




Vamos salvar vidas
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial
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os dois factores, economia e 
saúde, caminham de mãos dadas. 

Vamos a contas. Todos os anos, 
em Portugal, a gripe causa um 
milhão de dias de baixa por ano. 
Só isso custa aproximadamente 
215 milhões de euros. Mas 
depois é preciso contabilizar 
os custos com medicamentos, 
serviços e horas extraordinárias 
dos profissionais de saúde. Em 
Portugal, isso é particularmente 
notório, porque todos os anos 
as televisões nos mostram as 
urgências a abarrotar durante os 
picos de gripe. 

Mas há outra conta a fazer,  
ainda mais séria. O número 
que lhe vou recordar varia de 
ano para ano, consoante o vírus 
se apresenta mais ou menos 
severo, mas a verdade é que 
a gripe mata que se farta em 
Portugal. Algumas estimativas 
conservadoras apontam para 
uma média anual de 2.400 óbitos 
causados pela gripe e outras 
doenças a que abre caminho, 
como a pneumonia. A doença 
é especialmente perigosa 
para doentes crónicos ou 
imunodeprimidos e maiores  
de 65 anos, especialmente  
se residirem em lares.  

Uma boa parte das pessoas ainda 
acha que a gripe é um fenómeno 
natural do Inverno, contra o qual 
nada se pode fazer. Ora, isso 
não verdade. A gripe pode ser 
evitada na esmagadora maioria 
dos casos. A vacina da gripe, 
comprovadamente, evita sete 
em cada dez infecções. Todos os 
países desenvolvidos, como por 
exemplo Portugal, se esforçam 
por reservar com tempo o maior 
número possível de vacinas. 
Porque será?

A resposta é muito 
simples. A vacina da 

gripe é um óptimo 
investimento em 

saúde pública, mas 
também económico. 
Aliás, é até um bom 
exemplo de como 

Ora, muitas destas pessoas são 
todos os anos infectadas por 
adultos saudáveis, para quem 
a gripe não representa um 
problema de maior, e até pelos 
netos com quem adoram brincar.

Como o vírus muda todos os anos, 
nem sempre a vacina consegue 
evitar que uma determinada 
pessoa contraia a doença.  
Mas evita sempre complicações 
desnecessárias. O facto é que  
a vacina evita mortes. 

Como farmacêutica e como 
directora da revista de saúde 
pública com maior audiência em 
Portugal, sinto-me duplamente 
comprometida com este alerta. 
Pela primeira vez repeti um tema 
neste espaço – e prometo já que 
o voltarei a fazer para o ano. 
Aliás, como despedida, recordo 
as palavras do Director-Geral 
da Saúde à Revista Saúda de 
Outubro de 2016:

«A vacina da gripe é excelente 
para diminuir a mortalidade 
específica pela gripe. Protege 
de complicações. Quando elas 
surgem, são menos graves.  
Com a vacina, há menos 
probabilidade de um idoso 
morrer devido à gripe». •



NA APP FARMÁCIAS 
PORTUGUESAS, 
COMPRAR É FÁCIL. 
PAGAR, TAMBÉM!
Na APP Farmácias Portuguesas, fazer compras online é bom. 
Ganhar um vale de 5€ numa compra com MB WAY é ainda melhor! 
Até 31 de outubro, aproveite esta oferta!

Como aderir ao MB WAY:

Vá ao multibanco e use o cartão multibanco para aderir ao MB WAY

Faça o download da app MB WAY

Ative a app MB WAY através de um código de ativação que recebe por SMS

*Ganhe um vale de 5€ no seu Cartão Saúda, para utilização na sua próxima compra. Oferta válida de 1 a 31 de outubro de 2017. 
Limitado a uma oferta por cliente e a uma compra com pagamento por MB WAY.
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Leia este QR Code 
e faça o download 
da App das 
Farmácias 
Portuguesas

Disponível em:

www.farmaciasportuguesas.pt

GANHE

AO PAGAR
COM MB WAY

5€*
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/// Entrevista com Júlia Pinheiro

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

«Estou na  
fase de ouro»

A sua revista online chama-se 
“Júlia, de bem com a vida”.  
O que significa?
É estar em equilíbrio  
entre as nossas expectativas,  
a possibilidade de as concretizar 
e de nos sentirmos realizados 
no que conseguimos e no que 
achamos que iremos conseguir. 

Celebra 55 anos em Outubro.  
É uma conquista de maturidade?
Dos 50 para a frente, as 
mulheres têm um período 
que eu acho que é de ouro. 
Aprendemos o valor da palavra 
não e começamos a dizê-la as 
vezes que nos apetece. Dizemos 
sim só quando queremos e 
quando vale mesmo a pena.  
E isso é óptimo, alivia imenso. 

Está em harmonia...
Tive alguns anos difíceis, filhos 
doentes, essas coisas todas... 

Agora tudo está mais tranquilo, 
estou a viver um momento de 
harmonia. Estou feliz, serena, 
bem-disposta. E tenho saúde,  
que é muito importante. 

É a melhor fase da sua vida?
Sem dúvida. Estou num momento 
profissional profundamente 
diversificado. Além de fazer 
televisão, comecei há um ano e 
meio uma outra fase da minha 
vida enquanto executiva da 
Impresa, como directora de 
lifestyle e entretenimento na 
área do publishing [edição] das 
revistas, e com a área digital…  
É uma fase mais rica, em que estou 
a aplicar aquilo que 30 e muitos 
anos de carreira me dão, mas a 
aprender imensas coisas novas.

Quando percebeu que queria  
ser jornalista? 
No momento em que a minha 

«Dos 50 anos  
para a frente, 
aprendemos o valor 
do não e dizemos  
as vezes que  
nos apetece»

Júlia conta como a vida lhe ensinou a dizer não. 

mãe me deu dois gritos e me 
disse que eu jamais poderia ser 
arqueóloga. Era o que eu queria: 
arqueóloga, investigadora… 
professora universitária, se 
desse. Como tenho alguma 
capacidade para línguas, 
inscrevi-me em Línguas e 
Literatura. Mas não estava 
resolvido na minha cabeça.  
Até que um belo dia vejo 
a caravana do Papa, com  
os jornalistas todos atrás.  
E aquilo fascinou-me. >



Fazer televisão sempre foi uma intuição 
para Júlia Pinheiro
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Que programa gostou  
mais de fazer?
O amor mais profundo da minha 
existência chama-se “A Noite da 
Má Língua”. Foi um programa 
daqueles que não se repetem  
porque é a disrupção das 
disrupções, a liberdade mais 
enlouquecida que eu vivi na 
minha vida.

Está casada há 32 anos.  
Há algum segredo?
O meu marido (gargalhadas)! 

Tenho muita sorte porque 
casei com uma pessoa que me 
entende e que é meu pai.  
O que digo a toda a gente 
é: «Divirtam-se juntos. Se 
se divertirem juntos a coisa 
vai correr bem». Tivemos 
momentos muito difíceis, mas 
conseguimos ultrapassar 
porque existe cumplicidade, 
proximidade a todos os níveis. >

«O amor mais 
profundo da 
minha existência 
chama-se “A Noite 
da Má Língua”.  
Foi a disrupção  
das disrupções»

Porquê?
Era uma maneira de estar 
perto de pessoas que,  
de outra forma,  
nunca conheceria na vida. 
E havia aquele lado meio 
justiceiro do jornalismo.  
Houve ali uma espécie  
de combinação romântica.  
O entretenimento acabou  
por acontecer e sou  
muito feliz.

A televisão foi uma paixão 
imediata? 
A televisão tinha de ser.  
Não tenho grandes atributos  
de beleza, mas eu sabia  
que tinha uma capacidade  
de comunicação marcada  
e que isso era muito vincado  
em mim. Era quase uma 
intuição.

«Estou feliz, serena, 
bem-disposta.  
E tenho saúde, 
que é muito 
importante»

Sente-se realizada: «Estou 
num momento profundamente 

diversificado»
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Vai ser avó pela segunda  
vez. Como está a viver  
a experiência? 
Tive a sorte de ter três filhos e, 
ainda por cima, o meu marido 
já trazia uma na bagagem, mais 
crescida, que tem a vida mais 
organizada. E terei, se tudo nos 
correr bem, no final do ano, 
duas netas – achamos que é 
menina. É muito gratificante.  
Acredito muito nesta dinâmica 
de cuidarmos uns dos outros. 
Somos uma família muito 
sólida, estruturada, que 
já foi testada em muitas 
circunstâncias difíceis, e vir 
mais um “ratinho” deixa-nos 
muito felizes. 

Como concilia uma vida 
profissional tão intensa  
com a familiar?
Tenho uma vida profissional 
e tenho uma vida familiar, 
não tenho mais nada (risos). 
Há pessoas que privilegiam, 
nos seus tempos livres, sair, 
festas… enfim, um determinado 
tipo de circuito que me  
entedia profundamente e, 
portanto, não vou. A minha 
vida é muito estruturada nisto: 
trabalho ou vou para casa. 
Cozinho, que é uma coisa  
que me dá um grande prazer. 
Sou muito feliz nesta  
dimensão doméstica.

Está há muitos anos sob  
o olhar do público. É fácil lidar 
com a exposição? 
Para mim, é. Não posso  
entrar na casa das pessoas 
todos os dias, estabelecer 
uma relação de cumplicidade 
e proximidade, e depois 
encontram-me na rua e 
ser antipática e não estar 
disponível… Estar exposta  
não me custa nada. 

Mas houve momentos difíceis…
Quando as minhas filhas 
ficaram doentes, com anorexia. 
Quando a primeira ficou  
doente, há 13 anos, esta era 
uma doença de que não se 
falava. E ela sofria muito com 
a possibilidade de isso ser 
exposto. Nessa altura,  
foi difícil gerir a legítima 
curiosidade dos meus colegas 
da especialidade e este lado 
que era preciso resguardar  
até ela se restabelecer.  
Por mim, tinha falado  
do assunto logo, até porque 
acho que temos de dar esse 
testemunho junto do público: 
toda a gente é igual na saúde  
e na doença.

Que cuidados tem para manter 
a vitalidade? 
Durante muito tempo, fui 
completamente descuidada 
nessa matéria. Tenho uma  
boa genética e nunca me 
preocupei muito com a  
minha imagem. Há uns anos, 
engordei um bocadinho e fui 
admoestada pelo meu director 
de programas, que me disse 
que tinha de emagrecer. Tinha 
48 anos. Fiz a minha primeira 
reeducação alimentar.  
Fui muito bem-sucedida,  
senti uma melhoria acentuada 
na minha vitalidade. > 

«Quando as minhas 
filhas ficaram 
com anorexia, por 
mim tinha falado 
do assunto. Toda 
a gente é igual na 
saúde e na doença»
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Hidratação 
profunda, 
resultados 
visíveis.

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

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

• Os pormenores do próximo 
livro

• Júlia Pinheiro adora  
a farmácia da sua rua. 
Descubra porquê

• Ainda se lembra de  
“A Noite da Má Língua”?

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

A partir daí, tenho seguido  
o manual que o nutricionista 
me ensinou.

Faz desporto?
Aos 50, percebi que as 
articulações me doíam  
e que isso não era bom.  

«Não tenho  
nada por  
resolver»

Contratei uma personal trainer, 
coisa que nunca tinha tido na  
minha vida. Ela ia ter comigo, 
fazia exercício no estúdio. 
Durante um ano, disse-me: 
«Júlia, devíamos correr».  
Um dia, só para a calar:  
«Está bem, vamos correr».  

A determinada altura,  
o meu empenhamento  
era tal que me levantava 
às cinco e meia da manhã, 
quase todos os dias, para  
ir correr. Já não consigo 
correr, mas continuo a fazer 
exercício e faço muitas 
caminhadas. 

Projectos para o futuro?
A arqueologia, os livros  
[tem dois romances 
publicados], dormir muito. 
Tenho tido uma vida 
absolutamente fantástica 
em termos de realização 
profissional, tenho conhecido 
pessoas espantosas.  
Não tenho nada por resolver.  
A única coisa que eu queria  
era ter anos de saúde. •

Júlia gosta de estar 
próxima do público
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/// Heróis Saúda

Texto de Rita Leça
Fotografias de Pedro Loureiro

«Não era  
uma doença  
para alguém  
com 32 anos»
Rita não deu qualquer hipótese ao cancro da mama.

Era uma tarde de Agosto como 
outra. O Sol subia quente e 
Martim, então com dois anos e 
meio, refrescava-se na piscina 
quando a mãe, Rita Torres,  
de 32 anos, decidiu que era  
hora de voltar para casa.  
O pequeno Martim fez birra e 
uma cotovelada no peito fez soar 
um alarme. «Doeu-me bastante 
e o meu instinto foi levar a mão 
ao peito para aliviar a dor». Mas 
o alívio tornou-se, rapidamente, 
noutra coisa: a descoberta de 
um nódulo no seio esquerdo. 

«Liguei logo para a minha 
médica e, no dia seguinte,  
fiz os exames». Confirmou-se 
o pior. «Até eu, que era leiga  
no assunto, percebi a gravidade: 
na ecografia vi uma mancha 
enorme, parecia um borrão de 
tinta atirado contra a parede».  
A primeira hora foi de 
desespero. «Fechei-me sozinha 
no carro e chorei, chorei muito. 
Depois, limpei as lágrimas 
e pensei: “Não vou morrer 
e deixar o meu filho e o meu 
marido, que adoro, sozinhos 

«Parecia um 
borrão de tinta 
atirado contra  
a parede»

nesta vida”», conta-nos, com 
um ar confiante. Foi, aliás, a 
confiança e a auto-estima que a 
ajudaram nos piores momentos. 

«Sempre tive um ego saudável, 
até um pouco elevado. > 
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Foi esse meu ego que me  
ajudou a não ir abaixo quando 
o corpo mudou depois da 
operação que me deixou 
sem uma mama, quando os 
tratamentos me arrasaram, 
quando o cabelo caiu», lembra. 

argumenta, com as mãos  
bem abertas. 

Foram dois anos e meio 
de tratamentos, primeiro 
quimioterapia, depois 
radioterapia e, por fim, 
imunoterapia. Um tempo  
que pareceu eterno.

Mas na mente de Rita havia 
ainda outro problema:  
«Nunca pensei em ter apenas 
um filho. Tenho uma família 
bastante grande e queria muito 
ter mais um bebé». Foi este 
desejo que a levou a Espanha, 
ao Instituto Valenciano de 
Infertilidade, para congelar  
dois terços do tecido ovárico, 
antes de iniciar os tratamentos 
que podiam pôr fim à sua 
fertilidade. 

«Na altura, era um tratamento 
experimental. Sei que hoje  
já existe em Portugal mas, há 
dez anos, era algo inovador». 
Uma inovação que, no final, 
ficou atrás da natureza.  
«Numa consulta de rotina, 
depois de todos os tratamentos, 
a médica disse-me:  
“Está no período fértil.  
Se quer tentar engravidar, 
agora é o momento”.  
Nem hesitei», lembra,  
a sorrir, acrescentando: 
«Curiosamente, nunca deixei  
de ter menstruação». >

«Fechei-me sozinha 
no carro e chorei, 
chorei muito. 
Depois, limpei as 
lágrimas e pensei: 
“Não vou morrer!”»

Sempre procurou alternativas, 
como umas aplicações para as 
sobrancelhas quando os pelos 
desapareceram ou a peruca que 
ia arranjar ao cabeleireiro.  
«Não é por estar doente que 
deixo de me cuidar, certo?», 

Rita Torres gosta 
de fazer longas 

caminhadas à beira-rio, 
em Belém
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criasse novos problemas.  
«Há um preconceito muito 
grande em relação a este leite, 
mas é óptimo. A minha filha 
cresceu forte e saudável». 

Só depois Rita Torres avançou 
para a última fase de um já 
longo processo, a reconstrução 
mamária. «Queria fazer a 
operação depois de todos os 
tratamentos e do nascimento  
da Sara», conta, admitindo: 
«Quem faz operações plásticas 
e diz que não dói está a mentir. 

«Agora, não engulo 
sapos, estou mais 
terra-a-terra e levo 
uma vida mais 
tranquila»

Passados nove meses nasceu  
a Sara, hoje com seis anos.  
Um bebé sempre alimentado 
com o chamado leite em pó,  
não por obrigação, mas por 
receio de que a amamentação 

Dói muito, mas é por um bem 
maior. Acabamos por esquecer 
as dores porque pensamos: 
“Isto vai ficar muito bem!”»  
e lança uma gargalhada,  
não fosse a Rita uma optimista 
ferrenha. 

«Sempre vi o copo meio  
cheio e acredito que a força 
de vontade e a forma como 
encaramos as coisas  
influenciam bastante a cura.  
Há sempre alguém  
numa situação pior. > 
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• Como o filho lidou com  
a doença da mãe

• O impacto na família e nas 
pessoas mais próximas 

• As possíveis causas  
da doença

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Conheci pessoas que não 
conseguiram superar o cancro.  
Por isso, sinto-me uma felizarda 
e agradeço todos os dias  
o facto de estar viva e aquilo  
que tenho», confessa.

Dez anos depois, com dois 
filhos e uma vida saudável, 
Rita não esquece as horas de 
tratamentos, a revolta e  
o desespero que tantas vezes  
a assolaram, o apoio 

«Quem faz 
operações plásticas
e diz que não dói 
está a mentir.  
Dói muito, mas é 
por um bem maior»

«Sinto-me uma felizarda e agradeço todos  
os dias o facto de estar viva e aquilo que tenho»

incondicional da família e  
as lições que o cancro lhe 
ensinou. «Nós, os doentes 
oncológicos, ficamos egoístas. 
Pensamos mais nas nossas 
necessidades e na importância 
de reservar um tempo só para 
nós. Antes, o meu dia não tinha 
apenas 24 horas, tinha muitas 
mais. Nunca recusava nada. 
Agora, não engulo sapos, estou 
mais terra-a-terra e levo uma 
vida mais tranquila». 

Além disso, e talvez o mais 
importante, Rita aprendeu a 
importância da prevenção, a 
medida mais combativa contra 
o cancro da mama. «Nem que 
seja a auto-avaliação feita no 
duche», apela. Algo que só 
começou a fazer depois do 
enorme susto. «Antes, não fazia 
nada. Era muito relaxada e, 

como não tinha antecedentes 
na família, não era de nenhum 
grupo de risco. Afinal, esta  
era uma doença para alguém 
mais velho, uma mãe ou tia,  
não para alguém com  
32 anos». •
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/// Pediatria para todos

Hugo Rodrigues Pediatra
blogpediatriaparatodos.blogspot.pt
www.bebessauda.pt

Os piolhos
são fáceis
de controlar

D
. R

.

Os piolhos são insectos que não 
voam, pelo que se transmitem 
apenas pelo contacto directo 
da cabeça com outra cabeça ou 
com um objecto contaminado 
(chapéu, casaco ou toalha). 
Há medidas que podem ser 
tomadas:

1. Deve-se tentar que cada 
criança tenha o próprio chapéu 
na escola e não partilhe

2. A cabeça das crianças deve 
ser observada regularmente, 
para tentar detectar se surgiu 
algum piolho ou lêndea (ovos  
de piolho que ficam agarrados 
aos cabelos)

3. Podem ser usados champôs 
de prevenção, embora a sua 
eficácia seja variável. São uma 
opção principalmente quando 
surgem piolhos na sala  
de aula, de forma a minimizar  
a transmissão 

Relativamente ao tratamento, 
há também algumas regras 
a seguir, para aumentar a 
eficácia:

1. Pode ser utilizado um  
champô ou uma loção,  
desde que o produto seja 
adequado à idade da criança.  
O tratamento deve ser 
cumprido de forma exemplar, 
seguindo as instruções e o mais 
rápido possível 

2. O tratamento deve ser feito à 
criança e a todos os conviventes 
(pais e irmãos, por exemplo)

3. Após o tratamento, o cabelo 
tem de ser escovado com um 
pente de dentes muito finos, 
específico para piolhos, sempre 
da raiz para a periferia, de  
modo a conseguir descolar  
as lêndeas (basta ficar uma 
lêndea para voltar a surgir  
tudo outra vez)

4. Há produtos que exigem 
reaplicação ao fim de algum 
tempo e é fundamental que se 
cumpra também essa etapa

5. A aplicação de álcool ou 
azeite na cabeça não tem 
eficácia

Posto isto, se o seu filho  
apanhar piolhos não desespere. 
Hoje em dia há imensas  
soluções no mercado e, com  
as medidas descritas acima,  
vai ver que consegue controlar 
bem o problema. •

Após o tratamento, 
tem de passar 
um pente  
específico  
para conseguir 
descolar as lêndeas
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CONSULTÓRIO

[Raquel Santana]
A minha filha mais velha  
tem quatro anos e ainda  
usa chupeta.  
Tenho encontrado muita 
resistência da parte dela 
para a deixar. Já tentámos 
várias estratégias,  
como o Natal, os quatro anos, 
a fada que deixa um presente,  
e nada. Cada vez que se  
fala disso é um tormento.  
O pediatra e a dentista  
dizem que não posso 
prolongar mais. Tem  
alguma estratégia que  
me possa ser útil? 

A solução passa por tentar 
conversar com ela e negociar 
o momento. Geralmente 
funciona bem o reforço 
positivo, ou seja, combinar 
uma recompensa para 
quando deixar a chupeta.  
Deve ser algo concreto,  
que ela veja, de forma a  
estar sempre presente 
(comprem em conjunto e 
deixem em casa, visível, 
sem poder mexer até deixar 
mesmo a chupeta).  
Se mesmo assim não 
funcionar, por vezes pode 
resultar furar a chupeta  
sem ela notar. Pode ser  
que perca o interesse.  
Por fim, gostaria apenas  
de reforçar que normalmente 
não adianta muito fazer  
um braço-de-ferro  
neste processo, porque 
diminui a probabilidade  
de sucesso.

[Filipa Serrano]
Tenho um bebé com um mês 
que esteve com leite materno 
e artificial normal. Começou 
a ficar com obstipação,mudei 
para a fórmula HA, mas não 
tem melhorado. Acabo por 
ter de recorrer a um gel 
laxante. Comecei a pôr umas 
gotas, por recomendação 
do médico de família, mas 
sem efeito algum. Há outras 
alternativas? 

As fórmulas HA servem 
para prevenir as alergias 
à proteína do leite de vaca 
em crianças de risco, pelo 

Pergunte ao pediatra: 

O Dr. Hugo Rodrigues responde.

pediatria@sauda.pt
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que é normal não ter havido 
grande melhoria. No seu caso, 
optaria por um leite específico 
para obstipação (com as 
designações Conforto, AO ou 
Digest), para ver se melhora. 
Geralmente é uma questão 
de adaptação do bebé, mas 
quando vir que está muito 
desconfortável com a situação 
pode aplicar um clister  
de bebé, para o ajudar.
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/// Especial Gripe

A aritmética 
de um vírus
Todos os anos morrem,  
no mundo, entre 250 mil  
e 500 mil pessoas por causa  
da gripe. Na Europa, a média  
é de 38.500 óbitos, mas  
as diferenças são significativas 
de época para época, 
dependendo muito da virulência 
das estirpes em circulação.  
Em Portugal, a média anual  
é de 2.400 óbitos. 

Entre cinco e dez por cento 
dos adultos são infectados 
anualmente, percentagem  
que aumenta no caso das 
crianças, em que os valores 
sobem para 20 a 30 por cento. 

A vacinação é também um acto 
de responsabilidade social. 
Os benefícios individuais 
são óbvios: não contrair 
a doença, principalmente 
em pessoas mais idosas e 
doentes crónicos (asma e 
outras doenças pulmonares 
crónicas, diabetes, doença 
renal, pulmonar ou cardíaca), 
evita o desenvolvimento de 
complicações como, por 
exemplo, pneumonia.  

UM MILHÃO DE DIAS DE BAIXA POR ANO

A gripe implica mais consultas médicas, mais admissões 
nas urgências hospitalares, mais internamentos, menos 
disponibilidade para outros doentes, mais custos com 
medicamentos e equipamentos. Um estudo de 2016, publicado  
na revista “Human Vaccines & Immunotherapeutics”, refere que,  
em 2005, o custo médio das consultas médicas em todos os  
Estados-Membros da UE era estimado em 267,2 milhões de euros 
e o custo das idas às urgências em 11,5 mil milhões de euros!

Vários estudos internacionais contabilizam as faltas ao trabalho 
devido à gripe, apontando para períodos médios de absentismo  
de 0,8 a 4,9 dias. Em Portugal, a infecção causa um milhão de dias 
de baixa por ano, em Espanha a doença explica dez a 17 por cento 
das baixas, enquanto que o custo de perda de produtividade em 
França e na Alemanha foi estimado entre 6,4 mil milhões e  
9,8 mil milhões de euros por ano. Calcula-se que, em toda a 
Europa, o impacto total de uma época gripal em custos, directos  
e indirectos, seja de 56,7 milhões de euros por milhão de pessoas. 
70% deste valor poderia ter sido evitado pela vacina da gripe.

Ao nível da saúde pública, 
facilmente se percebe que o 
aumento do número de pessoas 
vacinadas reduz a probabilidade 
de contágio, controlando a 
doença de forma mais eficaz.  
E, se ainda não tinha pensado 

nisto, saiba que o custo  
da vacina é muitas vezes inferior 
aos custos económicos dos 
tratamentos, dos absentismos 
laboral, escolar e social.  
Contas feitas, é como diz  
o povo: mais vale prevenir! •



SINTOMAS

ADULTOS: Arrepios e febre alta, dores 
musculares, articulares e de cabeça. 
Este mal-estar geral é, muitas vezes, 
acompanhado de tosse seca, ligeira 
dor de garganta e nariz entupido, 
podendo a tosse intensificar-se e, em 
alguns casos, ser acompanhada por 
expectoração. 

CRIANÇAS: Nos bebés é frequente a 
doença manifestar-se por febre alta, 
prostração (estado de imobilização e 
ausência de reacção, devido a cansaço) 
e sintomas gastrointestinais, como 
vómitos e diarreia. Nas crianças até 
aos três anos, para além dos sintomas 
anteriores é frequente surgirem otites.
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O QUE É? 
A gripe é uma infecção respiratória 
provocada pelos vírus influenza. 

Atinge principalmente as vias aéreas 
superiores: nariz e fossas nasais, seios 
perinasais, boca, faringe e laringe. 

Surge nos meses frios  
entre Novembro e Março.

CUIDADOS NÃO MEDICAMENTOSOS
REPOUSO: Fique em casa. Evita contaminar outras 
pessoas e dá tempo ao organismo para recuperar.

HIDRATAÇÃO: Ingira líquidos, de preferência água, 
mas também sumos sem açúcar, chá, tisanas ou sopa. 
Ajudam a diminuir a irritação da garganta e a prevenir 
a desidratação que pode surgir associada à febre.

A EVITAR: Mudanças bruscas de temperatura e locais 
pouco arejados.

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

E, por ser uma doença viral, ou seja, 
causada por vírus, os antibióticos não 
produzem qualquer efeito, já que são 
substâncias com a capacidade de 
impedir a multiplicação de bactérias 
ou de as destruir.
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/// Especial Gripe

VACINA 2017/2018
Porque os vírus influenza estão em constante 
mutação, mudando a sua forma a cada 
época, todos os anos é necessário criar uma 
nova vacina. As estirpes do vírus influenza 
isoladas e caracterizadas, mais comuns no 
ano passado e contra as quais a vacina do ano 
2017/2018 protegerá, são:

• Vírus da gripe tipo A (H1N1)pdm09

• Vírus da gripe A (H3N2)

• Vírus da gripe B

PROTECÇÃO ELEVADA
A vacina 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 VACINAÇÃO  
NAS FARMÁCIAS
As farmácias, graças à sua 
distribuição geográfica e facilidade  
de acesso, são uma alternativa 
prática à vacinação no Serviço 
Nacional de Saúde. 

• O serviço é imediato

• Não existem filas de espera

• O horário de atendimento  
é mais alargado  

Para se vacinar numa farmácia  
basta verificar se esta tem  
o serviço disponível. Adicionalmente, 
deve levar a receita médica com a 
vacina contra a gripe, para que seja 
possível adquiri-la e para garantir  
a comparticipação adequada  
a cada utente. 

De Outubro de 2016 a Março de 
2017,z foram dispensadas nas 
farmácias 556.823 vacinas da gripe. 

A vacinação anual contra  
a gripe é a forma mais eficaz 

de prevenir a infecção.
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GRUPOS COM RECOMENDAÇÃO DE VACINAÇÃO
• Pessoas com 65 anos ou mais

• 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

GRUPOS DE RISCO

NÃO CAUSA A DOENÇA: 
Pode ter efeitos secundários, 
mas muito ligeiros e que 
desaparecem sem qualquer 
tipo de tratamento: um  
pouco de dor e vermelhidão 
no local da injecção, dor  
de cabeça ou ligeira subida  
da temperatura corporal. 
São sinais de que o organismo 
está a reagir à vacina  
e a criar as suas defesas.

NÃO CONFERE PROTECÇÃO  
PARA A VIDA: 
Como todos os anos o vírus muda, 
todos os anos é preciso criar  
uma nova vacina e todos os anos  
é preciso tomá-la. 
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/// Consultório: Especial Gripe

Jaime Pina
Médico
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Vacine-se,  
pela sua saúde

Com o Outono chegam as 
infecções respiratórias, podendo 
ser afectados todos os sectores 
do aparelho respiratório. 
Faringites, laringites, traqueítes, 
bronquites, gripe e pneumonias 
resultam do contacto com 
numerosos vírus e bactérias que 
circulam no meio ambiente. 

Muitas destas infecções exigem 
tratamento, com os antibióticos 
a ocuparem lugar de destaque 
(atenção! nunca é excessivo 
lembrar que estes fármacos 

são ineficazes no tratamento 
das infecções virais, como as 
constipações ou a gripe).

É preferível prevenir do que 
tratar. A prevenção passa por 
quatro níveis de intervenção: 
modelos de vida saudável, boas 
condições ambientais, vacinas e 
medicamentos que estimulam 
as defesas do organismo.

Relativamente aos 
primeiros, é reconhecido 
que uma alimentação 

cuidada, o respeito pelos 
períodos de sono, não fumar, 
não consumir drogas, não 
ingerir álcool em excesso, não 
ser sedentário ou obeso e ter as 
doenças crónicas controladas 
são condições necessárias a 
um bom estado de saúde. Por 
exemplo, é durante o sono 
nocturno que se verifica a 
regeneração de muitas células 
imunitárias, os principais agentes 
na defesa contra as infecções.

Muito relacionadas com 
doenças respiratórias 
estão as condições 

ambientais, em particular  
as condições da habitação.  
Casas frias, húmidas, mal 
ventiladas, insalubres ou 
poluídas criam condições 
propícias ao aparecimento de 
doenças do tracto respiratório.

Relativamente às vacinas, 
há duas direccionadas  
para tipos diferentes  

de microrganismos: os vírus  
da gripe e os pneumococos,  
os principais responsáveis  
pelas pneumonias.

As vacinas destinam-se  
aos grupos de pessoas mais 
fragilizadas, nas quais ambas as 
doenças adquirem um carácter 
de maior gravidade, originando 
letalidade significativa: crianças 
(devido à imaturidade do 
sistema imunitário), idosos (pelo 
enfraquecimento natural) e 
pessoas com doenças crónicas.

A vacina da gripe pode, e deve, 
ser aconselhada igualmente 
a profissionais de saúde, 
pessoas institucionalizadas, 
frequentadores de locais > 

O líder Europeu da higiene auricular
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Fundação Portuguesa do Pulmão
www.fundacaoportuguesadopulmao.org

com grande acumulação 
populacional, obesos, etc. 

A vacina 
antipneumocócica,  
que estimula a 
produção de anticorpos 

contra os principais tipos 
de pneumococos, tem como 
principais grupos-alvo as 
crianças, os idosos, pessoas 
com doenças crónicas ou 
debilitantes e, ainda, pessoas 
com ausência ou disfunção  
do baço.

Com o mesmo 
objectivo, sobretudo 
nas crianças com 
infecções respiratórias 

de repetição, são utilizados 
imunoestimulantes, 
medicamentos à base  

de lizados ou partículas  
dos microrganismos 
causadores das infecções 
respiratórias. Estes 
medicamentos estimulam 
as células imunitárias 
responsáveis pela resposta 
às agressões desses 
microrganismos,  
com vantagens clínicas 
evidentes.

Não se esqueça: sendo  
as infecções respiratórias  
uma realidade inevitável, 
preveni-las pode fazer  
a diferença entre a doença  
e a saúde. Vacine-se. •
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/// Suplementos na farmácia

O cabelo cai 
mas também volta
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Alexandra Pereira
F armacêutica

A queda do cabelo, ou alopecia, 
é um problema que atinge 
mulheres, homens e crianças. 
São diversas as causas sendo 
a hereditária/genética a mais 
comum. No entanto, doenças 
auto-imunes ou da tiróide, 
pós-parto, ou factores como o 
stress, má alimentação ou dietas 
radicais, certos medicamentos 
(antidepressivos, anabolizantes, 
etc.), alterações ambientais e 
psicológicas, o uso excessivo de 
secador, técnicas de alisamento 

ou penteados (rabo de cavalo) 
podem contribuir para a queda  
do cabelo. Estudos recentes 
apontam também para 
processos inflamatórios. 

Existem vários tratamentos, 
que podem ir desde a utilização 
de produtos de aplicação tópica 
(champô, sérum ou ampolas) até 
ao mais invasivo, o transplante 
capilar. Contudo, o correcto 
aporte de vitaminas, minerais 
e aminoácidos é fundamental, 
ajudando a travar a queda e o 
enfraquecimento capilar. 

Os suplementos para a queda do 
cabelo ajudam a incrementar a 
resistência capilar e a estimular 
o crescimento do cabelo, 
restabelecendo a força  
e vitalidade. São constituídos por 
vários elementos, nomeadamente 
proteínas como a queratina, que 
dão o aporte de aminoácidos 
(cisteína, metionina, biotina) 
necessários ao crescimento 
e à força da fibra capilar. 
As vitaminas do complexo 
B promovem a formação 

de aminoácidos e, quando 
associadas ao ferro, atenuam 
os sinais de fadiga. Exercem 
ainda uma acção antioxidante 
que protege as células do stress 
oxidativo. Estes suplementos 
ajudam na microcirculação 
sanguínea, aumentando a 
irrigação do bolbo piloso.

O farmacêutico e os técnicos 
de farmácia desempenham 
um papel fundamental na 
promoção dos cuidados 
capilares, realizando a  
correcta avaliação do problema 
e encaminhando para o médico, 
quando necessário. O Outono 
é a época do ano em que 
muitos utentes apresentam 
queixas. Se tem problemas 
como queda de cabelo, caspa, 
descamação, cabelo oleoso, 
enfraquecido, entre outros, 
deve realizar o rastreio capilar 
na sua farmácia, para conhecer 
a origem dos problemas e 
das possíveis resoluções 
terapêuticas, nomeadamente 
quais os suplementos 
adequados a utilizar. •
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/// Nutrição

A maioria das doenças  
crónicas não transmissíveis 
(obesidade, cancro, diabetes, 
hipertensão arterial)  
está directamente ligada  
a maus hábitos alimentares.  
A saúde oral não escapa.  
Uma dieta completa, 
equilibrada e variada é 
fundamental para um bom 
estado de saúde.

As doenças dentárias têm  
um impacto considerável  
na auto-estima dos indivíduos, 
na capacidade de mastigação  
e na saúde geral por afectar  
o estado nutricional.

As cáries e as doenças 
periodontais, conhecidas 
como doenças das gengivas, 
são reflexo de uma dieta 
desequilibrada. > 

Dar de comer 
aos dentes
Saiba como alimentar a sua saúde oral.

Rui da Silva
Nutricionista
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Mesmo antes da erupção  
dos dentes, a alimentação 
influencia a sua constituição  
e o surgimento de cáries. Entre 
os benefícios do aleitamento 
materno exclusivo está a saúde 
oral do bebé. Muitas crianças 
ingerem prematuramente 
alimentos ricos em açúcar,  
o que, aliado ao hábito de estar 
várias horas com o biberão, 
prejudica o desenvolvimento  
de uma dentição saudável.

A cárie resulta da 
desmineralização dos tecidos 
duros do dente, o esmalte e a 
dentina, provocada por ácidos 
produzidos por bactérias na 
placa dental e pelos açúcares 
dos alimentos. Quando 
comemos produtos ricos  
em açúcar, a acidez da placa 
dental aumenta, havendo 

desmineralização através da 
perda de cálcio da superfície  
do dente, estando este mais 
sujeito a cáries dentárias.  
A escovagem e a utilização de 
fita dentária após a ingestão de 
alimentos são o maior aliado 
no combate às cáries, e se este 
hábito se encontra instituído 
após as refeições principais, os 
pequenos lanches ao longo do 
dia são os principais inimigos.

Se pretende alcançar uma  
boa saúde oral, o ideal é ter 
uma alimentação saudável  
à base de  alimentos frescos, 
como os hortofrutícolas, ricos 
em vitaminas e minerais 
(vitaminas C e D, cálcio, 
fósforo), produtos pouco 
processados, com baixo teor 
de açúcar, dando preferência à 
água como bebida de eleição. •
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Bebés Saúda

Nasceu o filho  
dos bombeiros

Siga-nos em:

www.bebessauda.pt

10h50 da manhã. «Não há motivo para ir  
ao hospital. Não vamos lá fazer nada!»,  
refila Vera. Hugo não está tranquilo. Na última 
noite, Vera teve contracções ritmadas,  
de 10 em 10 minutos. «O parto ia ser induzido  
no dia seguinte [dia 23 de Agosto, quarta-feira],  
às 41 semanas. O que é que eu ia fazer  
à maternidade? Nada!».

Já no Centro Hospitalar Cova da Beira, na 
Covilhã, um anúncio inesperado surpreendeu  
o casal: Rodrigo ia, afinal, nascer mais cedo. 
Vera teve de ficar internada. «O bebé estava 
bem, mas quando fui observada pela médica 
disseram-me que iam induzir o parto».

O choro dominou a futura mãe. «Não queria  
ficar internada por duas razões: não tinha 
contracções e também não me tinha despedido  
da Margarida. Cheguei a dizer que assinava  
o termo de responsabilidade».

16h49. Vera caminhou a custo para a sala de 
partos. O telemóvel tocou. «O meu irmão  
[Nélson Antunes] ligou-me precisamente  
quando piorei das contracções. Já no dia em  

que nasceu a Margarida ele ligou quando as 
águas rebentaram. Ele tem um sexto sentido…».

Com vários incêndios activos no distrito  
de Castelo Branco, Vera viveu as últimas horas 
de gravidez em sobressalto, com o coração 
apertado. No dia anterior ao parto, Hugo foi 
chamado para ajudar a combater o fogo que 
deflagrou na Serra da Gardunha, Fundão.  
Seria, dias mais tarde, convocado também  
para ajudar no incêndio que atingiu Oleiros. 

Entre o corre-corre dos incêndios,  
o maior desejo de Vera concretizou-se:  
o amor venceu. Hugo viu o filho nascer.  
Teve, inclusive, um papel activo na sala de 
partos. «Não pude participar na fase da 
expulsão, mas ajudei a limpá-lo. Ele nasceu 
com o cordão umbilical à volta do pescoço,  
mas foi logo tudo resolvido».

Eram 19h05 quando Rodrigo Antunes da Silva  
se fez ouvir. Nasceu de parto natural e  
«muito parecido com o pai». «O Hugo, assim  
que viu o nosso filho, disse: “Eh, cabritinho!”, 
porque é um bebé grande». >
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Aos primeiros dias de vida, Rodrigo é, segundo 
descrevem os pais, um bebé «muito expressivo 
e dorminhoco». «Faz caretas muito giras  
e os seus sorrisos... Dorme bem, mama de três 
em três horas. É a alegria do nosso lar».

Com diagnóstico de pré-eclâmpsia, Vera  
teve alta seis dias depois de dar à luz.  
«As minhas análises pioravam de dia para dia. 
Só melhoraram a partir de domingo…  
Tinha edema nas mãos, pálpebras e pés…».

Mulher de fé, Vera acredita que o filho Rodrigo 
nasceu embalado pela mão do destino:  
«Se calhar foi um anjinho que nos mandou ir 
ao hospital. Só lá fui pela insistência do Hugo. 
Depois, acabei por ter a sorte de a minha  
prima estar de serviço e ajudar-me no parto.  
Por último, tive a mesma equipa médica que 
assistiu o parto da Margarida. Acho que foi 
mesmo tudo obra do destino», sublinha Vera. • [I.F.]

Ao fim de seis dias de 
internamento, Vera teve 

alta. A família está feliz e, 
finalmente, reunida em casa

MIGUEL RIBEIRO FERNANDES

MIGUEL RIBEIRO FERNANDES
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Sorridente boxeur

Uma aventura nas férias

Apenas com um mês, Rodrigo Onofre  
«imita Mayweather» (boxeur profissional), 
brinca Ana Sanches. No “ginásio” montado  
na sala, o bebé dá socos no vazio.  
Mas o que superou a expectativa dos pais  
foi o primeiro sorriso. «Preencheu-nos», 
conta, num largo sorriso. A início surgiu  
a dúvida se seria um esgar, mas a pediatra 
confirmou que dali em diante ele iria sorrir 
muito: «Um sorriso social». Que pode ser 
«um obrigado», quando a Ana lhe troca a 
fralda. Se há coisa que o Rodrigo não gosta 
mesmo nada é de «se sentir sujo».  
Avó para todas as ocasiões, Carmen Sanches 
é testemunha e constata ainda que o neto  
é um bebé tranquilo, atento e já tem feito  
as primeiras vocalizações. [M.J.V.]

Margarida já comeu, riu e bolsou, por esta 
ordem. Dorme agora o sono dos justos 
embalada pelo corpo da mãe, Ana Gonçalves, 
que nos relata a incursão ao Algarve.   
«A ida correu muito bem. À volta, a Margarida 
chorou tanto que estivemos duas horas numa 
estação de serviço a acalmá-la». Para que  
o mano Daniel, de um ano meio, fizesse duas 
horas de praia, a mãe saía com ele de manhã e 
cabia «ao pai dar o leite tirado com a bomba na 
noite anterior.» A seguir ao almoço havia sesta 
para todos «menos para a mãe», de vigia. Os 
fins de tarde tinham direito a piscina, apesar 
da Margarida estar protegida com capota, 
duplo guarda-sol e protector solar. «Ela é 
muito branca. Todo o cuidado é pouco». [M.J.V.] 

 FILIPE FARINHA 

RICARDO MEIRELES
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ACESSIBILIDADES PARA EDIFÍCIOS E VIATURAS MOBILIDADE 

Catálogo com outras soluções: www.ergometrica.pt 

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

PVP com IVA - 2.350,00€ 
Cadeira elevador para escada recta desde: 

PVP com IVA - 7.300,00€ 
Elevador com plataforma de escada recta desde: 

PVP com IVA - 2.450,00€ 
Banco rotativo para viaturas desde: 

PVP com IVA - 1.096,04€ 
Scooters 4 rodas Elétricas desde: 

Modelos em Stock para entrega e montagem até 72 horas: 

Dinis, o conquistador 
A combinação «era que o Dinis só iria à 
praia na Primavera». Só que a vontade 
falou mais alto. «A nossa ligação com 
a praia é muito forte e não resistimos», 
explica Luís Furtado. O Sol a cair no mar  
e, num impulso, estende-se toalha.  
Com cinco meses, Dinis conquistou  
a beira-mar. «Gostou do contacto com  
a areia, com a água e estava muito curioso. 

Foi uma tarde diferente e positiva». Entre 
rissóis e croquetes, narra-se os últimos 
sucessos do bebé. «Já reconhece a voz  
do irmão, da Zara e a minha. Faz força nas 
pernas e começa a ter o instinto do andar 
muito presente», conta o pai babado.  
Zara mergulha com Miguel no mar.  
Um mergulho «de leveza e tranquilidade», 
depois de um ano em terra. [M.J.V.]

Siga-nos em:

www.bebessauda.pt

MIGUEL RIBEIRO FERNANDES,
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/// Saúda convida

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Miguel Ribeiro Fernandes

Coimbra  
é uma lição 
saudável
É no orgulhoso Penedo da 
Saudade, estendido em 
socalcos sobre a zona oriental 
de Coimbra até desembocar 
no Mondego, que encontramos 
José Martins Nunes, médico 
apaixonado pela biografia de 
Portugal e guia do passeio pela 
cidade dos estudantes. 

O ar da tarde está fresco, 
convidando a uma caminhada 
sem pressas. O Penedo é 
especial, introduz o cicerone, 
porque liga «gerações antigas 
e modernas com o espírito de 
Coimbra, da universidade».

«Foi construído no século XIX. 
As várias gerações de cursos 
que se formavam deixavam  
aqui um testemunho quando 

faziam 25, 50 anos de 
formatura», conta. 

A tradição de vir ao rochedo, 
donde se avistam as serras  
da Lousã e do Roxo, mantém- 
-se até hoje. As inscrições 
em pedra, com poemas e 
hinos de antigos estudantes à 
Universidade de Coimbra (UC) 
sucedem-se. O guia chama 
a atenção para uma delas, já 
praticamente ilegível, deixada 
por Domitila de Carvalho, a 
primeira mulher formada em 
Medicina em Portugal, em 
finais do século XIX.

Seguimos para a mais antiga 
universidade portuguesa – e 
uma das mais antigas do mundo, 
onde se formou, por exemplo,  

o Nobel português da Medicina, 
Egas Moniz. Criada em 1290, a 
UC soma mais de sete séculos 
de história. Em 2013, o legado 
enquanto património mundial 
da Humanidade foi reconhecido 
pela UNESCO.

No átrio da Faculdade de 
Medicina, José Martins Nunes 
mostra-nos um fresco de 
grandes dimensões de Severo 
Portela Júnior, a representar > 

Em Coimbra 
formou-se a 
primeira mulher 
em Medicina,  
no séc. XIX



Coimbra vista da outra margem do rio Mondego
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a história da Medicina, que é 
também a de Coimbra. Afinal, 
esta é a casa do “pai” do Serviço 
Nacional de Saúde, António 
Arnaut. 

Seguimos para o pátio do Paço 
das Escolas para a  Sala dos 
Grandes Actos. «D. Afonso 
Henriques instalou-se neste 
palácio. Todos os reis da 
primeira dinastia viveram 
aqui», explica. 

Grandes retratos de monarcas 
impõem-se entre flashes e 

olhares curiosos dos visitantes. 
«Esta é a [antiga] Sala do 
Trono. Provavelmente, foi 
aqui que D. Afonso Henriques 
decidiu conquistar o reino 
para Sul e tomou as grandes 
decisões, assim como os seus 
filhos, netos. Estamos a falar 
do paço real de toda a primeira 
dinastia! A História de Portugal 
começou aqui», diz o cicerone.

Houve outro momento-chave 
testemunhado por estas 
paredes da sala: a eleição do 
Mestre de Avis pelas Cortes  

Do terraço  
do Sapientia, 
avista-se tudo:  
o Paço, serras  
e o Mondego

de Coimbra em 1383 e que, pela 
primeira vez, incluiu o povo. 
De estilo gótico, a alcáçova 
mantém as estruturas do antigo 
palácio árabe. Após a conquista 
cristã da cidade, tornou-se o 
primeiro paço real do país.

A tarde aproxima-se do fim. 
Descemos as escadas do 
Quebra Costas, no coração 
histórico da cidade, com os 
seus restaurantes de fado e 
lojas que misturam tradição 
com juventude, e atravessamos 
a Porta de Almedina.

Na Praça 8 de Maio fica o  
Café Santa Cruz, dos mais 
simbólicos da cidade.  
«Era o café dos intelectuais, 
dos homens da política». 

Outro tesouro espera-nos no 
largo – o Mosteiro de Santa Cruz. 
Fundado em 1131 pelos Cónegos 
Regrantes de Santa Cruz, 
recebeu privilégios papais e 
doações dos primeiros reis. > 

Desde o século XIX, várias 
gerações de estudantes deixaram 
inscrições no Penedo da Saudade

O Paço das Escolas, na universidade, 
é um lugar fulcral da História 

NUM ANO,
PODE PERDER ATÉ
35 000 CABELOS1

Apesar de ser normal perder cabelo,
o stress, as variações hormonais,
o envelhecimento, as mudanças de 
estação, o cansaço ou uma alimentação 
desequilibrada são agressões que 
podem alterar o ambiente do bulbo 
capilar, centro de produção do cabelo, 
agravando a sua queda. 
A nutricionista Ana Perdigão, deixa um 
conselho a considerar nas mudanças
de estação:

       AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS SÃO 
UMA DAS MAIORES CAUSAS DA QUEDA 
DE CABELO. NESTES MOMENTOS
O IDEAL É FAZER UM REFORÇO 
NUTRICIONAL ATRAVÉS DE UMA 
ALIMENTAÇÃO CORRETA E DA 
INGESTÃO DE SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES, COMPOSTOS POR 
VITAMINA D, ÁCIDOS GORDOS, ÓMEGA 
3 E ZINCO, QUE AJUDEM À 
RENOVAÇÃO PLENA DO CABELO. 

> 50% de redução da queda de cabelo3.
> Melhoria do volume para 86%

das mulheres3.
> Aumento da densidade do cabelo 

para 87% das mulheres3.
> Melhoria da qualidade do cabelo 

a partir do 3º mês4.
> Unhas menos frágeis e quebradiças

a partir do 1º mês5.

(1) Exclui condições patológicas, baseado na queda de cabelo diária normal de cerca de 100 cabelos por dia. (2) O Zinco contribui para a manutenção de cabelo normal e para a 
síntese normal das proteínas. (3) Ensaio clínico realizado sob controlo dermatológico em 118 mulheres durante 6 meses. (4) Ensaio clínico realizado em 97 mulheres durante 6 
meses. (5) Ensaio clínico realizado em 50 mulheres durante 3 meses. (6) Ensaio clínico realizado em 68 homens sob controlo dermatológico em 4 meses.
Aconselhe-se com o seu farmacêutico. Em complemento de uma alimentação variada, equilibrada e de um estilo de vida saudável.

www.inneov.ptDISPONÍVEL EM FARMÁCIAS E PARAFARMÁCIAS

A NUTRIÇÃO INFLUENCIA DE FORMA IMPORTANTE A BELEZA.
innéov nasceu de uma constatação simples:

FIXAÇÃO
E CRESCIMENTO
CAPILAR2

> Vitamina D, doseada a 100% do Valor 
de Referência do Nutriente, essencial ao 
organismo e naturalmente pouco presente 

    na alimentação.
> Ácidos Gordos Essenciais - Ómega 3, 

provenientes de óleos de peixes selvagens 

DENSILOGY foi testado sob controlo dermatológico em 3 ensaios clínicos, 
num total de 265 mulheres, atuando na beleza do cabelo e das unhas:

Os laboratórios innéov criaram uma fórmula completa que associa:

MAIS VOLUME E ESPESSURA
PARA 8 EM CADA 10 MULHERES3

DENSILOGY

Suplemento
Alimentar
2 cáps/dia

DENSILOGY HOMEM
RECOMENDADO POR 8 
EM CADA 10 HOMENS6

Suplemento
Alimentar
1 cáps/dia 
+ 1comp/dia 

a partir do 1º mês .

Suplemento
Alimentar
1 cáps/dia 
+ 1comp/dia 

DA FIXAÇÃO E DO

DO
CRESCIMENTO

O SEGREDO

CABELO

> Fórmula avançada com um sistema 
específico de ativos pensado para os 
homens (Taurina 75 mg + Zinco 11 mg), 
para o couro cabeludo com  tendência   

   à calvície e a escassez de cabelo.

    e de grainhas de groselha, selecionados 
pelas suas concentrações em DHA, EPA 

    e ALA com propriedades complementares.
> Zinco que contribui para a manutenção 
   do cabelo e unhas normais e para

a síntese normal das proteínas.

Suplemento

MAIS VOLUME E ESPESSURA

2 cáps/dia

AF_SAUDE_PUB_DENSILOGY_162x216mm.pdf   1   18/09/2017   10:33
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«Estamos no paço 
real da primeira 
dinastia. A História  
de Portugal 
começou aqui» 

D. Afonso Henriques está 
sepultado na Igreja de 
Santa Cruz.

No dia seguinte de manhã 
descobrimos outra Coimbra.  
Do terraço do Sapientia 
Boutique Hotel, aberto há três 
meses numa encosta da Alta, 
avista-se tudo o que o olhar 
alcançar. Muito perto, o Paço 
das Escolas, com a imponente 
estátua de D. João III. Do outro 
lado, serras e lugares distantes 
e, aos pés da cidade, o Mondego. 
Na margem direita do rio, > 

Na Sala do Trono tomava-se as grandes 
decisões quando Coimbra era capital do reino

Na Faculdade de Medicina, o médico mostra 
um fresco de Severo Portela Júnior,  
a representar a história da Medicina
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Bula
Mosteiro de Santa Cruz
Praça 8 de Maio
T. 239 822 941

Museu Nacional  
Machado de Castro
L. Dr. José Rodrigues
T. 239 853 070

Sapientia Boutique Hotel
L. Augusto Hilário, 9 
T. 239 151 803

Tapas nas Costas
R. Quebra Costas, 19
T. 239 157 425

Arcada –Comes e Bebes
R. Fernandes Tomás, 91
T. 925 344 550

Parque Verde do Mondego
Av. Lousã

As rochas  
das Lágrimas 
mantêm
os tons rubros 
do sangue de 
Inês quando foi 
assassinada

• Hospital de Coimbra: a arte 
também mora aqui

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

vislumbra-se o Parque Verde 
do Mondego, 400 mil metros 
quadrados projectados para 
relaxar. Há esplanadas, ciclovias, 
parque infantil, espaços de 
exposições. 

À esquerda, fica a Quinta das 
Lágrimas, eterna testemunha do 
amor trágico de D. Pedro e Inês de 
Castro, inspiração para artistas 

e escritores ao longo de mais de 
seis séculos. Afinal, as rochas 
da Fonte das Lágrimas, como 
a denominou Camões em “Os 
Lusíadas”, ainda mantêm os tons 
rubros do sangue que Inês terá 
jorrado quando foi assassinada  
a mando de D. Afonso IV. 

 ‘Coimbra é uma lição’, como diz 
o fado. Uma imensa lição. •

D. Afonso Henriques está sepultado 
no Mosteiro de Santa Cruz 

As escadas do Quebra Costas, no casco 
histórico, estão cheias de vida e visitantes
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URGO Herpes Labial – 
Filmogel, 3 ml

Bomba tira leite 
elétrica Natural

vale saúda

vale saúda

Na compra de um produto URGO Herpes Labial – 
Filmogel, 3 ml

CNP 6176248

Na compra de uma Bomba Tira Leite Eléctrica  
da Philips Avent

CNP 6926642

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017
Desconto válido para detentores do cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017
Desconto válido para detentores do cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

Serum7 Renew 

vale saúda

Na compra de uma embalagem da gama Serum7 Renew
 

CNP Vários

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017
Desconto válido para detentores do cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017
Desconto válido para detentores do cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

vale

24
vale

64

vale

304

Puranox 
Spray Anti-Ressonar

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Puranox

CNP 6967802

vale

24
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Validade: 1 a 31 de Outubro 2017

URGO Herpes Labial – 
Filmogel, 3 ml

Bomba tira leite 
elétrica Natural

CNP 6176248

CNP 6926642

URGO Herpes Labial Filmogel® actua nos primeiros sintomas 
com eficácia comprovada em todas as fases do herpes labial. 
URGO Herpes Labial Filmogel® forma um filme protector 
ultradiscreto, isolante e confortável que: ALIVIA o formigueiro  
e ardor, EVITA o contágio, LIMITA a progressão do herpes  
e a formação de vesículas e crostas, favorece a CICATRIZAÇÃO, 
ADAPTA-SE à forma e ao tamanho da lesão do herpes.  
URGO Herpes Labial Filmogel® é um penso líquido para  
a protecção e tratamento de lesões e sintomas do herpes 
labial. Pode ser aplicado 2 a 4 vezes ao dia e em crianças a 
partir  
dos 6 anos de idade. Permite até 24 aplicações. 

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017Validade: 1 a 31 de Outubro 2017

Serum7 Renew 

CNP Vários

Serum7 Renew é a gama antienvelhecimento desenvolvida por 
especialistas em cuidados da pele da Boots Laboratories.  
Serum7 Renew foi especialmente criada para mulheres com mais 
de 55 anos de idade ou que estejam a passar pela menopausa. 
Atenua as rugas profundas e deixa o tom de pele mais 
homogéneo.

CNP 6923961
CNP 6923979
CNP 6923987
CNP 6923995

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017

Puranox 
Spray Anti-Ressonar

CNP 6967802

85% dos casos de ressonar têm origem na garganta!  
Ressonar consiste num som produzido pela respiração durante 
o sono, normalmente causado por um estreitamento das vias 
respiratórias, localizadas atrás da úvula ou da zona da faringe, 
atrás da língua. Este problema cria um vazio na garganta, 
onde o palato mole e úvula entram em contacto com a língua 
e com as paredes da faringe. O ressonar surge quando estas 
estruturas vibram. Puranox, à base extractos 100% naturais, 
reduz essas vibrações e descongestiona as vias respiratórias, 
proporcionando um efeito de longa duração.

Mais confortável apenas com um toque no botão.
• 1 programa de estimulação e 3 de extração.
• Permite uma posição cómoda de extração.
• Suave almofada massajadora que estimula o fluxo de leite.
• Inclui: 1 biberão (125ml) e tetina Natural para facilitar a 

combinação entre a amamentação e o biberão.
• Compatível com a nossa gama de produtos de alimentação.
• Com tudo o que necessita para a extração, armazenamento 

e alimentação com leite materno.
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STILNOITE® 
Tripla Ação

vale saúda

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017
Desconto válido para detentores do cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017
Desconto válido para detentores do cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

Avène Hidratação 
Rosto
Na compra de uma embalagem das Gamas Hydrance 
Optimale, Tolerância Extrema e/ou Peles Intolerantes

CNP Vários

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017
Desconto válido para detentores do cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

Na compra de uma embalagem de Stilnoite® 

CNP 7011320

Tensiómetro Pic 
Solution Easy Rapid

vale saúda

Na compra de um tensiómetro Pic Solution Easy Rapid

CNP 7751487

vale

14

vale

54

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017
Desconto válido para detentores do cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 10 utilizações por cartão.

PARA PIO  
DUO LP  – PRO®

Na compra de uma embalagem de PARA PIO DUO  
LP – PRO (150ml)

CNP 6129429

vale saúda

vale

1,54
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Avène Hidratação 
Rosto

Tensiómetro Pic 
Solution Easy Rapid

CNP VáriosCNP 7751487

Gamas destinadas à hidratação e cuidado da pele do rosto. 
Hydrance Optimale, indicada para pele desidratada tem uma ação 
hidratante, intensa e duradoura. Tolerância Extrema, garante 
cuidado e hidratação da pele hipersensível e alérgica. A Gama 
Peles Intolerantes oferece cuidados para a pele intolerante  
e reativa. Acalma rapidamente as irritações. 

Hydrance Optimale Sérum Hidratante (CNP 6906032); Hydrance Optimale 
Emulsão Suave (CNP 6572883); Hydrance Optimale Creme Rico  
(CNP 6572875); Hydrance Optimale UV Emulsão Suave (CNP 6833426); 
Hydrance Optimale UV Creme Rico (CNP 6833434); Hydrance Optimale 
Creme Rico Uniformizador de Cor SPF 30 (CNP 6951418); Hydrance 
Optimale Emulsão Suave Uniformizador de Cor SPF 30 (CNP 6951400); 
Creme Tolerância Extrema D.E.F.I. (CNP 6512251); Emulsão Tolerância 
Extrema D.E.F.I. (CNP 6909614); Máscara Tolerância Extrema D.E.F.I.  
(CNP 6951905); Creme Peles Intolerantes D.E.F.I. (CNP 6884940);  
Creme Peles Intolerantes Rico D.E.F.I. (CNP 6884957)

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.

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017

STILNOITE® 
Tripla Ação

CNP 7011320

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

Melatonina
3 - DIMINUIÇÃO DOS DESPERTARES NOCTURNOS – devido  

ao Extracto de Papoila da Califórnia e Melissa 

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

PARA PIO 
DUO LP  – PRO®

CNP 6129429

PARA PIO DUO LP é uma loção suave (sem insecticidas) que 
elimina totalmente as lêndeas e os piolhos numa só aplicação. 
Testado dermatologicamente e utilizável em crianças desde os 
6 meses, bem como mulheres grávidas e asmáticos, o PARA 
PIO DUO LP contém Oxyphthirine ® composto inovador  de 
dupla acção que conduz á asfixia e inactivação das lêndeas e dos 
piolhos e que funciona por mecanismos naturais. 
O PARA PIO DUO LP deve ser aplicado no cabelo seco e deixar 
atuar 8 horas. Depois de seco é invisível, inodoro e não mancha. 
A embalagem inclui um pente de dentes fino patenteado que é 
fundamental para a remoção das lêndeas e piolhos mortos.
Frasco  de 150 ml com aplicador.

Validade: 1 a 31 de Outubro 2017




