
O que tomar agora para 
resistir melhor ao Inverno

Vacinas antipneumocócica
e da gripe salvam vidas

Conheça os sinais de alarme
para ir ao médico

SUPLEMENTOS DE FARMÁCIAJÁ ESTÁ IMUNIZADO? PEDIATRA SAÚDA

P. 45

Vantagens 
Exclusivas  

com

CARTÃO SAÚDA

DISPONÍVEL NA SUA FARMÁCIA 
MENSAL | NOV 20 | N.º 58

«NUNCA DEIXO  
PARA AMANHÃ»
José Rodrigues dos Santos



0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



3EDITORIAL

Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

RESPOSTA HISTÓRICA

pandemia que atravessamos pôs à 
prova a coragem, a competência e o 
espírito de missão dos farmacêuticos 

comunitários.
Fomos corajosos. 
Começámos por atender ao postigo, mas 

logo criámos condições para voltar a receber 
as pessoas, em segurança, no interior das far-
mácias. A nossa rede manteve-se em pleno fun-
cionamento, ao contrário do que infelizmente 
aconteceu com muitos serviços de saúde e do 
sector social.

Fomos competentes. 
De um dia para o outro, passámos a dispen-

sar medicamentos, a aconselhar e a vigiar de 
perto doentes com cancro, sida, esclerose múl-
tipla, recentemente transplantados e com outras 
doenças graves, que antes tinham de se deslocar 
aos hospitais.

Fomos solidários.
Em Março, as farmácias reforça-
ram a dispensa de medicamentos 

a crédito em oito milhões de 
euros. Nenhum doente inter-
rompeu tratamentos por falta 
de dinheiro ou de acesso aos 
serviços de saúde. O acordo 
entre as Ordens dos Médi-
cos e dos Farmacêuticos 

para a renovação da 
terapêutica permitiu 

à nossa rede pra-
ticar a velha tra-
dição do fiado, ao 
serviço dos mais 
necessitados. 

Como afirma a 
nossa bastonária, 

«os farmacêuticos portugueses têm vindo a demons-
trar os benefícios da sua intervenção junto das 
comunidades que servem, quer para o aumento da 
acessibilidade, quer na qualidade e segurança com 
que estes serviços são prestados».

Ana Paula Martins fez estas declarações num 
comunicado de imprensa sobre o novo serviço farma-
cêutico “Vacinação SNS Local”, que resulta de uma 
concertação de vontades inédita na área da Saúde. 

Como funciona?
O Ministério da Saúde cede as vacinas da gripe. 

As câmaras municipais e a Associação Dignitude 
comparticipam o serviço farmacêutico de adminis-
tração das vacinas. As farmácias assumem esse risco 
acrescido por um valor solidário, que não cobre os 
custos com instalações e equipamentos. 

Como resultado, pelo menos 150 mil portugue-
ses maiores de 65 anos terão liberdade de esco-
lha. Poderão optar por vacinar-se gratuitamente 
numa farmácia próximo de sua casa ou no centro 
de saúde, num lado e no outro gratuitamente e sem 
necessidade de receita médica.

A nossa bastonária considera este acordo «histó-
rico para o sistema de saúde». 

Nós, farmacêuticos, sabemos que vamos salvar 
vidas. E também aliviar a pressão sobre os médicos 
e os enfermeiros dos centros de saúde, de quem as 
pessoas precisam por tantas outras razões que não 
podemos resolver na farmácia.

Tenho esperança de que os resultados deste ser-
viço permitam programar a participação das farmá-
cias, nos próximos anos, na vacinação contra a gripe 
e noutros programas de Saúde Pública.

Como recorda José Rodrigues dos Santos, nosso 
ilustre entrevistado de capa, a planificação é o 
segredo de um trabalho bem feito. 
Precisamos dela para vencer a COVID-19 e as outras 
doenças que provocam mortes evitáveis. 

A
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«PROGRAMAR  
É O SEGREDO PARA 

CONSEGUIR»

6 CAPA

Texto Maria Jorge Costa  |  Fotografia Pedro Loureiro

Com tudo o que faz, o seu dia parece ter 32 horas. 
Como consegue?
Sim, tenho muita coisa para fazer - e faço. Tenho 
uma vantagem: trabalho muito rápido. Quando 
entrei para o ”Telejornal“ como repórter, o pro-
grama durava 30 minutos e eu cheguei a fazer 15 
minutos desses 30. Porque trabalhava muito e 
trabalhava muito rápido. Isso foi uma coisa que 
sempre me ajudou bastante nos livros e enquan-
to jornalista. É assim que consigo fazer muita 
coisa e ainda encontrar tempo para estar com a 
família ou para ir fazer desporto. 

Mesmo que trabalhe muito rápido, na verdade são 
precisas muitas horas para cumprir tudo. 
Eu programo. Na véspera defino como é que vai 
ser o meu dia seguinte e estabeleço objectivos.  
Outro hábito com o qual me dou muito bem e 
que aconselho vivamente é de uma simplicidade 
elementar: “se tenho uma coisa para fazer, não 
deixo para o dia seguinte”. Isto pode parecer 
uma coisa infantil, mas é tão verdadeiro. Nunca 
deixar para amanhã. Porque amanhã vou ter a 
mesma coisa para fazer, só que irei executar à 

pressa, podem-me surgir problemas imprevis-
tos e já não terei tempo para os resolver. 
Por exemplo, os dois livros que estou a lançar, 
”O Mágico de Auschwitz“ e ”O Manuscrito de 
Birkenau“, já estavam prontos há dois anos, e 
este tempo todo permitiu-me planificar cuida-
dosamente o seu lançamento. Outro exemplo: 
quando era director de informação da RTP, pla-
nifiquei com meio ano de avanço a cobertura 
da Guerra do Golfo que iria ocorrer em Março/
Abril de 2003. No início da guerra, os nossos 
repórteres tinham os vistos todos numa altura 
em que os outros meios de comunicação já não 
os conseguiam obter. Ou seja, quando chegou o 
momento, a RTP apenas teve de accionar tudo o 
que já estava planificado desde 2002. Está a 
ver? Eu trabalho com planificação e ao fazer isso 
consigo resultados muito mais eficazes. 

«Se tenho uma coisa  
para fazer não deixo  
para o dia seguinte»
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O programa «Contra Informação» criou o boneco "Orelhas".  
José Rodrigues dos Santos assume que as orelhas ajudaram à caricatura
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Como reage aos imprevistos?
Lido com eles porque tenho tempo. No caso de 
”O Mágico de Auschwitz“, por exemplo, qual foi 
o imprevisto? A pandemia...

Era para lançar noutra altura?
Se soubesse da pandemia teria lançado no ano 
passado, até porque ”Imortal“ era um livro que 
fazia sentido publicar depois da pandemia. Mas 
já lançámos uma edição de ”Imortal“ actualizada 
com os acontecimentos da COVID-19 relevantes 
para a intriga, edição essa também publicada 
agora em França com os dados todos da pan-

demia, porque o romance, premonitoriamente, 
falava já no conflito entre os Estados Unidos e 
a China, que com a pandemia se agudizou. Há 
sempre imprevistos, mas mesmo quando eles 
surgem, se nós trabalharmos com tempo, temos 
capacidade para responder.

Essa organização funciona consigo?
Claro. Funciona comigo e com qualquer pessoa 
que trabalhe assim. O êxito do José Mourinho 
no futebol está associado a planificação. É um 
treinador que planifica tudo ao pormenor, es-
tuda para depois aplicar. E nós vemos na vida, 
as pessoas que têm mais êxito são aquelas que 
planificam e que são capazes de sacrificar o hoje 
para preparar o amanhã. 

Isso não é contraditório... não implica negar o pre-
sente?
Não, porque o futuro um dia será presente, e 

«O êxito do José Mourinho 
no futebol está associado à 
planificação. Funciona comigo 
e com qualquer pessoa»
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quando isso acontecer nós colheremos os bene-
fícios do que semeámos. Isto qualquer agricul-
tor sabe. Ele pode comer logo as sementes, mas 
também pode pôr as sementes na terra e daqui 
a nove meses colher uma grande quantidade de 
batatas. Ou então come logo as sementes, mas 
depois não tem nada.

As pessoas têm dificuldade em ser assim.
Algumas sim e outras não, mas as que têm dificul-
dade em investir no amanhã depois queixam-se 
da sorte. Dizem ”ah, foi azar, eu tenho azar“. Não, 
o problema é que elas não planificaram. Há um 
factor sorte na vida, é inegável, mas há uma fatia 
maior do que gostamos de admitir que depende 
dos nossos actos. Não quer dizer que seja sem-
pre assim, há pessoas que têm mesmo azar. Em 
semiótica existe uma formulação exemplar: para 
algo se realizar são precisas três coisas ao mesmo 
tempo: querer, saber e poder. Se eu quero e pos-
so, mas não sei, não acontece. Se eu sei e quero, 
mas não posso, isto é ter falta de sorte, não acon-
tece. Se eu posso e sei, mas não quero, também 
não acontece.  São precisas as três ao mesmo 
tempo. A sorte, que é o posso, é um terço. Mas o 
querer e o saber são dois terços. 

É uma cara conhecida de toda a gente, vai fazer 
30 anos de ”Telejornal“, muitos mais de jornalis-
ta. As pessoas falam consigo como se fossem seus 
amigos? 
Diria que as pessoas reconhecem, mais do que a 
cara, as orelhas [sorriso]. 

O programa ”Contra Informação“ deu essa fama 
das orelhas.
E as mesmas também ajudaram um bocadito. O 
“Contra Informação“ foi buscá-las a algum sítio.

Reagiu bem ao ”seu“ boneco.
Temos de ter a capacidade de nos rir de nós pró-
prios e uma caricatura é uma coisa exagerada, 
a partir de alguns traços  de personalidade ou 
fisionómicos. 

«Para algo se realizar
são precisas três coisas:
querer, saber e poder»
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«Convém não esquecer que 
destruir a economia é destruir 
a saúde das pessoas»

Nasceu em Moçambique, 
viveu em Portugal, em 
Londres e em Macau onde 
decidiu ser jornalista

É uma pessoa com humor?
Sim, espero ter bom humor e bom amor. As duas 
coisas são importantes.

O bom humor em que é que se revela?
Procuro encarar a vida de uma maneira leve, 
sendo que a vida no essencial, na história da Hu-
manidade, é sofrimento. Mas nós conseguimos, 
talvez no último século, criar uma suspensão do 
sofrimento na saúde e na economia que permi-
tem que a vida não seja só sofrimento. Tendo 
isso em conta, procuro encarar as coisas com 
um sorriso, porque para tristeza já basta o que a 
vida tem, não é?

Quando tem situações de stress, notícias más 
para dar, consegue fazer isso sem incorporar a 
dor da própria notícia?
Lembro-me de uma das primeiras repor-
tagens que fiz na Rádio Macau. Fui co-
brir um incêndio. Cheguei lá, estavam 
os bombeiros e havia uma chinesa 
a chorar porque a sua casa tinha 
sido destruída  pelas chamas. E 
lembro-me que naquela altura tive 
uma grande vontade de ir abraçar 
a senhora, consolá-la, e tive de me 
dominar. Durante muito tempo as no-
tícias perturbavam-me. Com o tempo, 
fui ganhando capacidade para lidar com 
isso. Temos de saber criar um certo dis-
tanciamento e não ficar devastados sem-
pre que fazemos um noticiário. 
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 O escritor campeão de vendas 
 Jornalista por acaso

Veja também os vídeos!

Tem alguma relação com farmácias?
A minha mãe é farmacêutica. Tirou o curso na 
Universidade do Porto e depois foi com o meu 
pai para Moçambique. Como havia poucos 
quadros e pessoal qualificado, foi logo para 
directora da farmácia do Estado.
 
Tem a “sua” farmácia?
Vou à farmácia que esteja aberta. O meu crité-
rio é escolher a que tem menos gente. Conheço 
uma que está num sítio menos frequentado e 
vou lá porque sou atendido mais rapidamente. 

Como vê o papel das farmácias e dos farmacêu-
ticos na promoção de cuidados de saúde de pro-
ximidade? 
Felizmente ainda não estou nessa fase, mas é 
evidente que se trata de algo fundamental para 
o funcionamento da nossa sociedade e para a 
qualidade de vida das pessoas. Sendo filho de 
uma farmacêutica, estou plenamente cons-
ciente da importância das farmácias na saúde 
da população. Tratando-se de uma profissão 
que tem o seu lado de negócio, ela tem igual-
mente um lado de paixão e idealismo que não 
pode ser ignorado. 

«Sendo filho de farmacêutica 
tenho plena consciência  
da importância das farmácias 
na saúde da população»

Mantém o mesmo ar de há 30 anos quando co-
meçou no ”Telejornal“. Tem cuidados para se 
manter em forma ou vai dizer que teve sorte na 
genética?
Eu estou velho, gordo e careca [risos]. Du-
rante muito tempo não tive cuidado. Por volta 
dos trinta e tal anos, comecei a fazer despor-
to, designadamente futebol e ténis. Passei 
também a ter mais cuidado com a alimenta-
ção e com a qualidade do sono. Há uma parte 
genética e outra resulta dos nossos hábitos. 
Eu acho que fazer desporto e ter uma boa ali-
mentação é muito importante. 

Como viveu o confinamento?
Fiz parte daquele grupo de pessoas que tinha 
de trabalhar em períodos de 15 dias. Os 15 
dias fechados eram um bocado aborrecidos. 
Muito contacto digital com amigos, muita lei-
tura... acho que vivi como todas as pessoas. 
Sobretudo preocupado. Curiosamente, nunca 
tive uma grande preocupação com a questão 
sanitária, porque sempre acreditei que a solu-
ção passava por proteger os grupos de risco e 
os outros irem trabalhar. O que mais me preo-
cupou foi a economia. Convém não esquecer 
que destruir a economia é destruir a saúde 
das pessoas. O Serviço Nacional de Saúde 
só existe porque há economia. Se a economia 
for abaixo, o SNS e os sistemas privados vão 
abaixo e a saúde das pessoas fica em causa. 
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Texto Irina Fernandes 
Fotografia Mário Pereira

Os médicos garantiam que Carlos Gaspar não voltaria  
a andar sem um apoio. Ele não só caminha outra vez como  

faz caça submarina e natação em águas abertas.

UM MAR  
DE FORÇA
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Desistir – da vida e de si – nunca lhe fez sen-
tido.

Rapaz de porte atlético, Carlos, agora com 
34 anos, é uma força da natureza, garante quem 
o conhece em Vila Nova de Santo André, onde 
vive. Ou não fosse ele um desportista nato.  Aos 
11 anos iniciou-se no triatlo e logo depois se-
guiu-se a natação. Aos 17 interessou-se mais a 
sério pela caça submarina. Nunca mais parou. 
O mar é uma das maiores paixões e sempre o 
inspirou. «Gosto muito de estar dentro de água. 
É onde me sinto bem, sem limitações». À boleia 
do mesmo amor experimentou surf adaptado e 
hoje, diz, «é mais um vício».  

de Março de 2008. Numa fracção de 
segundos, o corpo é empurrado vio-
lentamente para o chão. Os olhos dei-

xam de ver. «O impacto foi tão forte que nem o 
cérebro teve tempo de assimilar o que estava a 
acontecer», lembra Carlos Cabral.

Operador fabril, com 21 anos na altura, en-
contrava-se na Central Termoeléctrica de Sines 
quando uma grua com cerca de 500 toneladas 
desabou.

Escapou ao impacto directo, ficando enter-
rado no meio da ferragem. As lesões acabariam 
por ser profundas. E para a vida. Coluna atingi-
da, esmagamento do sacro e de parte da bacia 
foram algumas das sequelas. Vive, desde então, 
com um grau de incapacidade de 75 por cento. 
Usa uma tala no pé direito e anda com o apoio 
de uma muleta.

«Foi só um acidente, como acontecem tantos 
outros por aí. Aconteceu-me a mim e a um outro 
colega», reage com serenidade.

31

Em consequência da queda  
da grua, Carlos Gaspar  
sofreu lesões na coluna,  
sacro e pernas

Desde o primeiro dia no hospital, Carlos manteve- 
-se fiel à sua filosofia de vida: seguiu em frente
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Recentemente, abraçou um desafio maior: 
faz travessias a nado, de longa distância, ao lar-
go da Costa Vicentina, no Alentejo.

Por amor ao mar e ao desporto, tem viajado 
pelo mundo, sempre na busca 
do melhor mergulho. Carlos en-
carou o acidente sem fatalismos.   

«Foi uma viragem na minha 
vida». E não uma derrota. 

«Temos de aceitar o que a 
vida nos dá. E agarrarmo-nos ao 
que temos de bom».

No Hospital de São José, em 
Lisboa, esteve duas semanas 
em coma induzido. Seguiram-se 
quatro meses de internamento. 
Ali viu-se sem mobilidade e dei-
tado «sempre, sempre de cos-
tas» numa cama. 

Não se podia mexer nem para 
a esquerda nem para a direita. E 
comia deitado. Concentrou-se 
em viver um dia de cada vez, 
cumprir o próximo objectivo. 
Não se deixou ir abaixo mesmo 
quando ouviu o pior dos prog-
nósticos: não voltaria a andar 
sem um apoio. 

«Aceitei a realidade e reagi a 
ela», explica Carlos.

Fez várias intervenções ci-
rúrgicas. Carlos Gaspar passou 
mais quatro meses internado, 
desta vez no Centro de Medicina 
de Reabilitação de Alcoitão. Ali 
reaprendeu a mover-se. A equili-
brar-se. Mas cedo deu provas de 
que não era um paciente qual-
quer. 

«Fazia sempre mais do que 
era esperado. E por isso tam-
bém puxavam mais por mim», 
lembra. 

Na recuperação, fazia sempre 
mais do que era esperado,  
até conseguir «um milagre»

A viver na Costa Vicentina,  
Carlos é um apaixonado pelo mar

Pratica caça submarina desde os 17 anos. «Gosto muito de 
estar dentro de água. É onde me sinto bem, sem limitações»
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Nunca se permitiu a grandes esperanças de 
que iria ficar bom, mas, ainda assim, lutou. Pela 
primeira vez sentado numa cadeira de rodas, 
reagiu sem medos ou constrangimentos. 

«Pode ser chocante dizer isto, mas achei a 
cadeira fascinante. Adaptei-me rapidamente e 
comecei logo a pensar em alternativas para me 
mover».

Chegou a frequentar sessões de acompanha-
mento psicológico, mas percebeu que não pre-
cisava porque não era uma pessoa depressiva.

― «Tu tens de aceitar que eu agora estou as-
sim!», ia dizendo à mãe, Teresa Maria.

― «Eu sei que tu vais voltar a andar», respon-
dia-lhe esperançada. O coração de mãe não se 
enganou.

Há quem diga que a rápida recuperação se 
deveu à prática contínua de desporto. Carlos 
está seguro de que a capacidade de superação 
lhe salvou a vida.

«Não vou dizer que não me fui abaixo, mas 
isso foi só um dia ou dois. Depois, virei a pági-

Ao contrário da previsão  
dos médicos, Carlos conseguiu 
voltar a andar

Com um grau de incapacidade de 75 por cento, 
amigos e família elogiam-lhe o espírito positivo Para grandes gripes,

grandes remédios.

MEDICAMENTO NÃO SUJEITO A RECEITA MÉDICA

Flucavex® é o primeiro antigripal
com tripla ação em saquetas!*(1)
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Para grandes gripes,
grandes remédios.

MEDICAMENTO NÃO SUJEITO A RECEITA MÉDICA

Flucavex® é o primeiro antigripal
com tripla ação em saquetas!*(1)

*Comercializado em Portugal.

(1) Infomed online. [acedido a 24/08/2018]. Disponível em: app7.infarmed.pt/infomed/inicio.php É para a vida.

Flucavex® granulado para solução oral em saqueta. Cada saqueta contém Paracetamol 500 mg + Ácido ascórbico 200 mg + Maleato de feniramina 25 mg. Indicações terapêuticas: 
Tratamento de constipações, rinofaringite, rinite e sintomas associados a gripe em adultos com mais de 15 anos; secreção nasal (secreção nasal clara/fluxo) e lacrimejamento; espirros; 
dor de cabeça e/ou febre. Posologia e modo de administração: Uma saqueta 2 a 3 vezes por dia, com intervalo de pelo menos 4 horas. Dissolver o pó numa quantidade suficiente de água 
fria ou quente. Tratamento não deve exceder os 5 dias. Em caso de insuficiência renal grave, intervalo entre doses deve ser, pelo menos, de 8 horas. Contraindicações: hipersensibilidade 
à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes, insuficiência hepatocelular, glaucoma de ângulo fechado, retenção urinária associada a problemas uretero-prostáticos, em crianças 
com menos de 15 anos e em pessoas que desenvolveram intolerância à frutose, com síndrome de mal absorção à glucose/galactose ou com insuficiência de sacarase-isomaltase, devido 
à presença de sacarose. Advertências e precauções especiais: Aconselhamento médico se insuficiência renal ou hepática. Outro tratamento deverá ser considerado em caso de febre 
alta ou persistente, superinfeção ou se persistência de sintomas por mais de 5 dias. Devem evitar-se outros medicamentos com paracetamol, consumo de bebidas alcoólicas ou sedativos.
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 A paixão pelo fundo do mar

Veja também os vídeos!

na», afiança, sublinhando que «sem capacidade 
de sacrifício não se consegue nada na vida».

É, até aos dias de hoje, um exemplo para a 
equipa médica que o acompanhou.

«Quando o meu médico me vê, diz-me: “Tu 
és um milagre”».

Todos os dias, Carlos vive com dor. Uma con-
sequência da dormência constante que tem no 
nervo ciático da perna direita. 

Todos os dias recusa o sofá e responde com 
obstinação. «Faço alongamentos e tento estar o 
mais ocupado possível para me abstrair da dor».

Ano e meio após o acidente, 
todos os dias reage à dor  
com desporto e trabalho

Para Carlos, não há limites intransponíveis na 
vida. É por isso que assume com humor e des-
prendimento a limitação física que o afecta. «Às 
vezes penso para mim: Porque é que não fiquei 
sem a perna? Digo-o por causa do trabalho que 
dá tirar e meter a tala», diz, bem-disposto. 

Ano e meio após o acidente e já capaz de dar 
os seus próprios passos, Carlos voltou a traba-
lhar. É planificador de manutenção no complexo 
petroquímico da Repsol Polímeros, em Sines.

Pouco tempo depois, em 2011, fez-se à es-
trada desdobrando-se em viagens entre Santo 
André e Setúbal, para completar os estudos. 
Formou-se em Electromecânica no Instituto Po-
litécnico de Setúbal e está prestes a concluir o 
Mestrado em Engenharia de Produção. «Já só 
falta defender a tese».

Casado desde o ano passado, Carlos sonha 
com o próximo desafio: «Gostava de ser pai de 
um, dois ou três filhos [risos]. Tenha eu força 
para carregar tantas pranchas!». 

Carlos acredita que sem capacidade de 
sacrifício não se consegue nada na vida
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O INVERNO DE TODAS 
AS PREOCUPAÇÕES

Hugo Rodrigues Pediatra
pediatriaparatodos.com

s infecções respiratórias são frequen-
tes em crianças, principalmente no 
Inverno. E, se em situações conside-

radas normais, as preocupações dos pais já 
são significativas, neste contexto de pandemia 
pelo novo coronavírus, elas serão seguramente 
maiores. Por esse motivo, importa perceber 
um pouco melhor o que são e, acima de tudo, 
quando ir ao médico.

As infecções respiratórias mais frequentes no 
Inverno são as constipações e gripes. Caracteri-
zam-se pelos seguintes sintomas:
• Nariz entupido. É muito comum e surge logo 

no início da doença. Quanto mais pequena 
for a criança, maior o desconforto provocado 
pela obstrução do nariz. É fundamental fazer 
uma boa higiene nasal para optimizar a respi-
ração.

• Tosse. É a consequência natural das secre-
ções do nariz. Ao entrarem para as vias 
aéreas mais baixas, a criança tosse para as 
eliminar e manter uma respiração adequada. 
O melhor tratamento é uma boa lavagem 
nasal.

• Dor de cabeça. É bastante frequente e deve-
-se ao desconforto provocado pela inflama-

ção do nariz e das regiões envolventes, bem 
como a acumulação de secreções.

• Dores no corpo. São mais frequentes nos 
casos de gripe, que causa uma resposta mais 
generalizada do organismo.

• Febre. É também mais frequente nas situa-
ções de gripe, sendo rara nas constipações 
comuns. Habitualmente, a criança está bem- 
-disposta quando baixa a febre.
Uma vez que são situações muito comuns, é 

fundamental conhecer os chamados sinais de 
alarme, ou seja, as manifestações que implicam 
observação médica urgente. As mais importan-
tes são as seguintes:
• Idade da criança: menos de três meses.
• Mau estado geral da criança, principalmente 

quando está sem febre.
• Manchas na pele que surjam nas primeiras 

24h de febre.
• Falta de ar.
• Cor arroxeada na zona dos lábios ou na ponta 

dos dedos.
• Febre com duração superior a três, quatro 

dias sem melhoria.
• Tosse com duração superior a duas, três 

semanas sem melhoria. 

A
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22 CONSULTÓRIO

Jaime Pina
Fundação Portuguesa do Pulmão

COMO EVITAR  
A PNEUMONIA

ma pneumonia – processo infeccioso 
no pulmão – por ser uma infecção 
num órgão vital é sempre uma situação 

grave que pode comprometer a vida. 
Em Portugal temos um sério problema com as 

pneumonias. Com mais de 100 mil casos, 40 mil 
internamentos anuais, e uma mortalidade que é 
o dobro da média da União Europeia. Morre um 
português com pneumonia em cada 92 minutos.

São muitos os microrganismos potencial-
mente implicados. Nas bactérias predomina lar-
gamente o pneumococo, o que tem implicações 
na vacinação. Relativamente aos vírus, desta-
cam-se os da gripe e, agora, o SARS-CoV-2.

U deve ser tratado: no domicílio, em enfermaria 
hospitalar ou em Unidade de Cuidados Intensi-
vos. As mais graves originam a diminuição dos 
níveis de oxigénio do sangue, traduzindo-se na 
falência da função respiratória. É através desta 
função que o pulmão enriquece o sangue com 
oxigénio e o depura de anidrido carbónico, um 
gás venenoso que resulta do funcionamento de 
todas as células do organismo. Quando os níveis 
destes dois gases se situam, respectivamente, 
abaixo e acima dos seus valores limite, tal é 
incompatível com a vida e o doente morre. É o 
que está a acontecer com muitas pneumonias 
que acompanham a COVID-19.

Sob o ponto de vista clínico, as pneumo-
nias expressam-se por um conjunto clássico 
de sintomas: febre, tosse, dor torácica (que se 
agrava com os movimentos respiratórios - dor 
tipo pontada) e dificuldade respiratória. Porém, 
esta expressão apresenta muitas excepções. 
Por exemplo, nas pessoas idosas muitas vezes 
não há febre nem sintomas respiratórios, mas 
apenas quebra do estado geral e alterações da 
consciência, com confusão e desorientação.

A medida preventiva  
por excelência é a vacina 
antipneumocócica

As pneumonias não são todas iguais, têm um 
largo espectro de gravidade. Essa gravidade, 
que é avaliada pelos médicos a partir de vários 
parâmetros clínicos, define o local onde o doente 
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As pneumonias que acompanham a COVID- 
-19 têm as características das pneumonias gra-
ves: afectam geralmente ambos os pulmões, 
decorrem com falência da função respiratória, 
apresentam elevada letalidade e, quando curam, 
deixam, na maior parte dos casos, sequelas 
fibrosas que podem comprometer a capacidade 
respiratória do doente para o resto da vida. Por 
se acompanharem de acentuada baixa de oxigé-
nio no sangue, muitas vezes incompatível com 
a vida, muitos destes doentes têm de ser venti-
lados (o ventilador substitui o pulmão), receber 
oxigénio em doses elevadas e ser tratados com 
os poucos fármacos disponíveis: os antivirais 
remdesivir e favipiravir, e uma potente corti-
sona, a dexametasona.

Este Inverno, vamos ter as habituais pneu-
monias bacterianas juntamente com as provoca-
das pela gripe e pelo SARS-CoV-2, por isso são 
ainda mais importantes as atitudes preventivas. 

Relativamente às primeiras, a ferramenta 
preventiva por excelência é a vacina antipneu-
mocócica, também identificada como a vacina da 

As medidas de protecção 
contra a COVID-19  
defendem o organismo 
de outros vírus respiratórios

pneumonia. Relativamente à gripe, se pertence 
a um dos grupos de pessoas vulneráveis defini-
dos pela DGS, a melhor forma de prevenção é a 
vacina. Quanto à COVID-19, enquanto não hou-
ver uma vacina devemos ser muito rigorosos nas 
medidas preventivas ao nosso alcance: etiqueta 
respiratória, higiene das mãos, desinfecção das 
superfícies, distanciamento físico e, sobretudo, 
a principal medida de protecção individual, 
a máscara facial. Esta defende-nos não só do 
SARS-CoV-2 como de todos os outros vírus res-
piratórios, como os da gripe. 

No dia 12 de Novembro, Dia Mundial da 
Pneumonia, não se esqueça: se for cuidadoso e 
rigoroso com estas medidas preventivas, a pro-
babilidade de adoecer é muito menor. 

A máscara também protege contra a gripe 
e outros vírus respiratórios
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Promoções válidas de 1 novembro a 31 de dezembro de 2020. 
Limitado a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.
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BRONCHODUAL INFANTIL é um dispositivo médico para alívio da tosse associada à constipação. Não utilizar em crianças com menos de 1 ano. Não utilizar se estiver grávida, a amamentar ou se for alérgico a qualquer um dos componentes. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Ler cuidadosamente 
a rotulagem e as instruções de utilização | LIBENAR Os produtos da gama Libenar são dispositivos médicos para a higiene nasal. Não utilize as doses individuais e recargas mais do que uma vez, ou se estiverem abertas ou danificadas. Não utilizar após o prazo de validade. Libenar Aspirador e Recargas 
Nasal Soft são dispositivos médicos para higiene nasal de uso externo. Insira um filtro novo, antes de cada utilização. PERIGO DE ASFIXIA - Manter fora da vista e do alcance das crianças. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Em caso de dúvida, aconselhe-se com o seu 
farmacêutico. | NEO-SINEFRINA RAPID é um dispositivo médico para o tratamento da congestão nasal. Não utilizar se estiver grávida, a amamentar ou se for alérgico a qualquer um dos componentes. É indicado para adultos e crianças com mais de 6 anos. As crianças devem utilizar o produto 
somente sob supervisão de um adulto. Não utilizar para além de 6 meses após a primeira pulverização. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Alívio em 2 min - Eccles et al, 2015 - Data on file. | VITACÊ 1. IQVIA Sell-Out Value 
2019 MAT06. A gama Vitacê são SUPLEMENTOS ALIMENTARES. Os suplementos alimentares não substituem uma dieta variada nem um estilo de vida saudável. O efeito benéfico é obtido com a toma diária de 1 comprimido de Vitacê ou 1 comprimido de Vitacê Efervescente, a partir dos 12 anos, ou 
5ml (4-8 anos) ou 10ml (9-13 anos) de Vitacê Infantil para crianças, ou de Vitacê Júnior Gomas a partir dos 4 anos, ou de 2 comprimidos de chupar no caso de Vitacê Recovery. Não exceder a toma recomendada. Vitacê Infantil: recomendada proteção em indivíduos asmáticos e atópicos; contém 
açúcar e produtos apícolas. Os produtos não devem ser utilizados em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos seus constituintes. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Para mais informações ler a rotulagem. | BIO-OIL é um cosmético. Para mais informações consulte a 
cartonagem. | CALADRYL *Treatment with a barrier-strengthening moisturizing cream delays relapse of atopic dermatitis: a prospective and randomized controlled clinical trial. Wiren, K., et al. M. Journal of the European Academy Dermatology and Venereology, 2010, 23(11): 1267-1272. Caladryl 
Derma Creme Ultra Hidratante é um dispositivo médico para o tratamento de sintomas de pele seca e com tendência atópica. Não usar durante crises agudas ou em lesões de eczema. Caladryl Derma Dermatite Atópica Eczema e Eczema Crianças e Bebés são dispositivos médicos para Eczema e pele 
atópica. Caladryl Derma Dermatite Atópica Eczema não está indicado para crianças com menos de 6 anos, Caladryl Derma Dermatite Atópica crianças e bebés não está indicado para crianças com menos de 8 semanas. Evitar contacto com os olhos. Apenas para uso externo e em pele sem feridas. 
Manter fora do alcance e vista das crianças. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Caladryl Derma Dermatite Atópica Creme de Lavagem Hidratante é um cosmético – este não é um produto de tratamento para a Dermatite Atópica. Este é um produto para o cuidado diário da 
pele com Dermatite Atópica. Caladryl Derma Gel e Caladryl Derma Ice são produtos cosméticos. Evitar o contacto com os olhos. Não utilizar em pele gretada. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Conservar abaixo de 25ºC. | ARTERIN 1. O efeito benéco na redução de colesterol é obtido com 
uma dose diária de 1,5 a 3g de esteróis vegetais; para manutenção de colesterol a dose mínima de esteróis vegetais recomendada é de 0,8g. 2. A combinação com estatinas tem de ser recomendada e acompanhada por um médico. Em combinação com Arterin Colesterol a dose de estatina tem de 
ser ajustada por um médico. in: Giuseppe Campolongo et. 

all, “e combination of nutraceutical and simvastatin enhances the eect of simvastatin alone in normalising lipid prole without 
side eects in patients with ischemic heart disease”, IJC Metabolic & Endocrine, Volume 11, June 2016, Pages 3-6. Arterin® 
Colesterol é um SUPLEMENTO ALIMENTAR. Os suplementos alimentares não substituem uma dieta variada nem um estilo de 
vida saudável. Manter fora do alcance e da vista das crianças. O efeito benéco é obtido com a toma de 1-2 comprimidos 
por dia de preferência à noite. Não exceder a toma diária recomendada. Não exceder a dose diária recomendada de 3 g 
por dia de esteróis vegetais adicionados (1 comprimido contém 120 mg de esteróis vegetais - 2 comprimidos contêm 240 
mg de esteróis vegetais). Consulte o seu médico ou farmacêutico se já estiver a tomar medicamentos antidislipidémicos. 
Não recomendado durante a gravidez ou amamentação. Apenas para adultos. Arterin® Colesterol deve fazer parte de 
uma dieta variada e equilibrada, incluindo o consumo regular de alimentos que contribuam para a manutenção dos 
níveis de carotenos. Não tomar em caso de alergia a qualquer um dos ingredientes. Para mais informações consultar 
a rotulagem e as instruções de utilização. | VITERRA Os produtos da gama Viterra são SUPLEMENTOS ALIMENTARES. Não 
devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. 
Não exceder a toma diária recomendada. Manter fora da vista e do alcance das crianças. O consumo dos produtos não é 
recomendado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos ingredientes. Para mais informações consultar a rotulagem.
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FARMÁCIAS VACINAM

MAIORES 
DE 65 ANOS

Câmaras municipais continuam a aderir  
ao novo serviço “Vacinação SNS Local”.

Texto Carlos Enes e Carina Machado

ezenas de câmaras municipais estão 
a oferecer aos munícipes maiores de 
65 anos o direito a vacinarem-se gra-

tuitamente contra a gripe nas farmácias, sem 
necessidade de receita médica. Isso só é pos-
sível porque o Ministério da Saúde confiou às 
farmácias 150 mil dos dois milhões de doses 
adquiridas pelo Estado. «Estamos empenhados 
em garantir a maior cobertura vacinal de sempre 
em Portugal», afirma António Sales, secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde. O SNS reser-
vou outras dez mil doses para os farmacêuticos 
comunitários que vão vacinar a população.

D A Ordem dos Farmacêuticos declarou este 
acordo «histórico» e «estrutural» para o sistema 
de saúde. «Os portugueses precisam de se sen-
tir seguros», justifica a bastonária. «É a prova de 
que o Governo conta com as farmácias e os far-
macêuticos para prestar mais e melhores cuida-
dos de saúde aos portugueses», reconhece Ana 
Paula Martins.

Dada a crise sanitária e económica que o país 
atravessa, as farmácias convencionaram com o 
Estado prestar o novo serviço “Vacinação SNS 
Local” ao preço solidário de 2,5€. Este valor 
cobre apenas parte dos custos em gabinetes de 
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A vacina salva vidas. A gripe matou 3.331 portugueses  
no Inverno de 2018-2019, o último de que há dados conhecidos

«Estamos empenhados em garantir a maior cobertura 
vacinal contra a gripe de sempre em Portugal»

 «Os portugueses precisam de se sentir seguros»

Ana Paula Martins 
Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos

António Sales
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
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vacinação, equipamentos de frio, consumíveis, 
máscaras e outros materiais descartáveis de 
protecção individual. Para serem autorizadas a 
vacinar, as farmácias investem ainda em cursos 
especializados, de formação técnico-científica, 
necessários a habilitar os seus farmacêuticos. 
«Este esforço é mais um contributo responsável 
da rede de farmácias para vencer a COVID-19», 
declara Duarte Santos, director da Associação 
Nacional das Farmácias (ANF).

PRIMEIROS CONCELHOS 
COM VACINAS GRÁTIS  

NAS FARMÁCIAS*
«Os autarcas querem proporcionar 
aos munícipes mais vulneráveis 
a possobilidade de se vacinarem 
perto de casa», afirma Duarte 
Santos, director da ANF

*Até 15 de Outubro, data de fecho desta edição.  
A sua câmara municipal pode ter aderido entretanto. 

O financiamento do serviço farmacêutico 
de administração de vacinas fica a cargo das 
câmaras municipais. A Associação Dignitude, 
IPSS da área do medicamento, que reúne far-
mácias, indústria farmacêutica, outras empre-
sas e particulares, comparticipa até ao limite 
de 10 por cento do custo. «Nalguns países, o 
Estado garante a liberdade de escolha a todos 
os cidadãos. Em Portugal, o mesmo direito 
pode agora ser assegurado pelo poder local», 
comenta Duarte Santos. A maioria dos autarcas 
quer «proporcionar aos munícipes mais vulne-
ráveis a possibilidade de se vacinarem próximo 
de suas casas, o que evita deslocações de risco 
em transportes públicos e a concentração de 
pessoas nas salas de espera dos cuidados pri-
mários». 

Para além do serviço “Vacinação SNS Local”, 
as farmácias adquiriram 500 mil vacinas para o 
seu próprio serviço privado de vacinação, que 
já existe há 12 anos. Cerca de dez mil farma-
cêuticos comunitários começaram no dia 19 de 
Outubro a vacinar contra a gripe, em 2.750 far-
mácias de todo o continente e ilhas. A vacina é 
altamente recomendada porque a doença mata 
mais de três mil pessoas por ano em Portugal. 

1 Águeda
2 Amadora
3 Arganil
4 Azambuja
5 Batalha
6 Bombarral
7 Carrazeda  

de Ansiães
8 Cascais
9 Castelo Branco
10 Fafe
11 Faro
12 Figueira da Foz
13 Fornos de  

Algodres
14 Guimarães
15 Ílhavo
16 Loures
17 Mafra
18 Matosinhos
19 Mealhada

20 Monção
21 Mondim de Basto
22 Moura
23 Óbidos
34 Oeiras
25 Oliveira de Frades
26 Oliveira do Bairro
27 Ourém
28 Penela
29 Porto
30 Reguengos  

de Monsaraz
31 Sabugal
32 Salvaterra  

de Magos
33 Setúbal
34 Sintra
35 Tomar
36 Torre de Moncorvo
37 Torres Vedras
38 Vouzela
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A vacina da gripe não protege da infecção por 
SARS-CoV-2, mas um estudo realizado no 
Brasil, envolvendo 92.664 doentes infectados 
com COVID-19, por investigadores do Instituto 
de Saúde Pública da Universidade de Basel, 
Suíça, e do Departamento de Pediatria do Hos-
pital Universitário de São Paulo, mostra que os 
doentes que se vacinaram contra a gripe sofre-
ram menos oito por cento de internamentos em 
cuidados intensivos, menos 18 por cento de 
suporte invasivo respiratório, e que ocorreram 

VACINA DA GRIPE DIMINUI MORTALIDADE  

POR COVID-19

menos 17 por cento de mortes, por compara-
ção com os doentes não vacinados.

A Organização Mundial da Saúde também 
veio defender a virtude da vacinação contra a 
gripe na melhoria da luta contra a COVID-19, 
por ajudar a aliviar a pressão sobre os servi-
ços de saúde, focados na resposta aos casos de 
infecção pelo novo coronavírus. 

Uma vez que os sintomas das duas doenças 
se podem frequentemente confundir, a imuniza-
ção da população ajuda a evitar alarme social.

Os farmacêuticos têm formação téc-
nica específica para a administração 
de vacinas, reconhecida pela Ordem 
dos Farmacêuticos. Possuem também 
formação em suporte básico de vida, 
para o tratamento urgente de reacções 
anafilácticas que possam ocorrer após 
a toma, apesar de serem raras. Para o 
efeito, as 2.750 farmácias onde o ser-
viço é prestado estão equipadas com 
adrenalina, um kit de reacção anafilác-
tica e todos os materiais ou medica-
mentos necessários ao tratamento de 
eventuais ocorrências.

FARMACÊUTICOS  
= COMPETÊNCIA

Escolha uma farmácia perto de si e 
proteja-se de forma rápida e simples. 
Consulte a equipa sobre acordos e pro-
gramas em vigor, e agende previamente 
o serviço. As farmácias têm 500 mil vaci-
nas asseguradas para a vacinação con-
tra a gripe, às quais se juntam as 150 mil 
disponibilizadas pelo SNS para o pro-
grama “Vacinação SNS Local”, dirigido 
aos maiores de 65 anos. E já garantiram 
máscaras, álcool e outros materiais de 
protecção para toda a época gripal para 
o vacinar em segurança.

FARMÁCIAS  
= SEGURANÇA
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Em 85 anos de vida, Maria Fernanda da Silva 
nunca viu crise como esta

«Os centros de saúde estão na proximidade só de alguns. 
As farmacias estão próximas de todos», afirma Rui Moreira, 
presidente da Câmara Municipal do Porto
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PORTO SEGURO

aria Fernanda Silva viveu no Carva-
lhido toda a vida. Aos 85 anos, viu 
passar a Segunda Guerra Mundial, 

celebrou o 25 de Abril e lutou contra crises de 
todas as espécies. «Como esta não vi nenhuma», 
afirma, ajeitando os elásticos da sua máscara 
branca, que agora a acompanha em todas as saí-
das. «E tenho medo. Muito medo».

De Março a Junho não pôs um pé fora de 
casa. Só nos últimos meses ganhou coragem para 
sair, com todos os cuidados, para ir à farmácia 
ou à mercearia. Da Farmácia Alves só tem boas 
memórias. «Eu sou pessoa de reconhecer quando 
me fazem bem. E fico grata para o resto da vida.»

A saúde, sublinha, é uma preocupação na 
sua idade. Por isso, todos os invernos se pre-
vine, tomando a vacina contra a gripe. Este ano 
já tentou contactar o centro de saúde várias 
vezes para fazer a marcação, sem sucesso. «A 
minha última consulta foi em Dezembro. Têm 
muito trabalho, percebe?». Além disso, a deslo-
cação até lá implica que seja o filho a levá-la. 
«Se pudesse tomá-la aqui na farmácia, era só a 
um passinho de casa».

Porque na escuridão há luzes que nunca se 
apagam, este ano os utentes com mais de 65 anos, 
como  Maria Fernanda, vão poder tomar a vacina 
contra a gripe sazonal nas farmácias do Porto, nas 
mesmas condições do centro de saúde. O pro-
tocolo, celebrado entre a Câmara Municipal do 
Porto e a Associação Nacional das Farmácias, foi 

Primeiro município do país a comparticipar o serviço  
de vacinação contra a gripe nas farmácias.

Texto Vera Pimenta | Fotografia Ricardo Castelo

o primeiro do programa “Vacinação SNS Local”.
«Há um custo que cada farmácia tem de 

receber pelo serviço que presta», explica Rui 
Moreira. «A câmara está disponível para o pagar, 
para que a população com mais de 65 anos não 
tenha de ir ao centro de saúde e também para 
reduzir a pressão sobre o SNS». 

O presidente da câmara garante que a inicia-
tiva é uma forma de prever o futuro e proteger 
os cidadãos mais frágeis. «Os centros de saúde 
estão na proximidade só de alguns. As farmácias 
estão próximas de todos, porque são uma rede 
que cobre todo o território», remata.

«Nós temos de evitar que o máximo de pes-
soas fique doente», afirma Maria Teresa Almeida, 
directora-técnica e proprietária da Farmácia 
Alves. Por isso, considera que a intervenção 
das farmácias na cobertura vacinal é decisiva. 
«De outra forma, ia haver vacinas em locais 
sem capacidade para as administrar; e pessoas 
a quererem ser vacinadas, correndo o risco de 
não ter vacinas».

«Eu espero que isto mostre a importância das 
farmácias como primeira porta de entrada no 
SNS», confessa Maria Teresa, agradecida pelo 
reconhecimento dos utentes e da própria autar-
quia. A directora-técnica recorda todo o esforço 
exercido pela sua equipa para manter a porta 
aberta nas piores fases da pandemia. «No meio 
de todo este caos, a farmácia foi e será sempre 
um porto seguro». 

M
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REGRAS PARA 
CRIANÇAS

Inverno e os dias frios aproximam-se e, 
com eles, a preocupação dos pais com 
as infecções respiratórias virais. Exem-

plo disso é a gripe que teima em marcar presen-
ça todos os anos e nem as crianças, por vezes, 
lhe escapam.

Mas, este ano, com a COVID-19, é natural 
que os pais estejam mais preocupados. Avizi-
nha-se um Inverno com mais dúvidas, até por-
que muitos dos sintomas podem confundir. Se, 
por um lado, a gripe nas crianças pode dar fe-
bre, mal-estar, cansaço, náuseas, vómitos e 
diarreia (estes últimos geralmente nos bebés), 
também a COVID-19 pode apresentar manifes-
tações semelhantes, o que dificulta a distinção 
entre as duas.

Apostar na prevenção é importante. O me-
lhor é reforçar junto dos mais novos:
• Não devem partilhar objectos (talheres, ca-

netas, telemóveis).
• Devem adoptar medidas de etiqueta respira-

tória - ao tossir ou espirrar, devem tapar a 
boca e o nariz com o antebraço ou com um 
lenço, e colocá-lo de imediato no lixo.

• A lavagem frequente das mãos com água e 
sabão (ou o uso de gel desinfectante) é essen-
cial para prevenir o contágio, em especial an-
tes de comer e depois de ir à casa de banho. 

• Devem manter a distância de, pelo menos, 

dois metros entre pessoas e usar máscara 
correctamente quando necessário.

• Outra forma eficaz de prevenir a gripe é a 
vacinação. Informe-se com o médico do seu 
filho, que, se for necessário, lhe receitará a 
vacina mais adequada. 

O

Os sintomas da gripe são 
semelhantes aos da COVID-19

Se, mesmo tendo todos os cuidados, surgi-
rem sintomas sugestivos, como febre ou tosse, 
contacte a linha de apoio SNS24 (800 24 24 
24). Caso se confirme que o seu filho tem gripe, 
adopte os seguintes cuidados:
• Repouso. Deve permanecer em casa para 

descansar e evitar contagiar outras crianças.
• Beber bastantes líquidos, como água, chás e 

sopa (não só é rica em água, como também 
em vitaminas e minerais) e ter uma alimenta-
ção equilibrada.

• Para controlo da febre, pode ser recomen-
dado paracetamol. Informe-se junto do seu 
farmacêutico.
Prepare-se para este Inverno da melhor for-

ma e lembre-se: a sua farmácia está sempre dis-
ponível para o apoiar. 
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Joana Mesquita
Farmacêutica

SUPLEMENTOS  
DE OUTONO

om a chegada do Outono e do Inverno, 
vem também o frio, as constipações e 
as gripes, mas não nos podemos esque-

cer que este ano temos um intruso: a COVID-19.
Os portugueses, mais do que nunca, sentiram 

a necessidade de procurar suplementos alimen-
tares para reforçarem o seu sistema imunitário e 
isso reflecte-se no nosso dia-a-dia como farma-
cêuticos. Temos um papel essencial no aconse-
lhamento deste tipo de produtos e apostamos na 
prevenção destas doenças.

Praticar actividade física regular, manter uma 
dieta saudável (rica em antioxidantes e óme-
gas-3 e ómegas-6), beber pelo menos 1,5 l de 
água por dia, são hábitos importantes para for-
talecer o sistema imunitário. 

Os suplementos existentes no mercado para 
reforço imunitário contêm normalmente na sua 
composição:

Vitamina C – Além de necessária para o nor-
mal funcionamento do sistema imunitário, inter-
vém no metabolismo produtor de energia, redu-

zindo a sensação de cansaço e fadiga.
Equinácea - Reforça as defesas ao nível das 

vias aéreas superiores: laringe, faringe, cavida-
de nasal. Activa a formação de leucócitos, tem 
uma acção anti-inflamatória e antiviral, e esti-
mula as defesas naturais do organismo.

Zinco – Fortalece o sistema imunitário e é 
um importante antioxidante contra os radicais 
livres.  

Selénio - Mineral com propriedades anti-in-
flamatórias e imunoestimulantes.

Propólis - Um antimicrobiano natural.
Vitamina D - Pelo facto de estar menos tem-

po exposto à luz solar, o organismo pode não 
ser capaz de produzir esta vitamina em quanti-
dade suficiente. É fonte de protecção do siste-
ma imunológico, com benefícios na redução do 
número de infecções respiratórias agudas.

É importante pedir aconselhamento ao seu 
médico ou farmacêutico para o grande desafio 
que se avizinha: proteger toda a família e pro-
teger-se a si neste Inverno. 

C
Nunca foi tão importante reforçar o sistema imunitário.
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O RIO DOS 
TEMPLÁRIOS

Texto Patrícia Fernandes 
Fotografia Pedro Loureiro

Ferreira do Zêzere é um destino perfeito para  
a prática de actividades náuticas.
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uem visita esta terra deixa-se logo des-
lumbrar pela antiga vila de Dornes, 
apelidada de Península Encantada. 
«Existe desde tempos imemoriais e es-

tima-se que seja anterior à própria declaração 
da nacionalidade», afirma Rui Mamede, psicólo-
go organizacional e filho da terra. 

Considerada uma das 7 Maravilhas de Por-
tugal na categoria Aldeias Ribeirinhas, Dornes 
distingue-se pela componente histórica. A Torre 
Templária, utilizada como atalaia defensiva pelos 
Templários, foi edificada por Gualdim Pais no sé-
culo XII e diferencia-se por ter cinco faces, o que 
a torna um exemplo raro da arquitectura militar 
da Reconquista aos mouros.

Q

Desde a Idade Média  
o culto a Nossa Senhora 
do Pranto mantém-se vivo 
através das peregrinações, 
os círios

Mesmo ao lado avista-se a Igreja de Nossa 
Senhora do Pranto. Fundada pela Rainha Santa 
Isabel, segundo a lenda, no século XIII, a actual 
construção foi edificada a mando de D. Gonçalo 
de Sousa. Nos dias de hoje ainda são realizadas 
as peregrinações ao Santuário de Nossa Senho-
ra do Pranto, os círios, que decorrem entre a se-
gunda-feira de Páscoa e o terceiro domingo de 
Setembro.

Nesta vila, envolvida pelas águas do rio Zê-
zere que se movem lentamente, há casas de xis-
to e ruas estreitas, em pedra. Ao percorrê-las, 
os visitantes deparam-se com um cais, onde se 
encontra o “Maria Odete”, barco que faz pas-
seios pelo rio.

Hilário Soeiro, proprietário da pequena em-
barcação de madeira, mandada construir pelo 
pai na década de 1950 em Aveiro, dedica-se a 
este negócio desde pequeno. «Inicialmente os 
passeios eram feitos na barragem de Castelo de 
Bode e depois em 1990 vim para Dornes», conta.

No decorrer da viagem, com duração de 20 
minutos ou uma hora, a paisagem que se obser-
va é pura e mágica. Os vales e as árvores olham 
para o rio, reflectindo a sua imagem, e os pás-
saros conversam entre si, proporcionando mo-
mentos únicos aos passageiros.

Em plena albufeira de Castelo de Bode es-
tão localizadas praias de águas límpidas, como a 
Praia Fluvial da Castanheira ou Lago Azul. 

«Este lugar oferece aquilo que há de melhor 
no nosso país, em termos de desportos fluviais 
e de cenário de rio», assegura Rui Mamede. E 
acrescenta: «Existe uma oferta turística desenha-
da para proporcionar uma experiência de calma, 
tranquilidade e serenidade». 

O psicólogo Rui Mamede junto à Torre de Dornes,  
que surpreende pela planta pentagonal
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A albufeira de Castelo 
de Bode oferece boas 
condições para praticar 
actividades náuticas  
e momentos de lazer  
nas praias fluviais

que merecem ser contemplados, como a gruta 
de Avecasta. Este local destaca-se pelas ocupa-
ções de que foi alvo durante vários períodos da 
história, desde o Neolítico à era medieval. «Já é 
inegável o valor arqueológico pelos exemplares 
metalúrgicos descobertos, património de grande 
riqueza», refere o psicólogo organizacional.

Perto da gruta, no cume de um maciço, ainda 
é possível observar, o moinho de vento de Ave-
casta, em madeira, que preserva a memória das 
actividades económicas da população. 

A não perder também é a Igreja de Nossa Se-
nhora da Graça, em Areias, templo fundado no 
século XV e mandado ampliar no século XVI por 
D. Manuel I. 

É também aqui que procura en-
contrar-se consigo próprio e rela-
xar da azáfama do dia-a-dia, entre 
as viagens que faz de Ferreira do 
Zêzere a Coimbra. Enquanto fer-
reirense, reconhece a mais-valia 
de viver nesta região: «Frequen-
temente reclamo esse direito para 
mim e venho aqui refrescar-me». 

Graças às suas excelentes con-
dições, a estância balnear é muito 
procurada para a prática de activi-
dades náuticas, como o windsurf, o 
jet ski, a canoagem e o wakeboard. 
Esta última tem vindo a ganhar cada 
vez mais notoriedade, por ter rece-
bido o Mundial da modalidade.

Já um pouco mais afastado do 
rio Zêzere, em Areias, há pontos de interesse 

O pai de Hilário Soeiro deu o nome da filha mais 
velha, Maria Odete, à pequena embarcação

O Lago Azul, situado na albufeira de Castelo de Bode, 
é um espaço muito procurado por turistas
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O doce bons maridos foi um  
dos finalistas das 7 Maravilhas 
Doces de Portugal

Ferreira do Zêzere foi outrora habitada por 
pessoas nobres e famílias importantes que 
deixaram marca através dos solares e quin-
tas espalhados pelo concelho. Algumas destas 
propriedades apresentam particularidades in-
teressantes, como a antiga residência do último 
Monteiro-Mor da vila de Dornes, Manuel Mar-
tins Ferreira. «Aqui foi interpretada pela primei-
ra vez a marcha “A Portuguesa”, que veio a ser o 
hino nacional, da autoria de Alfredo Keil, numa 
altura em que passava férias em Ferreira do Zê-
zere», descreve Rui. 

O abastecimento público de água foi uma das obras 
de beneficiação de Maria Dias Ferreira, a benemérita 
que inspirou a criação da Fundação

Este solar foi palco, no final do século XIX,  
do primeiro ensaio da marcha patriótica  
“A Portuguesa”, composta por Alfredo Keil

A pastelaria Pérola do Zêzere fabrica  
os premiados doces bons maridos

De igual interesse é também a Quinta de São 
José da Cabeça do Carvalho, antiga residência 
dos comendadores de Ferreira, que se supõe 
do século XVI. Actualmente é sede da Funda-
ção Maria Dias Ferreira, instituída em 2008, por 
iniciativa de Maria Isabel e José Afonso Ferreira 
de Sousa. 

Quem visita o moinho de vento de Avecasta  
avista os contrafortes das serras de Alvaiázere,  

Lousã, Alvéolos e Muradal
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 Bons maridos e boas esposas

Veja também os vídeos!

BULA

Barco Maria Odete  
R. Rainha Santa Isabel 
Dornes 
T. 933 765 890

Esta instituição sem fins 
lucrativos tem como objec-
tivo honrar a memória e dar 
continuidade à obra da fi-
gura inspiradora que levou 
à sua criação, a benemérita 
Maria Dias Ferreira.

A fundação actua nos 
domínios social e cultural, 
com incidência no concelho, 
e foca-se na preservação e 
divulgação do património de 
Ferreira do Zêzere.

Embora não esteja aberta 
ao público, mediante marca-
ção é possível ficar hospeda-
do na quinta, equipada com 
quartos, cozinha, sala de es-
tar, salão, jardim, e apreciar 
muitos espaços ainda com 
traços originais, como a ca-
pela, o poço, o fontanário e o alpendre.

De boa gastronomia também se faz uma terra. 
Aqui abunda o peixe e o lagostim de rio, o vinho, 
o mel, os ovos ― ou não fosse Ferreira do Zêzere 
a capital do ovo ― e os doces tradicionais. 

Os mais famosos são os bons maridos, feitos 
à base de açúcar, ovos, amêndoa e grão-de-bi-
co, pelas mãos da doceira Emília Peixoto. A par-
ticipação da pastelaria Pérola do Zêzere nas 7 
Maravilhas Doces de Portugal, em 2019, impul-
sionou ainda mais o negócio deste doce. Assim 
o confere Emília: «Têm sido muito procurados, 
muito mesmo. Vêm pessoas de todo o lado». 

À semelhança de tantos outros ferreirenses, 
Rui é adepto deste doce regional e mostra-se or-
gulhoso. «É mais um exemplo de que a simplici-
dade traz grande valor e sofisticação. Mais uma 
razão para visitar Ferreira do Zêzere e conhecer 
as suas gentes». 

Praia Fluvial da Castanheira 
Ferreira do Zêzere

Fundação Maria Dias Ferreira 
R. D. Maria Fernanda da Mota 
Cardoso, n.º 549, Cerejeira 
Ferreira do Zêzere  
T. 962 132 156

Pastelaria Pérola do Zêzere 
R. Casal de Além, 18  
Ferreira do Zêzere 
T. 249 362 402 

Torre Templária e Igreja  
de Nossa Senhora do Pranto 
R. Nossa Senhora do Pranto  
Dornes

A arquitectura da Igreja de Nossa Senhora do Pranto congrega 
diferentes estilos, como o gótico, o maneirismo e o barroco
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Programas em família 
por Joana Leitão

Bragança é uma cida-
de muito antiga, cheia 
de história(s). Por lá 
passaram romanos, 
suevos e visigodos. 
Por isso, não é de es-
tranhar a quantidade de monumentos que exis-
tem no seu centro histórico. Sabias que aqui en-
contras uma rua com cinco museus? Oficialmente 
chama-se Rua Abílio Beça, mas há quem diga que 
é “a rua dos museus”. Há tanto para explorar e 
descobrir neste lugar que tens de reservar um 
fim-de-semana ou umas férias para ir até lá. Tra-
ça o teu roteiro e lança o desafio à família.

Este mês, assinala-
-se, a 16 de Novem-
bro, o Dia Nacional 
do Mar. O último 
trimestre do ano no 
Centro Cultural de 
Belém (CCB) é dedicado ao mar, o que vem mes-
mo a calhar, porque podes escolher de entre as 
várias actividades à volta deste tema: a exposi-
ção/instalação multimédia “No Fundo Portugal 
É Mar”, a mostra “Plasticus Maritimus”, as ofici-
nas “A Sereia e os Gigantes”, “Meter a Cabeça 
na Areia” e “Existem Cidades no Fundo do Mar”, 
as horas do conto, entre muitas outras. Consulta 
toda a informação em www.ccb.pt.

Já conheces o Pavilhão 
da Água? Fica no Parque 
da Cidade, no Porto, e é o 
local perfeito para expe-
riências científicas e inte-
ractivas sobre os fenóme-
nos relacionados com os recursos hídricos. Há até uma 
nova área expositiva que consiste numa viagem pelo rio, 
da nascente até à foz. Nesta altura de pandemia que vi-
vemos, foi criado o projecto H2Online, com actividades 
laboratoriais preparadas para todos e transmitidas por 
videoconferência na plataforma Microsoft Teams.

O que é que faz de ti... 
tu? Este mês, estreia nas 
salas de cinema a nova 
longa-metragem da Pixar 
Animation Studios. “Soul 
- Uma Aventura com 
Alma” apresenta-nos Joe Gardner, um professor da 
banda de uma escola básica que ganha a oportuni-
dade da sua vida: tocar no melhor clube de jazz da 
cidade. Quando está prestes a concretizar o seu so-
nho, tem um encontro inesperado com 22, uma alma 
perdida, a quem tenta mostrar desesperadamente as 
coisas boas de viver, as mais importantes da vida!

Sesimbra é uma pequena 
vila piscatória e balnear 
localizada na Península 
de Setúbal. Marcada pelo 
casario antigo, tem diver-
sos pontos de interesse 
– do Museu Marítimo ao Forte de Santiago, passando 
pela baía que se estende até ao Cabo Espichel, e pelo 
imponente castelo. Com 850 anos, o Castelo de Sesim-
bra é o último dos castelos sobre o mar, os restantes 
foram transformados em fortalezas. Para lá chegares, 
podes ir por estrada ou pelos percursos pedonais, mas 
tens de estar em óptima forma física!

www.estrelaseouricos.pt

Para lá dos montes

Navegar pelo CCB

Experiências H2Online

Soul: Uma Aventura com Alma

Vila debruçada sobre a baía
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Consigo desde o ínicio

Com o apoio:É para a vida.
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Descobre tudo em  
www.estrelaseouricos.pt
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1. ENCONTRA A PALAVRA

2. SEMELHANÇAS QUE FALAM POR SI

O que há em comum entre os nomes das figuras?

A palavra papagaio aparece apenas uma 
vez na sopa de letras. Será que consegues 
encontrá-la?
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A palavra papagaio aparece apenas uma vez na sopa de letras. 
Será que consegues encontrá-la?
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O que há em comum entre os nomes das figuras?

2. QUANTO VALE?
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Farmácia  
da Família

Essenciais 
de Farmácia

Beleza

Nutrição

CeraVe

MERITENE FORÇA  
E VITALIDADE

MEDIDORES DE PRESSÃO 
ARTERIAL OMRON

ARKORELAX SONO 
FORTE 8H

-3€ -2€

-5€  -10€
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ARKORELAX SONO FORTE 8H

MEDIDORES DE PRESSÃO 
ARTERIAL OMRON

CeraVe

MERITENE FORÇA  
E VITALIDADE

Arkorelax® Sono Forte 8H é um suplemento alimentar à base de Melatonina 
(1,9mg), Extratos de plantas e Vitamina B6.
Arkorelax® Sono Forte 8H assegura um efeito ao longo de uma noite completa 
devido à sua fórmula inovadora de elevada concentração em melatonina de 
libertação rápida e prolongada e extratos de plantas reconhecidas pelas suas 
propriedades relaxantes e adjuvantes do sono.
Graças à tecnologia do comprimido dupla-camada consegue:
• Fornecer a dose ótima de melatonina em libertação rápida (1mg) e em 
libertação prolongada (0,9mg) para uma noite completa desde o deitar ao 
acordar.
• Fornecer uma elevada concentração em plantas reconhecidas pelas 
suas propriedades relaxantes e promotoras do sono, Passiflora e Valeriana 
(presentes na camada de libertação rápida) e Papoila da Califórnia (presente 
na camada de libertação prolongada), que contribui para diminuir os 
despertares noturnos.
Este produto é bem tolerado não causando habituação nem sonolência ao 
despertar.
Suplementos alimentares. Não exceder a toma diária recomendada. Os suplementos 
alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado 
e equilibrado e de um estilo de vida saudável. Manter fora do alcance das crianças. Não 
tomar em caso de alergia conhecida a algum dos ingredientes. Em caso de dúvida consulte 
o seu médico ou farmacêutico.

A Omron oferece-lhe a melhor qualidade, precisão e segurança 
em medidores de pressão arterial. A braçadeira com tecnologia 
-exclusiva Intelli Wrap, elimina a imprecisão causada pelo 
posicionamento incorreto da braçadeira, conhecido por ser  
uma importante causa de erro na medição da pressão arterial  
em casa. A braçadeira pré-formada é fácil de colocar no seu 
braço, com apenas uma mão, tornando a medição da tensão 
arterial ainda mais simples. 

Este produto é um dispositivo médico. 

Leia atentamente a rotulagem e em caso de dúvidas, consulte o seu 
farmacêutico.

Uma gama de produtos para o rosto e corpo com 3 ceramidas 
essenciais e tecnologia MVE que ajudam a restaurar  
a barreira cutânea mantendo a pele hidratada durante  
todo o dia.

A missão da CeraVe é desenvolver fórmulas com 
dermatologistas que ajudem a restaurar a barreira cutânea 
do rosto e do corpo com texturas elegantes e confortáveis 
acessíveis a todos. Adaptado para todos os tipos de pele 
incluindo a pele com tendência a atópica.

Campanha promocional válida de 1 a 30 de novembro de 2020  
para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão e à disponibilidade do sistema.

Campanha promocional válida de 1 a 30 de novembro de 2020  
para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão e à disponibilidade do sistema.

Campanha promocional válida de 1 a 30 de novembro de 2020  
para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão e à disponibilidade do sistema.

Campanha promocional válida de 1 a 30 de novembro de 2020  
para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão e à disponibilidade do sistema.

CNP VáriosCNP 6063636

CNP VáriosCNP Vários

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

É importante realizar uma dieta variada, equilibrada e praticar 
exercício físico regularmente.
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NEBULIZADORES OMRON

Oral-B Recargas Vicks Babyrub

FRESUBIN HIPERPROTEICO, 
HIPERCALÓRICO COM VIT. D

-10€ -10€

-1€-3€

Essenciais 
de Farmácia Nutrição

Saúde Oral Bebé e Mamã

Na compra de  
2 embalagens
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FRESUBIN HIPERPROTEICO, 
HIPERCALÓRICO COM VIT. D

Vicks Babyrub

NEBULIZADORES OMRON

Oral-B Recargas

A prevenção de estados de malnutrição e/ou fragilidade, assim 
como a manutenção de níveis adequados de Vitamina D, é muito 
importante para a população idosa e para os doentes com maior 
risco de défice nesta vitamina. A ausência de exposição solar leva 
a uma baixa síntese de Vitamina D, tendo como consequências  
a perda de massa muscular, o declínio do sistema neurológico  
e o enfraquecimento do sistema imunitário e ósseo.

Um só frasco de Fresubin 3.2 kcal DRINK ou de Fresubin 2 kcal 
DRINK contém  metade da dose diária recomendada de Vitamina 
D (10 µ) e 400 kcal.

Alimentos para fins medicinais específicos. Os suplementos 
nutricionais orais são adequados para a gestão nutricional de 
doentes malnutridos ou em risco nutricional.

VICKS BabyRub: aproveite ao máximo seus preciosos momentos 
de ligação com o bebé. É bem sabido que o contato mãe-bebé 
pode reduzir o choro do bebé. 
Num estudo recente foi observado que 92% das mães dizem  
que a massagem com Vicks BabyRub ajuda o bebé a relaxar1.  
Faça desses momentos de ligação com o seu bebé ainda  
mais especiais com Vicks BabyRub.
Babyrub é um cosmético e está indicado para bebés a partir dos  
6 meses. Como aplicar: Massajar suavemente o bebé no peito  
e abdómen para hidratar, descontrair e sossegar o bebé.

Contém: Extrato de Aloe Vera e fragrâncias de Alecrim e Lavanda

Ingredientes: Petrolatum, Turpentine, Parfum, Paraffinum Liquidum,  
Cocos Nucifera Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Lavandula Angustifolia 
Oil, Thymol, Limonene, Linalool, Geraniol.

1 Estudo interno P&G - executado com 200 mães alemãs - 2016

A Omron oferece-lhe a melhor qualidade e segurança  
em nebulizadores. Estes equipamentos nebulizadores  
por compressão encontram-se adequados para administração 
de medicação, como corticosteróides, p.ex. Outros equipamentos 
disponíveis no mercado como os nebulizadores ultrassónicos, 
criam um efeito térmico, que pode inviabilizar a eficácia  
da medicação. 

Este produto é um dispositivo médico.  
Leia atentamente a rotulagem e em caso de dúvidas, consulte o seu 
farmacêutico.

Campanha promocional válida de 1 a 30 de novembro de 2020  
para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão e à disponibilidade do sistema.

Campanha promocional válida de 1 a 30 de novembro de 2020  
para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão e à disponibilidade do sistema.

Campanha promocional válida de 1 a 30 de novembro de 2020  
para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão e à disponibilidade do sistema.

Campanha promocional válida de 1 a 30 de novembro de 2020  
para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão e à disponibilidade do sistema.

CNP VáriosCNP Vários

CNP VáriosCNP 7518936

A  forma redonda da cabeça permite aos filamentos circundar 
cada dente para oferecer uma limpeza individual.

É recomendável substituir a cabeça a cada 3-4 meses. A nova 
tecnologia de filamentos de Oral B CleanMaximizer mostra 
activamente o DESGASTE, com uma chamativa e intensa cor, 
deixando CLARO e de forma visual o momento correcto para 
sustituir a recarga e conseguir uma MÁXIMA LIMPEZA.  
Disponivel nos modelos Crossaction, Precision Clean e 3DWhite.
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TantuNatura Pastilhas 
para Garganta

Patta Complexo 
Multivitamínico

-2€ -2€

Farmácia  
da Família Saúde Animal

Patta Complexo Imunidade Flucavex®: Antigripal

-2€

Saúde Animal
Farmácia  
da Família

20 pontos
adicionais
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Patta Complexo 
Multivitamínico

TantuNatura Pastilhas 
para Garganta

Patta Complexo Multivitamínico é um alimento complementar  
rico em vitaminas e minerais, indispensáveis a um bom 
desempenho do metabolismo e que contribui para o equilíbrio 
nutricional e bem-estar do cão e do gato. É benéfico para 
uma melhor recuperação de animais com anemia e carências 
vitamínicas, corrigindo as deficiências da dieta.

Indicado durante períodos de maior exigência nutricional  
(fêmeas em gestação ou lactantes, animais em crescimento)  
para animais idosos e animais com diminuição do apetite.

TantuNatura – nova gama de pastilhas que acalmam e protegem a 
garganta, à base de ingredientes naturais (Própolis, Vitamina C e Zinco).

Dupla ação de TantuNatura:

• Acalma e protege do desconforto da garganta

• Coadjuvante do Sistema Imunitário - contém Vitamina C e Zinco,  
que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário.

Sem açúcares | Apto para grávidas e mulheres a amamentar | 
Recomendado a partir dos 3 anos | >99% de ingredientes com origem 
natural.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de 
um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável. 
Para mais informações, aconselhe-se com o seu médico ou farmacêutico.

TTN 24-09/20

Campanha promocional válida de 1 a 30 de novembro de 2020  
para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão e à disponibilidade do sistema.

Campanha promocional válida de 1 a 30 de novembro de 2020  
para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão e à disponibilidade do sistema.

CNP VáriosCNP 6347633

Flucavex®: Antigripal Patta Complexo Imunidade
Antigripal, com vitamina C, para alívio dos sintomas gripais!
Flucavex® granulado para solução oral em saqueta. Cada saqueta contém Paracetamol 500 mg + Ácido 
ascórbico 200 mg + Maleato de feniramina 25 mg. Indicações terapêuticas: Tratamento de constipações, 
rinofaringite, rinite e sintomas associados a gripe em adultos com mais de 15 anos; secreção nasal (secreção 
nasal clara/fluxo) e lacrimejamento; espirros; dor de cabeça e/ou febre. Posologia e modo de administração: 
Uma saqueta 2 a 3 vezes por dia, com intervalo de pelo menos 4 horas. Dissolver o pó numa quantidade 
suficiente de água fria ou quente. Tratamento não deve exceder os 5 dias. Em caso de insuficiência renal 
grave, intervalo entre doses deve ser, pelo menos, de 8 horas. Contraindicações: hipersensibilidade à 
substância ativa ou a qualquer um dos excipientes, insuficiência hepatocelular, glaucoma de ângulo fechado, 
retenção urinária associada a problemas uretero-prostáticos, em crianças com menos de 15 anos e em 
pessoas que desenvolveram intolerância à frutose, com síndrome de mal absorção à glucose/galactose 
ou com insuficiência de sacarase-isomaltase, devido à presença de sacarose. Advertências e precauções 
especiais: Aconselhamento médico se insuficiência renal ou hepática. Outro tratamento deverá ser 
considerado em caso de febre alta ou persistente, superinfeção ou se persistência de sintomas por mais de 5 
dias. Devem evitar-se outros medicamentos com paracetamol, consumo de bebidas alcoólicas ou sedativos. 
Esta informação não dispensa a leitura cuidadosa do acondicionamento secundário e folheto informativo e, 
em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, consulte o médico ou farmacêutico. Revisão do texto: 
12/2019. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica não comparticipado. Titular da AIM: Pharma Bavaria 
Internacional (PBI) Portugal Unipessoal, Lda., Rua do Monte Leite, 498-1º Dto., 2765-496 Estoril, Portugal. 
NIF 513007946.

PBIPT037V1-PBIINT121020336V1

Campanha promocional válida de 1 a 30 de novembro de 2020  
para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão e à disponibilidade do sistema.

Campanha promocional válida de 1 a 30 de novembro de 2020  
para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas. 
Limitado a 5 utilizações por cartão e à disponibilidade do sistema.

CNP 6347658CNP 5678404

Patta Complexo Imunidade é um suplemento alimentar  
para cães e gatos que reforça o sistema imunitário, ajudando  
a fortalecer o organismo face a situações mais exigentes.  
É indicado para períodos de stress (viagens, alterações  
de rotina, estadia em hotel/canil), animais geriátricos,  
animais imunodeprimidos, durante e após infecções virais  
e após administração de vacinas.
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