Estas 
estratégias são tão ou mais 
importantes em contexto 

académico, como em termos 
pessoais e sociais. 

A prática desportiva ou outra 
actividade, como a música, 
potenciam o bem-estar geral e 
minimizam o impacto do stress, 
para além de estimularem 
outras competências, como 
a capacidade de cooperação, 
o cumprimento de regras e 
a capacidade de memória 
auditiva.

Igualmente escassos mas 
fundamentais são os  
Tempos Livres. Memorize  
e, se necessário, repita 
diariamente: "um tempo  
livre por dia, nem sabe  
o bem que lhe fazia"!  
Uma máxima válida para 
miúdos e graúdos.

Por fim, salienta-se a 
importância de uma estreita 
comunicação casa-escola- 
-casa para melhor ajustar 
as estratégias gerais a cada 
situação ou vivência em 
particular.

Os 240 dias do ano escolar  
são 240 novas oportunidades 
para fazermos diferente.  
Para fazermos melhor. •
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Farmácias 
Rapunzel
Leonor Godinho
Farmacêutica

Ajudamos a evitar a queda do cabelo.

100 é o número de fios de  
cabelo que se perde por dia.  
O problema é que alguns  
não voltam a crescer.  
A desregulação do ciclo de 
crescimento do cabelo é o 
principal factor para a queda de 
cabelo e crescimento mais fraco. 
O stress, a fadiga, problemas 
hormonais e alimentares, e a 
medicação podem influenciar  
o ciclo de crescimento do cabelo. 
O tratamento mais comum 
é a toma de suplementos 

alimentares compostos  
por vitaminas, minerais e 
proteínas. Em comprimidos ou 
pós solúveis, têm como função 
complementar a carência 
de nutrientes e vitaminas 
essenciais ao crescimento  
e fortalecimento do cabelo.

Entre os componentes destes 
suplementos destacam-se as 
vitaminas A, C e E, sendo que 
a mais comum é a vitamina  
B7, também conhecida por 
Biotina ou vitamina H.  
A biotina é responsável 
pela síntese de cisteína, um 
aminoácido presente na 
queratina, responsável pela 
estrutura do folículo capilar. 
Além das vitaminas, um bom 
suplemento deve conter zinco, 
mineral essencial para manter  
o cabelo hidratado e com  
boa qualidade.

Os suplementos capilares 
podem ser complementados 
com produtos de aplicação 
tópica, por exemplo as 
ampolas ou loções, que actuam 
directamente no ciclo do cabelo 

e aumentam a fase  
de crescimento. 

A queda de cabelo pode ter 
causa genética e, nesse caso, 
toma o nome de alopecia 
androgénica, doença hereditária 
que atinge tanto o sexo 
masculino como o feminino. 
Para estas situações a eficácia 
dos suplementos é bastante 
diminuída, sendo necessário  
ser visto pelo médico, que  
indicará a medicação a seguir. 
Os medicamentos mais 
comuns são o Minoxidil tópico 
e a finasterida oral, que vão 
permitir uma redução na queda 
de cabelo, visível após três a 
seis meses de tratamento, e 
um aumento do crescimento 
capilar. No entanto, é necessário 
um tratamento contínuo para 
garantir estes resultados. •

Stress, problemas 
hormonais, 
medicação podem 
influenciar o 
crescimento do cabelo

/// Suplementos
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/// Nutrição

Lanches coloridos

Rodrigo Abreu 
Nutricionista

Comida saudável e com formas inesperadas  
desperta o apetite dos mais novos.

Este mês decidimos desafiar as 
famílias a pensar a alimentação 
das crianças. 
O que vão almoçar no refeitório 
ou que alimentos têm à 
disposição no bar da escola? 
E que lanches ou merendas 
podem levar de casa?  
Esta é uma reflexão extensível 
a toda a família para melhorar 
hábitos alimentares. Ficam 
quatro dicas simples para 
lanches mais saudáveis:

Planeie as refeições 
Dedique algum 
tempo a antecipar 
quantos lanches 

ou merendas os seus filhos 
terão de fazer, conhecendo os 
horários das aulas. Não os deixe 
sair de casa apenas com um 
copo de leite ou chegar a casa 
cheios de fome. Pense a que 
horas poderão comer e tenha 
em consideração o intervalo 
de tempo entre as principais 
refeições. Por exemplo, durante 
a tarde pode ser preferível fazer 
duas merendas mais pequenas 
em vez de um lanche maior. 
Idealmente, evite que  
as crianças passem mais de 

três horas e meia sem comer ou 
façam refeições com intervalos 
inferiores a duas horas. 

Varie os grupos 
de alimentos  
Evite enviar 
lanches que 
consistam apenas 

numa peça de fruta ou num 
pacote de leite. Para além das 
necessidades de energia e 
nutrientes habituais na criança, 
não podemos esquecer que a 
concentração e aprendizagem 
são beneficiadas se os níveis 
de açúcar no sangue se 
mantiverem estáveis. Combine 
alimentos de absorção 
mais lenta (como pão de 
mistura, cereais integrais não 
açucarados ou frutos secos) 
com outros de absorção mais 
rápida (como fruta). Por sua 
vez, dentro de cada grupo de 
alimentos (cereais, lacticínios, 
fruta) tente variar as opções 
para que os lanches não se 
tornem monótonos. 

Envolva as crianças  
Durante o jantar, fale 
com eles sobre o que 

gostam de levar para a escola. 
Muitas vezes as crianças 
rejeitam os lanches  
de casa por vergonha dos 
colegas ou porque os alimentos 
foram escolhidos pelos pais. 
Lembre-se que se a criança 
aprender a preparar os lanches 
ou merendas será muito mais 
fácil interiorizar escolhas 
saudáveis e preferir alimentos 
mais equilibrados.

Dê o exemplo 
Claro que as 
crianças só vão 
ter bons hábitos 

alimentares se os dos pais 
forem igualmente adequados. 
Questione a forma como  
está a organizar as suas 
refeições e tente perceber de 
que maneira isso influencia a 
alimentação deles. Se acorda 
à última hora, prepara-se a 
si e a eles à pressa e faz o 
pequeno almoço a correr, é 
normal que as crianças, ainda 
estremunhadas, não tenham 
muita vontade de comer ou  
agarrem num qualquer  
pacote de bolachas para 
lanchar na escola. •
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Receitas

Cajus e Framboesas
Numa caixa de plástico 
rígida, com duas divisórias, 
coloque framboesas lavadas 
de um lado e cajus tostados 
sem sal do outro. O toque 
doce e ácido das framboesas 
combina bem com o crocante 
dos cajus e a maioria das 
crianças gosta de merendas 
fáceis de petiscar. Pode 
variar os frutos vermelhos 
(em vez das framboesas, 
use morangos, mirtilos ou 
amoras) e os frutos secos 
(nozes, amêndoas ou avelãs, 
sempre sem sal).

Sandes com legumes 
Juntar legumes a uma sandes 
em pão de mistura ou integral 
dá cor, sabor e textura. 
Experimente adicionar 
cenoura ralada, alface 
iceberg, fatias de pepino doce 
ou couve-roxa frisada a uma 
sandes de queijo ou peito de 
frango. Transportada numa 
bolsa térmica e envolvida em 
película, pode ser consumida 
sem problemas no lanche  
a meio da manhã. 

Palitos de fruta  
ou vegetais
Corte frutas firmes (pêra, 
maçã) ou legumes (cenoura, 
aipo) em palitos. Muitas vezes 
basta mudar a apresentação 
dos alimentos para despertar 
interesse nas crianças. 
Acompanhe com um iogurte 
pouco açucarado. Se os 
seus filhos gostarem, pode 
acompanhar os palitos de 
vegetais com um frasquinho 
de húmus (pasta feita com 
grão-de-bico) ou guacamole 
(molho feito com abacate), 
para um lanche mais 
completo e saboroso.



Bebés Saúda

Texto de Irina Fernandes
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Siga-nos em:
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Boa  
viagem

Conselhos para andar de carro com crianças.

«Traz a outra cadeira, pai!», exclama Miguel, 
de cinco anos. Concentrado a instalar a cadeira 
do filho mais velho no carro do cunhado, Luís 
Furtado responde: «Sim, o pai sabe que ainda 
falta pormos a cadeirinha do mano». 

É hora do passeio e, por isso, hora de cuidados 
redobrados. «A logística das cadeirinhas  
é sempre complicada, mas tem de ser»,  
diz o farmacêutico.

Em distâncias curtas ou longas, Luís e Zara 
nunca vacilam. As normas de segurança 
rodoviária infantil são «para cumprir sempre». 

Miguel e Dinis, de 17 meses, viajavam de costas 
para a estrada. «Neste momento, o Miguel já usa 
a cadeira virada no sentido da marcha, pois  
tem cinco anos. O Dinis ainda não, colocamo-lo 
no sentido inverso à marcha, seguindo as  
normas de segurança», conta Luís. >
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Viajar no sentido oposto ao da marcha 
do automóvel é, de acordo com estudos 
internacionais, a posição que mais protege um 
bebé e/ou criança, sublinha Sandra Nascimento, 
presidente da Associação para a Promoção da 
Segurança Infantil (APSI). «Quando a criança  
vai de costas, a probabilidade de ocorrência  
de lesões e traumatismos cranianos diminui».

Os músculos do pescoço são imaturos para 
suportar o peso e tamanho da cabeça, em 
particular numa situação de travagem ou 
acidente. «Quando a criança vai de costas, 
a cabeça e o pescoço ficam apoiados 
uniformemente pelas costas da cadeira».

Em caso de acidente ou colisão, as forças  
«estão mais focadas na cadeira e menos na 
criança, sobretudo no pescoço». 

Conscientes destes riscos, na hora de comprar 
uma cadeira para transportar o filho Rodrigo, de 
um ano e dois meses, Ana Sanches e Diogo Onofre 
tiveram como prioridade «garantir que fazia rear 
facing (contra o sentido da marcha) e que era uma 
opção segura em testes internacionais».

A taxa de eficácia de uma cadeira «ronda  
70 por cento. Em cadeirinhas que ficam viradas  
de costas aumenta para 90 ou 95 por cento», 
afirma a responsável da APSI. 

Só no período de 2012 a 2016, 6.548 crianças 
foram internadas em Portugal na sequência  
de acidentes rodoviários. 

O que é, afinal, uma cadeira de transporte em 
automóvel segura? «É aquela que, antes de tudo, 
se adapta à criança e ao automóvel. Adaptada  
à idade, peso e altura da criança e utilizada  
todos os dias independentemente da velocidade  
e distância», descreve Sandra Nascimento. 

No que respeita aos sistemas de fixação  
de cadeiras, o sistema ISOFIX, que prende  
os assentos directamente ao chassis do 
automóvel, é identificado internacionalmente 
como o mais seguro. > 

Estar sentado contra a marcha  
pode salvar a vida  

num acidente
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«Uma família que tenha veículo com ISOFIX 
deverá optar pela fixação com esse sistema». 
O risco de instalar a cadeira incorrectamente 
é mais reduzido quando comparado com a 
utilização do cinto de segurança do automóvel. 

O ovo (cadeira babycoque) exige verificação 
regular das normas de instalação, porque é 
posto e retirado do carro quase todos os dias. 
«A folga dos cintos internos não deve exceder 
um dedo, ao nível do ombro», esclarece a 
presidente da APSI.

Na estrada, de noite ou de dia, os pais devem 
conduzir com segurança, tendo presente a ideia 
de que viajar com um bebé ou uma criança 
exige aceitação. «O bebé precisa de mais tempo 
do que um adulto e, por isso, as viagens vão ser 
feitas a outro ritmo». 

Parar o carro, sempre em lugar seguro, será 
muitas vezes a melhor solução. «O bebé pode 
estar com sede ou fome e isso não se resolve 
com cantorias. Aí, os pais têm de parar  
o carro e avaliar o que é que o bebé precisa.  
E a situação acabará por resolver-se»,  
adverte a presidente da APSI. •

No caso do automóvel apenas dispor de 
sistema de fixação com cinto de segurança, 
as cadeiras de transporte de criança 
apresentam um diagrama explicativo de 
colocação. Por sua vez, o ovo dispõe de 
uma sinalização de pontos a azul. «Porque 
os sistemas de instalação mudam de 
marca para marca, é importante confirmar 
os diagramas do fabricante e as marcações 
azuis», recomenda Sandra Nascimento. 

Como colocar o cinto 
na cadeirinha do bebé

Siga-nos em:
www.bebessauda.pt

1.  Escolha da cadeira/ovo: Deve procurar 
uma loja multimarca para conhecer 
diferentes modelos de cadeiras  
e sistemas de instalação 

2.  O lugar mais seguro: Depende de vários 
factores. O mais importante é que a  
cadeira seja instalada com sistema  
de ancoragem ISOFIX, cinto de segurança 
de três pontos e, se for possível,  
no banco traseiro ao meio. Este lugar  
deve ser individual, toda a base da  
cadeira/ovo deve ficar apoiada 

3.  Não sendo possível, recomendamos 
instalação no banco atrás do lugar do 
passageiro: Para a criança ser tirada  
em segurança, do lado do passeio 

4.  Sistema ISOFIX ou cinto de segurança: 
O ISOFIX é considerado mais seguro pois 
elimina as folgas e diminui os erros de 
instalação por parte das famílias, dado que 
é um sistema mais fácil de instalar

5.  Mais dúvidas: Pode sempre consultar 
a APSI. Temos informação e prestamos 
aconselhamento aos pais, nomeadamente 
no que respeita à verificação de cadeirinhas

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA INFANTIL 

Por Sandra Nascimento, presidente da APSI

www.apsi.org.pt
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/// Saúda convida: Vila Nova de Cerveira 

Vestida  
de croché
Texto de Sandra Costa
Fotografias de Ricardo Castelo

Vila Nova de Cerveira poderia ser 
o cenário da versão portuguesa 
de uma história dos livros 
da Anita: as pequenas casas 
brancas debruadas a granito, as 
praças decoradas com canteiros 
de flores impecavelmente 
tratadas, o castelo medieval. 
Parece que nada ali está fora  
do lugar.

À porta da Igreja Matriz, para 
mostrar a terra onde vive há 
40 anos, está o médico Manuel 
Esteves Marques.  

Do monte de Nossa Senhora 
da Encarnação avista-se o rio 
Minho que serpenteia as duas 
margens: Portugal de um 
lado, Espanha do outro. O rio 
parece decorado pelas ilhas dos 
Amores e da Boega, orlado por 
uma linha de árvores. Ao fundo, 
a foz do rio desagua no mar em 
Caminha. A vegetação cobre  
de verde os montes dos dois 
lados: a Pena, Góios, Outeiro da 
Forca, Santo Antão, Santa Tecla. 

Acima do monte de Nossa 
Senhora da Encarnação 
encontra-se a escultura  
"Cervo Rei", representando os 
animais que se julga estarem  
na origem do nome da vila.  
A obra do artista plástico  
José Rodrigues «é uma 
homenagem que fez à vila». 
Natural de Angola e professor 
no Porto, o artista viveu  
durante vários anos em 
Cerveira, num convento  
do século XIV que um dia,  
em passeio com amigos, 
descobriu em ruínas.  
Decidiu comprar e, ao longo  
de 40 anos, foi reconstruindo o 
espaço. Ali criou um museu- 
-ateliê onde tem a sua obra, > 

Do monte  
avista-se o rio 
Minho: Portugal  
de um lado, 
Espanha do outro
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da Senhora da Encarnação
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além de esculturas, desenhos  
e pinturas que foi coleccionando. 
Hoje, o Convento San Payo, 
ainda na posse da família 
está dedicado ao turismo de 
habitação.

O rio é, desde sempre, parte 
integrante da vida de Cerveira. 
Historicamente na defesa da 
fronteira contra as investidas 
espanholas e francesas; 
gastronomicamente como berço 
da lampreia, do sável e da enguia. 
Na margem, os cerveirenses 
usufruem da praia fluvial da 
Lenta, do Parque de Lazer do 
Castelinho, com vários campos 
de jogos e actividades para 
crianças, e da ecopista que liga 
Vila Praia de Âncora a Monção. 

São também ali as instalações 
do Aquamuseu, que desde 
2005 mantém viva a memória 
do rio e apoia a investigação, 
através de parcerias com as 
universidades do Minho, Porto, 
Santiago de Compostela e 
Vigo. A exposição permanente 
mostra o percurso da nascente 

até à foz, dando a conhecer os 
peixes que ali vivem. O museu 
alberga um espólio que conta a 
história da actividade piscatória 
e um lontrário, que acolhe 
lontras «com necessidade de 
uma casa», explica o director, 
Carlos Antunes. Através de 
visitas guiadas e actividades 
pedagógicas, o Aquamuseu 
dissemina o conhecimento 
sobre este rio, «um dos mais 
importantes no que respeita 
aos peixes migradores, como 
o salmão, o sável, a enguia ou 
a tainha». Por ano é visitado 
por 20 a 25 mil pessoas, entre 
estudantes e turistas. 

Este ano a vila enfeitou-se  
de croché para receber a  
XX Bienal Internacional de 
Arte de Cerveira. Um projecto 
inovador há 40 anos, que na 
última edição trouxe à vila mais 
de 100 mil visitantes, muitos 
estrangeiros. «A Bienal nasceu 
da vontade de um cerveirense, 
na altura presidente da 
autarquia, o engenheiro Lemos 
Costa, que quis criar um evento 

A Bienal 
Internacional  
de Arte realiza-se  
há 40 anos  
em Cerveira

O médico Manuel Esteves Marques  
vive há 40 anos na vila

que trouxesse notoriedade a 
Cerveira», conta o director 
criativo, Cabral Pinto.  
«O objectivo foi alcançado:  
a Bienal pôs Cerveira no mapa. 
Não há muitas bienais no  
mundo com este número de 
anos consecutivos».

A Bienal Internacional de Arte 
teve ainda o mérito de motivar 
muitas outras actividades 
artísticas, com a participação  
da população. Cerveira é 
conhecida como ‘Vila das Artes’ 
e «vive todo o ano com arte, 
além da plástica». O artesanato 
tem forte tradição e artesãos 
e idosos trabalham todo o ano 
para vestir a vila de croché, 
numa iniciativa da Câmara 
Municipal e do Turismo de 
Cerveira. >

Trabalho de croché, em que participa 
activamente a população
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Parque de Lazer do Castelinho, a 
zona lúdica e desportiva de Cerveira 

Zona histórica de Vila Nova de 
Cerveira 

Ponte da Amizade, que liga Cerveira 
a Goián, no concelho de Tomiño

Convento San Payo, propriedade da 
família do escultor José Rodrigues 

A lontra Eureka habita o Aquamuseu 
de Cerveira

Obra de Cruzeiro Seixas, 
homenageado na XX Bienal 
Internacional de Arte 
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Bula
INATEL Cerveira Hotel 
Lovelhe
T. 251 002 080

Convento San Payo
Monte San Payo 
T. 935 484 030

Restaurante 
Casa das Velhas
R. das Mineirinhas
T. 251 708 482

Restaurante Casa do Lau
Lugar da Igreja 
Loivo
T. 251 795 162

Aquamuseu
Parque de Lazer do Castelinho
T. 251 708 026

• Bienal de arte pioneira

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Espanha está a dois passos e 
as duas comunidades vivem 
como «irmanadas». Como os 
restantes cerveirenses, Esteves 
Marques atravessa muitas vezes 
a ponte para o lado galego.  
Às vezes escolhe Goián para 
ir à missa. «Sinto uma grande 
afinidade com os galegos,  
assim como acredito que eles 
têm com os minhotos», diz.  
Os recursos de ambos os lados 
são naturalmente partilhados. 
Aos cerveirenses basta 
atravessar a ponte que liga 
Cerveira a Goián, no concelho 
de Tomiño, para ter acesso à 
gasolina e gás mais baratos. 
Esteves Marques utiliza a TDT 
(televisão digital terrestre) 
espanhola sem estranhar 
a diferença da língua. Nos 
transportes também há escolha: 
o comboio liga Cerveira ao Porto 
em duas horas e meia,  

mas é possível demorar uma 
hora com a ligação rodoviária 
espanhola, que liga o aeroporto 
de Vigo ao do Porto. 

Também os galegos desfrutam 
da margem portuguesa do rio 
Minho: aos sábados de manhã 
são eles a maioria dos fregueses 
do mercado semanal de 
Cerveira, procurado igualmente 
por portuenses e outros com 
segunda casa em Cerveira, 
Moledo ou nas proximidades.  
No estacionamento do 
Castelinho vê-se tantas 
matrículas espanholas quanto 
portuguesas. «Preferem 
o Castelinho ao parque da 
Fortaleza, do lado galego. 
E há tantos vizinhos galegos 
a usufruir da ecopista que até 
nos esquecemos se estamos 
em Portugal ou em Espanha», 
graceja Esteves Marques. 

O médico está convencido de 
que a proximidade à Galiza é 
fundamental para a economia 
de Cerveira. O turismo galego é 
um bom exemplo. A construção 
da ponte da Amizade, em 2004, 
veio diminuir a distância entre 
Cerveira e Goián a pouco  
mais de cinco minutos.  
Até 2020, a nova ponte pedonal, 
assinada por Siza Vieira,  
vai aproximar ainda mais as 
duas comunidades. •

Espanha está a dois 
passos e as duas 

comunidades vivem 
como «irmanadas»
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Neutrogena® Corpo 
Fórmula Norueguesa

Quies® Pastilhas 
Anti-Ressono

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Neutrogena® 
Hidratação Profunda ou Reparação Intensa 750ml 

CNP Vários

Na compra de uma embalagem de Pastilhas  
Anti-Ressono Quies® 

CNP 6301820

Validade: 1 a 31 de Outubro de 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.
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Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Neutrogena® Facial 
Visibly Clear®
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Na compra de uma embalagem da gama cosmética 
Visibly Clear® para pele oleosa com tendência acneica 

CNP Vários

Validade: 1 a 31 de Outubro de 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.
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Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.
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Na compra de uma embalagem de 30 cápsulas ou 
comprimidos de qualquer suplemento alimentar DUCRAY. 
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Neutrogena® Corpo 
Fórmula Norueguesa

Quies® Pastilhas 
Anti-Ressono

CNP Vários

CNP 6301820

Loção Corporal Hidratação Profunda: Para pele seca, atua em 
profundidade na pele* para proporcionar um nível de hidratação ótimo 
com apenas uma aplicação, mantendo-o durante 24 horas.  
A pele fica profundamente hidratada, suave e macia, proporcionando 
uma sensação de bem-estar. Com uma fragrância fresca e delicada, 
esta fórmula não gordurosa de absorção rápida penetra facilmente 
na pele, não sendo preciso esperar para vestir.

Loção Corporal Reparação Intensa: Para pele muito seca, com 
prurido e fragilizada, está clinicamente comprovada que atua como 
um "penso rápido" hidratante** regenerador que ajuda a reparar a 
pele muito seca e fragilizada desde a 1ª aplicação e ajuda a alivar o 
prurido. Sentirá uma sensação imediata de alívio e conforto extremo. 
A pele fica intensamente hidratada, suave e macia. A sua textura 
cremosa e não gordurosa é rapidamente absorvida, para que se 
possa vestir imediatamente após a aplicação.
*Camadas superiores da epiderme. **Efeito "penso rápido" cosmético.

Validade: 1 a 31 de Outubro 2018Validade: 1 a 31 de Outubro 2018

Neutrogena® Facial 
Visibly Clear®

CNP Vários 

Gama de cuidado facial diário para a pele oleosa com tendência acneica 
e adequada para pele sensível.  
Com a tecnologia ClearDefend™: uma fórmula eficaz que limpa e 
combate as borbulhas, penetrando nos poros em profundidade.
Está clinicamente comprovado que respeita os nutrientes essenciais da 
pele, reforçando a sua barreira natural para prevenir o aparecimento 
de novos surtos "de borbulhas". Gel de Limpeza Diário: para uma 
pele suave, mais homogénea e visivelmente mais limpa. Esfoliante 
diário: a sua fórmula esfoliante suave ajuda a acelerar o processo 
de renovação natural da pele, para que esta fique uniforme, macia e 
suave ao toque; Hidratante Oil-free: cuidado de textura ligeira e de fácil 
absorção que proporciona hidratação durante todo o dia e deixa a pele 
suave sem obstruir os poros. A sua fórmula ajuda a atenuar as marcas 
causadas pela acne, proporcionando à pele um aspeto mais saudável e 
homogéneo. 

Validade: 1 a 31 de Outubro 2018

DUCRAY

CNP Vários

As Pastilhas Anti-Ressono da Quies® são um Dispositivo Médico 
Classe I, que diminuem a vibração do palato melhorando assim 
o ressono. Estas pastilhas não permitem tratar a apneia do 
sono. Não utilizar em caso de patologia do foro respiratório, 
asma ou alergia a um dos componentes. Se estiver grávida, 
consulte o seu médico antes da utilização.  
O consumo excessivo pode ter efeitos laxantes. É importante ler 
a rotulagem e as instruções de uso no folheto da embalagem.  
Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu 
médico ou farmacêutico. 

QUI 03_06_18

O bom aporte de nutrientes é fundamental para a boa saúde do 
cabelo, os suplementos alimentares de DUCRAY são adaptados 
a cada situação específica com apenas 1 cápsula ou  
1 comprimido/dia*.  Anacaps Progressiv preserva o capital 
capilar e está indicado na queda de cabelo crónica ou 
progressiva (duração + 6 meses). Anacaps Reactiv promove a 
resistência, força e volume do cabelo e unhas, está indicado 
na queda de cabelo reativa ou sazonal (duração - 6 meses). 
Densiage é o NOVO suplemento alimentar DUCRAY com 
indicação para o envelhecimento capilar (perda de densidade, 
cabelos finos e quebradiços), fornecendo todos os nutrientes 
necessários para que os cabelos recuperem a juvialidade. 
*A toma de um suplemento alimentar não substitui um regime alimentar variado  
e equilibrado e um modo de vida saudável.
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Gillette  
Máquina Proshield 

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Outubro de 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Outubro de 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Tensiómetro Pic 
Solution Easy Rapid
Na compra de uma embalagem de Tensiómetro Pic 
Solution Easy Rapid

CNP 6241521

Validade: 1 a 31 de Outubro de 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Na compra de uma embalagem de Gillette Máquina 
Proshield

CNP 7484832

Lactacyd  
Precious Oil

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Lactacyd Precious 
Oil 200ml

CNP 6039867

vale

104

Validade: 1 a 31 de Outubro de 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão.

Lipikar

Na compra de um produto da gama Lipikar

CNP Vários

vale saúda

vale

54
vale

24



50

Tensiómetro Pic 
Solution Easy Rapid

Lactacyd  
Precious Oil

CNP 6241521CNP 6039867

Medidor de pressão arterial de braço, simples e intuitivo.  
Indica os níveis de pressão arterial e  possui um detetor  
de ritmo cardíaco irregular. Tecnologia Rapid Tech que 
proporciona uma experiência de medição rápida e confortável.  
Registo de 60 medições com data e hora, média das 3 últimas 
medições consecutivas.

Lactacyd marca Nº1* na higiene íntima. Lactacyd Precious Oil  
é o novo produto da gama Lactacyd para uso diário na sua 
higiene íntima.
Experimente Precious Oil e descubra esta emulsão ultra suave 
sem sabão, enriquecida com extratos de óleos preciosos e 
ácido láctico biológico que deixa a sua pele macia e hidratada 
e contribui para a manutenção do pH ácido da sua zona íntima 
prevenindo desconfortos. Testado ginecologicamente, indicado 
na higiene íntima a partir dos 12 anos.

* Dados HMR Sell Out Valor 2017

Validade: 1 a 31 de Outubro 2018

Validade: 1 a 31 de Outubro 2018

Validade: 1 a 31 de Outubro 2018

Gillette  
Máquina Proshield 

CNP 7484832

A Lâmina de Barbear Gillette Fusion ProShield Men protege ao 
barbear. A Lubrificação ProShield antes e depois das lâminas 
deposita uma camada protetora para impedir a irritação. 
Além disso, a Tecnologia FlexBall proporciona contacto 
máximo com os contornos do rosto e retira praticamente  
todos os pelos. A Gillette Fusion ProShield é a lâmina mais 
avançada da Gillette. 

Lipikar

CNP VáriosValidade: 1 a 31 de Outubro 2018

A gama Lipikar de corpo, para pele seca, de adultos e crianças, 
continua a provar a sua eficácia em diversos testes médicos, 
estabelecendo-se como referente no mercado dos produtos 
emolientes. 

As formula de Lipikar foram desenvolvidas usando o minímo  
de ingredientes, selecionados para aliar a eficácia à segurança.








