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/// Editorial

513 696 628
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda
Aos dois anos, o Francisco pesa
oito quilos, não anda, não fala
e não chora. Sofre de múltiplas
doenças raras. A mãe, Carla
Martins, de baixa com uma
depressão, não pode suportar a
despesa com medicamentos:
200 euros por mês, mesmo depois
de deduzidas as comparticipações.
Jandira caiu no desemprego.
O marido foi assassinado e ela
ficou sozinha no mundo com
dois filhos pequenos: uma
menina com paralisia cerebral
e um rapaz com uma doença
respiratória crónica. Todos os
meses tinha de escolher entre os
medicamentos ou dar de comer
às crianças.
Por falta de dinheiro,
um em cada cinco
portugueses não leva
para casa todos
os medicamentos
receitados pelos
médicos. Por
esse país fora,
muitas farmácias
continuam a
dispensar
a fiado.

No entanto, com as medidas
de austeridade a que continuam
sujeitas, já não o podem fazer
como antigamente.
Nada repugna mais um
profissional de saúde do que
se sentir impotente perante os
doentes. Afinal, o que andamos
nós aqui a fazer?
«Perante situações tão difíceis
e dramáticas, pode haver uma
porta de saída feliz», responde
o nosso entrevistado de capa.
Daniel Oliveira sabe do que fala.
A maioria dos protagonistas do
seu programa “Alta Definição”,
na SIC, mostra, pelo exemplo,
como vale sempre a pena resistir,
combater e acreditar em dias
melhores.
Nesta revista, temos os Heróis
Saúda a iluminar os leitores com
os seus exemplos de coragem
e determinação. Neste número,
André Garcia, que nasceu sem
o antebraço direito, apresenta-se
a dançar como o seu ídolo,
Michael Jackson.
Da fraqueza pode nascer a força.
No auge da crise, nasceu a
Associação Dignitude, com
a missão de garantir aos
portugueses carenciados o
acesso aos medicamentos nas

mesmas condições de segurança,
qualidade e discrição garantidas
pela rede de farmácias.
A Jandira e a Carla Martins
passaram a ter acesso gratuito
a todos os medicamentos de
que os filhos precisam. O fundo
solidário Abem, ainda em fase
de experiência-piloto, já garante
esse direito a 3.470 pessoas,
832 das quais são crianças.
O título deste editorial não é um
número de telemóvel. É muito
melhor do que um telemóvel
para quem quer, de facto, ligar
a quem precisa, nos momentos
de doença e desespero.
513 696 628 é o número
de identificação fiscal da
Associação Dignitude. Na hora
de preencher o IRS, escreva
513 696 628 no espaço que
lhe permite consignar a uma
instituição de solidariedade
social, sem custos para si, 0,5%
do imposto cobrado pelo Estado.
Cada cêntimo doado é aplicado
na comparticipação de
medicamentos aos beneficiários.
As despesas de funcionamento
da Dignitude são integralmente
custeadas pela Associação
Nacional das Farmácias e pela
Associação Portuguesa da
Indústria Farmacêutica. Conheça
todos os detalhes do projecto
em abem.dignitude.org. •
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/// Entrevista com Daniel Oliveira

«Ansioso pela
chegada da
minha filha»
«Na televisão, ninguém consegue ser quem não é»
Texto de Rita Leça
Fotografias de Pedro Loureiro
Março é o mês do Pai e o Daniel
está à espera do primeiro filho,
uma menina. Já tem nome?
Quando vai nascer?
Sim, a nossa filha! Já tem
nome… Mas ainda não vou
revelar (risos). Vai nascer no
final da Primavera e estamos
muito ansiosos. É um momento
muito feliz esperarmos pela
chegada dela, para saber como
é. Queremos muito vê-la.
É um ser que já é muito amado.
A preocupação central, e sei
que isto é um lugar-comum,
é que nasça com saúde.
Depois, a construção daquele
ser humano como indivíduo
é um processo sempre em
desenvolvimento. O essencial
é que seja saudável e feliz.
Como se imagina nesse papel?
Há coisas que não conseguimos
prever mas, no essencial,

acho que tanto eu como a
Andreia temos as ferramentas
necessárias para aquele
indivíduo se construir a si
mesmo. O mais importante é
o amor e isso temos muito
para dar à nossa filha.
Sempre quis ter filhos?
Sim, embora nunca o tenha
encarado como um passo
na vida para colmatar outra
coisa. Sempre foi no sentido
de somar amor àquele que já
existe. Sempre tive vontade de
ter filhos, de educar alguém e
deixar um legado neste mundo.
Ter filhos e, depois, ter netos,
acho que faz parte…
Não teve uma infância fácil.
Os seus pais tiveram
problemas com drogas
e cresceu na casa dos seus
avós maternos.

De que forma é que acha
que isso o vai influenciar
na hora de ser pai?
Todos nós somos o fruto
das nossas circunstâncias e,
portanto, o pai que serei é fruto
do homem que sou hoje, com
37 anos. Sou a soma de tudo
o que vivi. Tal como todas as
pessoas têm a influência da
educação, da adolescência, da
vida adulta, da profissão, dos
amigos… Eu não sou diferente.
Aos 20 anos, escreveu um livro
sobre essa experiência. Porquê?
O livro tinha um propósito
muito específico. >

«A nossa filha vai
nascer no final da
Primavera. Já é um
ser muito amado»
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Quando foi lançado, o tema era
um tabu e pretendia ser, como
foi, uma ajuda para a resolução
do assunto.
Uma espécie de catarse?
Sim, para aquele miúdo de
20 anos foi útil. Dar o seu ponto
de vista e ajudar outros na
mesma situação. Não só num
contexto pessoal. Acabei por
ser a voz de uma geração que
passou por aquilo. Na altura
havia pais a escreverem sobre
o assunto, mas não havia o
ponto de vista do filho. Ainda
hoje tenho a repercussão disso,
pessoas a quem o livro ajudou
a ultrapassar casos idênticos.
Nem que seja para acreditar
que, perante situações tão
difíceis e dramáticas, pode
haver uma porta de saída feliz.

«O pai que serei é
fruto do homem
que sou. Todos
somos a soma
do que vivemos»
Com 13 anos conquistou o título
de campeão nacional de xadrez.
Como é que isso aconteceu?
O meu avô materno ensinou-me
a jogar xadrez. Ganhei paixão
desde cedo e fui participando
em vários torneios. O xadrez
tem três modalidades: há jogos
lentos, semi-rápidos e rápidos.
Foi nesta última, em que há
cinco minutos para cada lado,
que ganhei. Foi incrível! Se
bem que o maior prazer era o
convívio com os outros colegas,
foi muito gratificante ter ganho.
Ainda joga?
Sim, às vezes, com o meu avô

«O pai que serei é fruto do homem que sou»

ou com o computador. Não tanto
como gostaria. O xadrez foi
muito formativo para mim, até
para outros contextos da vida.
Como por exemplo?
É um jogo que exige muita
disciplina e a percepção da
consequência dos nossos
passos. Entre os jogadores
profissionais, o que não é
o meu caso, há quem consiga
prever até 20 jogadas! Para
mim, ajuda-me muito na
preparação das entrevistas,
por exemplo. Não só penso
nas perguntas, como também
nas possíveis respostas.

Isso ajuda-me a planear a
condução da conversa.
Prepara-se muito para as
entrevistas?
Muito! Faço uma investigação
exaustiva. Se o convidado
escreveu algum livro ou
biografia, vou ler. Faço
pesquisas na Internet e nos
arquivos da SIC para conhecer
a pessoa, saber o que disse e
o que não disse. E porquê. >

«O xadrez ajuda-me
a preparar
as entrevistas»

600 BOAS RAZÕES
PARA TROCAR
OS SEUS PONTOS.

1€
=

1PONTO

*

Acumule pontos no seu Cartão Saúda
e troque-os pelas mais de 600 opções
de produtos disponíveis no nosso catálogo!
Cartão Saúda, o cartão que faz bem!
Peça o seu em www.farmaciasportuguesas.pt
*Exclui medicamentos sujeitos a receita médica.

«A entrevista
ao António Feio
mudou-me para
sempre»
Depois tenho um arquivo em
casa, que faço desde miúdo
quando fazia recortes das
revistas, para aprofundar a
pesquisa. Preciso de me sentir
seguro durante a entrevista.
Nota-se que gosta muito do que
faz. Sempre quis ser jornalista?
Foi uma questão de sorte.
Fiz um jornal em casa quando
era adolescente, o «Penalty», e
isso deu-me a possibilidade de
vir à SIC entrevistar uma série
de pessoas para o jornal. Tive
a sorte de terem achado piada
a um miúdo com esta atitude.
Mas essa iniciativa também
não era comum num jovem
de 16 anos…
Compreendo, mas sei que é
preciso muita sorte. Sorte de,
nos dias em que vim à SIC,
estarem cá essas pessoas,
terem aceite o meu pedido
de entrevista, encontrá-las
novamente. São muitos pontos
onde é preciso sorte. Depois,
obviamente, é importante saber
o que fazer com essa sorte.
E, se há mérito que tenho,
é esse, de agarrar as
oportunidades que me foram
dando. Mas, sem sorte, nada
tinha acontecido.
E agora, o que lhe falta fazer?
Não estou no presente
a pensar que me pode levar
a qualquer outro lado.
Gosto muito do “Alta Definição”.
Se o fizer para sempre,
dou-me por satisfeito. >

Daniel lembra uma das entrevistas que mais o marcou. Em Setembro de 2009 o actor
António Feio manteve a entrevista apesar de uma semana antes ter perdido a irmã com
cancro do pâncreas e no dia seguinte à morte de Patrick Swayze com a mesma doença

«Se fizer o "Alta Definição" para sempre, dou-me por satisfeito.»
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E, depois, há sempre a sua
emblemática pergunta do que
dizem os olhos. Como surgiu?
Nunca pensámos que a
pergunta teria tanto impacto.
Lembro-me de duas entrevistas,
uma ao actor brasileiro Raul
Cortez e outra ao Nicolau
Breyner. Ambos disseram, mais
ou menos, a mesma coisa: na
televisão, ninguém consegue
ser quem não é. Ou seja, o olhar
da pessoa revela-a sempre. Foi
a partir dessa premissa que
quisemos que a pessoa deixasse
uma espécie de assinatura no
final da entrevista, que dissesse
“Este sou eu”. Foi assim que
a pergunta surgiu, ainda o
programa era uma rubrica,
e acho que resultou (risos).
«Trabalhar na televisão é um privilégio
importante e raro», acredita Daniel Oliveira

«O meu mérito
é agarrar as
oportunidades que
me foram dando»
Posso escolher os
entrevistados, as pessoas
gostam, enriquece-me do ponto
de vista pessoal e humano o
contacto com tantas pessoas
e histórias diferentes, e tenho
a oportunidade de estar
numa televisão generalista e
comercial, onde o programa tem
de ter relevância em termos de
audiências. Tudo é um privilégio
tão importante e tão raro que
procuro cuidar deste bonsai
com cuidado e carinho.
Já fez centenas de entrevistas.
Consegue olhar para trás e
eleger apenas uma?

Há uma que não vou esquecer
nunca. Em Setembro de
2009, ao António Feio.
No dia em que fizemos
a entrevista, o actor Patrick
Swayze tinha morrido de
cancro do pâncreas.
Na semana antes, a irmã
do António tinha falecido
com a mesma doença.
E o António, apesar da sua
condição de saúde, não
cancelou a entrevista.
Percebi que era o convidado
quem tinha de conduzir
a entrevista. Muitas das
perguntas que levei não as fiz,
porque foi o António que foi
abrindo as portas do que queria
falar. Isso foi determinante
para o que viria a ser o “Alta
Definição”. Em todos os
programas que se seguiram,
nestes nove anos, há um pouco
do António Feio presente.

E os seus, o que dizem?
Os meus olhos dizem que estou
ansioso pela chegada da minha
filha e que o melhor está para
vir. Tenho sempre o olhar posto
nas coisas boas da vida. •

«Na televisão,
ninguém consegue
ser quem não é.
O olhar revela-a
sempre»
Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• Quem gostaria de entrevistar
• Segredos para uma relação
saudável
• O que faz nos tempos livres

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS
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/// Heróis Saúda

Tem mão
para
a dança
Uma campanha de crowdfunding
permitiu cumprir o sonho
de André Speedy Garcia.
Texto de Maria João Veloso
Fotografias de Pedro Loureiro

Agosto de 2017 terá sido
o melhor Verão para André
Speedy Garcia. Passou um mês
nos Estados Unidos da América,
entre Filadélfia e Nova Iorque.
Na cidade do amor fraternal,
a Advanced Arm Dynamics,
uma empresa especializada em
próteses para atletas de alta
competição, desenvolveu uma
prótese para André, bailarino e
breakdancer de profissão, que
nasceu sem o antebraço direito.
Já na cidade que nunca dorme,

aproveitou para experimentar
o melhor da cultura norte-americana, desde aulas de dança
contemporânea e Gaga Dance
Classes, até à tour que realizou
pelos lugares onde nasceu a
cultura hip-hop e o breakdance.
Deliciou-se num festival de
música afro-americana em
Brooklyn. No périplo não faltou
a visita à cadeia Shake
Shack, onde provou o melhor
hambúrguer de sempre,
mesmo sendo vegetariano. >
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André voltou dos Estados Unidos com o sonho realizado

«Voltei para Portugal com
o sonho realizado e a cabeça
expandida». O corpo então
nem se fala.
Chamaram “Uma mão
pela arte” à campanha de
crowdfunding que pagou a
prótese. Juntou-se à causa a
Associação Dê Mais Coração,
o músico Slow J e o Projecto
Sente Isto, que reuniram
o montante que faltava para
pagar todas as despesas
relacionadas com a viagem.

Nascido em Chaves há
31 anos, André veio ao mundo
sem o antebraço direito, uma
deficiência congénita devido
a uma incompatibilidade
sanguínea entre os pais.
«O facto de não ter o antebraço
não me limitou praticamente
nada na minha infância», conta.
Os pais sempre o trataram
como uma pessoa normal
e é assim que ele se vê.
«Tornou-se uma espécie
de jogo, a maneira como eu
conseguia cumprir as tarefas.

«Tornou-se uma
espécie de jogo
a maneira como
eu conseguia
cumprir as tarefas»
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Desde atar a sapatilha até fazer
a minha própria sanduíche.
Era um desafio». Em casa
recebeu força, disciplina e
uma herança musical que iria
determinar o seu percurso. >
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O pai toca saxofone, a irmã
toca flauta transversal, a mãe
dançava e os avós integravam o
rancho de Valpaços. «Sempre
gostei imenso de música e de
videoclipes, e quando descobri
uns com dança fiquei viciado
e comecei a experimentar.»
De repente passou de uma
simples brincadeira para uma
actividade a tempo inteiro.
Numa tarde de Verão, em
Palmela, vila onde cresceu, o
videoclipe “Ghost”, de Michael
Jackson, impressionou-o de
forma inesquecível. Não só pela
estética, mas por estar diante
de um génio. «Depois de ver
aqueles passos de dança, tentei
copiá-los.» O bichinho da dança
começava a fazer das suas.
Bastou-lhe ver outro vídeo com
um sketch de bailarinos
a rodar de costas >
Foi através de “Ghost”, um videoclipe de Michael Jackson, que descobriu a paixão da dança
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Aos 18 anos foi para
Lisboa e licenciou-se
em Design de
Equipamento,
na Escola Superior
de Belas Artes
e a fazer aqueles movimentos
acrobáticos típicos, e foi com o
amigo Francisco para um parque
infantil perto de casa. Começou a
dançar aos 15 anos. Fundou a “In
Motion Crew”. Treinavam na rua
e começaram a ensinar outros
miúdos. A “Crew” cresceu até
que os Bombeiros Voluntários de
Palmela lhes deram abrigo.
Para André nem tudo foram
danças. No bom sentido.
Desde pequeno que gostava de
desenhar casas e aos 18 anos
foi para Lisboa licenciar-se
em Design de Equipamento, na
Escola Superior de Belas Artes.
Nessa altura descobriu Miles
Davis e apaixonou-se pelo jazz.
Identificou-se com o músico
que, tal como ele, se sentia
«criança sempre que descobre
uma coisa nova.» Essa atitude
tem estado latente na forma de
encarar a vida. Desde o tempo
em que competia entre amigos,
nas chamadas battles, e nem
as dores, as nódoas negras
ou o corpo todo destruído o
demoveram. Em 2004 o grupo
soube de uma competição de
breakdance em Almada. «Nós,
que achávamos que éramos os
únicos a fazer o renascimento
do breakdance, quando
descobrimos que havia toda uma
comunidade ficámos histéricos».
Treinaram uma coreografia
para entrar na competição e,

Treinavam na rua e começaram a ensinar outros miúdos

de repente, conheceram outros
grupos de Almada, Lisboa
e Barreiro. Com eles começou
a treinar no metro da capital.
É também através deles que
conheceu Eduardo Leitão,
hoje um dos seus melhores
amigos e que acabaria por
acompanhá-lo na aventura

pelos EUA. «Quando vi o
Eduardo treinar pensei: este
rapaz tem uma metodologia
muito fixe». A partir daí conversa
puxa treino e entreajuda, e nunca
mais se largaram. A fasquia de
treino, entretanto, subira. Em
2009 participou no “UK B-Boy
Championships”. >
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o apoio de uma grande marca,
mas quem nos ajudou mesmo
foram as pessoas. A energia
delas, a sua vontade real para
que eu fizesse isto». Na rua teve
contribuições de 20,20 a 21.
«As pessoas não tinham grande
coisa nos bolsos, mas o que
tinham davam-me».

«A prótese está a mudar a minha
maneira de me mover e até
a percepção do meu corpo»

Ficou em sexto lugar. Em meados
deste mês representa, com
outros bailarinos, a “Crew” de
Lisboa na “Porto World Battle”.
Com uma vida de treino diário
e a dar aulas de breakdance,
André começou a sentir
descompensações musculares.
De repente sentia que já não
era capaz de usar o corpo em
pleno e, simultaneamente,
queria aumentar a capacidade
de movimento(s). Coincidência
ou não, viu um vídeo de um
body-builder que usava uma
prótese para fazer preparação
física no ginásio e para treinar
alguns movimentos com
amigos. «Fez-me pensar nas
aplicações práticas que essa

ferramenta poderia ter para
o meu equilíbrio, assim como
para desenvolver outro tipo de
movimentos». E ao partilhar
o vídeo no Facebook os amigos
sugeriram-lhe: «porque não
um crowdfunding?».
O projecto começou a
desenhar-se e o «MC Slow J»
associou-se à causa com o
“Arte”, em que assume que
«desde puto ouvia falar de
Speedy». Realizado pela
Made in Lx, este vídeo tem
André como protagonista.
O crowdfunding teve a duração
de um mês e meio, e contou com
grande apoio da comunicação
social. «Inicialmente até
achámos que íamos conseguir

Ultimamente, com a prótese,
tem a sensação de shadow
movement, que é sentir uma
coisa que não tem. «Que estou
a conseguir fazer uma flexão.
Que o apoio de um lado é
o apoio real que tenho do outro
lado. A prótese está a mudar
a minha maneira de me
mover e até a percepção
do meu corpo». Em fase de
encantamento, já deixou
de pensar que vai fazer os
movimentos sempre da mesma
maneira. Já não quer encontrar
um centro para o corpo que
tem agora, porque sabe que
ele está sempre em mutação.
O corpo há-de estabilizar, mas
a adaptação à prótese pode
demorar um a dois anos.
Até lá, André vai viver feliz
e motivado. «Tenho um
brinquedo novo com o qual
posso brincar todos os dias». •

Continue a ler em:
www.revistasauda.pt
• André na TV
• Agradecimento a Portugal
• Braço e prótese serão um só

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS
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/// Pediatria para todos

A importância
dos bons
exemplos
D. R.
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A forma como agimos,
reagimos e nos comportamos
é assimilada pelos nossos
filhos. Isso é evidente quando
percebemos que, por volta dos
três anos, eles se comportam
como nós. E, se é um motivo
de orgulho, é também uma
responsabilidade acrescida
que nos deve acompanhar
permanentemente.
No mês do Dia do Pai, aqui
ficam alguns conselhos para
os pais (muitos deles também
para as mães, como é claro):
• Envolva-se afectivamente
com o seu filho. Os momentos
de qualidade entre pai
e filho são muito importantes,
pelo que é fundamental
arranjar tempo para brincar
de forma genuína e sem
distracções por perto
(televisões, telemóveis)

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

• Participe nas tarefas de casa.
Se as crianças perceberem que
as tarefas são divididas entre
pai e mãe vão desenvolver
naturalmente um espírito
de ajuda e cooperação que
manterão na idade adulta
• Envolva-se no dia-a-dia dos
seus filhos. Acordar as crianças
de manhã, preparar a roupa,
fazer o pequeno-almoço,
preparar as mochilas ou os
sacos dos treinos e outras
actividades do género devem
ser feitas pela mãe e pelo
pai, pois isso demonstra um
interesse real nas actividades
dos filhos
• Seja justo e não se exalte sem
motivo. Este ponto é muito
subjectivo, mas a verdade é
que geralmente os homens são
mais altos do que as mulheres,
têm uma voz mais grossa e,

Momentos de
descontrolo podem
ser interiorizados
como abuso
de forma
portanto, acabam por impor
naturalmente mais respeito.
Este facto deve ser utilizado para
dar segurança aos filhos e, por
esse motivo, deve evitar-se
momentos de descontrolo
(insultar alguém quando se está
a conduzir, por exemplo),
pois pode ser interpretado e
(erradamente) interiorizado
pelos mais pequenos como um
“abuso” de força
Não se esqueça de ser um bom
exemplo, porque os seus filhos
estão constantemente a observá-lo e a aprender consigo, mesmo
quando parecem estar distraídos. •

Saúde
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CONSULTÓRIO

[Sílvia Barros]
A minha bebé tem sete
meses. Normalmente dou-lhe leite materno antes de
ir dormir, por volta das 23h.
Há noites em que acorda
várias vezes a chorar mas
penso que não seja fome,
porque outras vezes dorme
a noite toda. Se entrar no
quarto para ver se está
tapada, ela sente e acorda.
Acho que tem um sono
muito leve. Há algo que
possa fazer para ela dormir
descansada (e deixar os pais
descansar) durante a noite?
O ideal é que ela adormeça
sozinha na cama dela, ou
seja, que não precise do leite
para adormecer, para não
“exigir” também contacto
físico quando acordar a
meio da noite. Se desperta
facilmente, o melhor será
tentar vestir-lhe um pijama
mais quente, para não ter de
a ir tapar durante a noite, pois
assim evita ir ao quarto dela.

[Dora Borralho]
O meu filho tem 13 anos
e anda há uma semana
com dor de barriga.
Não tem febre nem diarreia
nem vómitos, mas tem
muita dor principalmente
à noite. Já foi três vezes ao
centro de saúde e nada o
faz melhorar. Já não sei o
que fazer mais. Ajude-me
por favor.
Por vezes há pequenas
inflamações dos gânglios
da barriga que causam
esse tipo de dor durante
cerca de sete a dez dias.
O mais importante é
estar atenta aos sinais de
alarme, nomeadamente
as dores que o fazem
acordar durante a noite,
emagrecimento, os vómitos
repetidos ou a interferência
com as actividades do dia-a-dia. Sempre que está
presente algum desses
sinais, é importante uma
observação médica.

Pergunte ao pediatra:

pediatria@sauda.pt
O Dr. Hugo Rodrigues responde.
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/// Saúde com ciência

Uma barreira frágil
Como prevenir e tratar eczemas e alergias da pele.
Quem tem dermatite atópica
possui uma pele muito
sensível e reactiva, que exige
cuidados específicos. É quase
sempre durante o primeiro ano
de vida que a dermatite atópica
se declara. Na maioria dos
casos associam-se ao longo da
vida asma e/ou rinite alérgica.
A tendência para este tipo de
doenças chama-se atopia.
Os principais sintomas são
a pele seca com comichão,
vermelhidão e descamação,
associadas a irritação.
Apesar da doença ser crónica,
não é contagiosa.

A tendência é coçar
mas isso só acentua
a irritação
Nas crianças começa por
se manifestar no couro
cabeludo e no rosto,
especialmente nas bochechas.
Com a idade tem tendência
a evoluir para as zonas de
flexão, como a dobra dos
cotovelos e dos joelhos,
pescoço, pulsos, tornozelos e
pernas. Nos adultos, embora
mais raro, podem aparecer

lesões, sobretudo nas zonas
de flexão, na nuca e no rosto.
A tendência é para coçar,
mas isso acentua a irritação
e mais comichão. A pele
fica vulnerável a agentes
infecciosos, como as bactérias
e os vírus. A dermatite atópica
evolui por ciclos, com períodos
de agravamento e melhoria.
O stress, a exposição a
factores ambientais como
temperaturas extremas
e a poluição ou produtos
irritantes podem desencadear
os sintomas. >

Saúde

Como aliviar os sintomas:
1. Evitar factores irritantes
e desencadeadores:
• Identificar as substâncias
que desencadeiam
sintomas
• Evitar banhos quentes
e prolongados
• Na higiene corporal, evite
sabões irritantes ou muito
concentrados
• Seque a pele com uma toalha
macia, limpando-se com
gestos suaves, sem esfregar
• Procure não coçar as lesões
e mantenha as unhas curtas
e limadas

• Use roupas de algodão
e lave-as com detergente
para pele sensível,
enxaguando bem para
remover resíduos

com factor elevado
(adequado)
2. Hidratar a pele de forma
adequada e continuada:

• Retire as etiquetas da roupa
que, em contacto com
a pele, podem provocar
comichão e irritação

• Aplique diariamente um
hidratante após o banho
e, se possível, repita a
aplicação ao longo do dia

• Evite ambientes muito
aquecidos e secos

• Cuide sempre da pele
mesmo depois das lesões
desaparecerem

• Limite as actividades
que o façam transpirar
muito
• Tente gerir as situações
causadoras de stress
• Utilize em todo o
corpo protector solar

• Deve optar por produtos
hipoalergénicos e sem
perfume
Caso lhe sejam indicados
alguns medicamentos,
siga as indicações do seu
médico ou farmacêutico. •
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/// Consultório

Dormir mal
pode ser perigoso
Jaime Pina
Médico

passar a detectar muitos
distúrbios do sono e, entre
eles, adquire cada vez maior
importância a Síndroma da
Apneia Obstrutiva do Sono.
Esta doença é caracterizada
por paragens da respiração
durante o sono – apneias
– geralmente associadas
a roncopatia – ressonar. É
causada pelo colapso e pela
obstrução das vias aéreas
superiores, que impede a
passagem do ar.

Está provado que o sono
está relacionado com o ritmo
circadiano do dia e da noite.
O sono nocturno é mais
reparador que o diurno e é
modulado por duas hormonas:
o cortisol, que nos ajuda a
despertar, e a melatonina,
para adormecer.
O Estudo Poligráfico do
Sono Nocturno, um exame
diagnóstico rotineiro, permitiu

A maioria dos doentes não se
apercebe do problema. Porém,
alguns sintomas permitem
levantar a suspeita: despertares
recorrentes durante o sono,
episódios de sensação de
asfixia nocturna, sonolência e
fadiga diurnas, e diminuição da
concentração.
As apneias nocturnas originam
um leque variado de alterações
que ultrapassam a esfera
respiratória. A deficiente
oxigenação do sangue é
o elemento fulcral, com

Alguns sintomas
são despertar
recorrente durante
o sono, sensação
de asfixia nocturna,
sonolência e fadiga
diurnas
reflexos em todo o organismo,
desde o défice de memória
até à impotência sexual.
A hipersonolência diurna
afecta a vida social, familiar
e profissional, para além de
estar na origem de múltiplos
acidentes de viação – estes
doentes têm, em média, sete
vezes mais acidentes.
Contudo, as repercussões mais
graves fazem-se sentir ao nível
do aparelho cardiovascular:
hipertensão arterial, doença
coronária e arritmias, que
podem levar a acidentes
isquémicos, por vezes fatais. >

Estes doentes têm maior
probabilidade de morte súbita
durante o sono.
Sendo uma doença com elevado
potencial de gravidade, o que
fazer para a evitar?
A primeira medida deve ser
dirigida à principal causa: o
excesso de peso e a obesidade.
A perda de peso, associada à
ausência de consumo de álcool
e sedativos, é a primeira acção
a implementar. Dormir de lado
e com a cabeceira elevada são
medidas simples, muito úteis,
sobretudo nos casos menos
graves.
Quando o problema se torna
mais grave, o tratamento é
feito através de um pequeno

ventilador – CPAP – que,
através de uma máscara
facial, introduz nas vias aéreas
ar sob pressão, impedindo
o seu colapso. As apneias
diminuem ou desaparecem,
o sono torna-se mais eficaz,
reduz-se a sonolência diurna,
melhoram a memória, o humor,
o desempenho na condução
de veículos e os parâmetros
cardiovasculares.
Sendo eficaz, o tratamento
com o CPAP é muitas vezes
interrompido pelo doente,
devido a factores como a baixa
motivação, inadaptação ao
aparelho, ou intolerância a
efeitos adversos incomodativos,
designadamente a obstrução,
secura, hipersecreção ou
hemorragia nasais, inflamação

O sono ajuda a
prevenir problemas
de saúde, como
a apneia e a
impotência sexual
dos olhos, ou lesões cutâneas
provocadas pela máscara.
Muitos destes efeitos têm
solução fácil, não justificando
a interrupção do tratamento.
A apneia do sono é um problema
de saúde crescente. O seu
potencial de perigo é elevado.
Assim, se tiver suspeita fale
com o seu médico. Se for obeso
comece desde já a pensar em
perder peso. •
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/// Suplementos na farmácia

De dentro para fora
Uma pele bem hidratada não se resume apenas a cremes.
Sara Câmara
Farmacêutica
de problemas como acne,
eczemas, psoríase, feridas e
queimaduras solares
Vitamina D: além de fortalecer
os ossos e dentes, reduz
inflamações na pele

MIGUEL PERESTRELO

Betacaroteno: protege contra
danos causados pela radiação
solar, além de deixar o bronzeado
mais bonito e duradouro

Existem suplementos alimentares
que ajudam a pele a combater
carências nutricionais e
a oxidação dos tecidos.
Os suplementos mais usados
possuem:
Vitamina C: poderoso
antioxidante, retarda o
envelhecimento, ajuda a clarear
a pele e actua na formação de
colagénio
Vitamina E: antioxidante, torna
a pele mais firme e favorece a
cicatrização
Vitamina A: ajuda no tratamento

Ácido fólico: combate a acne e a
dermatite, deixa a pele com um
brilho saudável e a oleosidade
controlada
Ácido hialurónico: ajuda a manter
as fibras de elastina e colagénio
mais resistentes. Previne rugas
e flacidez
Biotina (ou vitamina B7):
actua no metabolismo dos
macronutrientes, deixando
a pele hidratada
Cisteína: usada no tratamento
da queda de cabelo ou cabelo
fraco, pele danificada ou unhas
quebradiças. Tem também
benefícios anti-idade por
estimular a síntese de colagénio e
ter efeito cicatrizante

Colagénio hidrolisado: proteína
com função estrutural, responsável
pela firmeza e elasticidade.
Preventiva no envelhecimento
e rejuvenescimento da pele, cabelo
e unhas
Selénio: potente protector celular.
Ajuda a reduzir os sinais de
envelhecimento provocados pela
idade, stress, tabaco e sol
Óleo de peixe (ómega-3): estimula
a produção de colagénio para
uma pele mais jovem, reduz
manchas, ajuda na perda de
peso, crescimento do cabelo e
regeneração celular
Zinco: mineral essencial para
o funcionamento do corpo e
importante no combate a lesões na
pele. Muito usado para tratamento
de acne e queda de cabelo
Os suplementos alimentares
não devem ser usados como
substitutos de um regime
alimentar equilibrado, nem de um
estilo de vida saudável.
Associações ou uso indevido de
suplementos podem desencadear
efeitos indesejados. Informe-se e
peça ajuda ao seu farmacêutico. •

Nº1
*

PORTUGAL
EUROPA

A DUPLA
IMBATÍVEL NA MUDA
DA FRALDA
DESDE O NASCIMENTO

HIGIENE

CUIDADO

LINIMENTO
HIGIENE ZONA
DA FRALDA

CREME ZONA
DA FRALDA 1 2 3

Previne, alivia
e repara

Limpa e protege
O verdadeiro linimento,
segundo a fórmula da
Farmacopeia Francesa.

Todos os tipos de pele

Com Azeite
Extra-Virgem

Fácil de aplicar e
remover

Testado na pele com
tendência atópica

98%

INGREDIENTES
DE ORIGEM

N AT U R A L

Recomendado pelas

MATERNIDADES PORTUGUESAS**
MUSTELA ® , TUDO COMEÇA NA PELE

*Fonte: IMS Health MAT Novembro’17 (Valor) e IMS Health
Baby Hygiene & Skincare MAT Mai’16 (Value). ** Linimento
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/// Nutrição

Quando tirar
o glúten
Rodrigo Abreu
Nutricionista

Há cada vez mais opções
alimentares sem glúten,
mas existe razão para retirar o
glúten da alimentação?
No caso das pessoas com
doença celíaca (DC), sim.
Trata-se de uma doença
que depende da interacção
de factores imunológicos e
genéticos (doença auto-imune)
com a alimentação (ingestão
de glúten, uma proteína

presente em cereais como o
trigo, a cevada, o centeio ou a
aveia). Nas pessoas com DC,
as proteínas do glúten não
são bem toleradas, originando
inflamação na mucosa
intestinal. Isto traduz-se em
diarreias, cólicas, desconforto
abdominal e/ou obstipação.
Vários nutrientes, como o
cálcio, o ferro, o ácido fólico
e as vitaminas A, E e K,

podem ver a sua absorção
reduzida. Nas crianças não
diagnosticadas, esta situação
pode originar atrasos no
crescimento. Estima-se que,
na Europa, entre 0,2 e 1,2%
da população sofra de DC.
Apesar do desconforto que
origina e dos problemas
que pode desencadear a prazo
se não for diagnosticada,
a DC é de fácil tratamento.
A eliminação das fontes de
glúten na alimentação permite
à mucosa recuperar-se
e voltar a funcionar
normalmente, desaparecendo
as queixas associadas.
Caso suspeite de intolerância
ao glúten, antes de retirar
totalmente os alimentos com
glúten é importante procurar
o médico assistente para
um diagnóstico correcto,
nomeadamente através
da realização de análises de
sangue, que devem incluir a
determinação do anticorpo
antitransglutaminase (Ac AT)
e a imunoglobulina IgA. •
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INGREDIENTES:

PEITO DE FRANGO
COM MOLHO
ASIÁTICO
E TALHARIM
DE ARROZ

Peitos de frango, cortados finamente
500 g
Talharim de arroz (sem glúten)
400 g
Limas
2
Dentes de alho
2
Pimento vermelho
1
Malaguetas
opcional
Cebolinho fresco
q.b.
Gengibre fresco (para ralar)
q.b.
Molho de soja (sem glúten), teor reduzido de sal 100 ml

PREPARAÇÃO:												
e o sumo das limas.

› Pique finamente o alho, o pimento vermelho e
o gengibre ralado (adicionalmente, pode juntar
malagueta picada).

› Deite os bifes na marinada e deixe-os repousar.
› Ponha a água a ferver e despeje os novelos

da massa de arroz. Deixe cozer até ficarem
al dente e retire da água.

› Numa frigideira ou grelhador antiaderente,
grelhe os bifes de frango, adicionando
a marinada.

› Sirva o frango com a massa e algum molho,
picando o cebolinho fresco por cima.

©MANTRASTE

› Num tabuleiro, verta o molho de soja
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/// Sexualidade

Circuncisão
Nuno Monteiro Pereira
Urologista e Andrologista

40% e, nos Estados Unidos da
América, 70% dos homens.

A circuncisão é provavelmente
a mais antiga operação do
mundo e a que, seguramente,
mais vezes já foi executada.
Calcula-se que, em todo o
mundo, um em cada sete
homens é circuncisado. Nos
universos islâmico e judaico,
a circuncisão é um ritual
executado em todos os rapazes,
sendo também utilizada em
outras culturas. No mundo
ocidental, a taxa de homens
circuncisados varia muito de
país para país. Na Europa, a taxa
varia entre 5 e 10%. Contudo,
na Austrália e Canadá atinge

Essa elevada taxa de
circuncisados deve-se a
que a circuncisão tenha sido
fortemente advogada nesses
países para todos os recémnascidos masculinos, a exemplo
do que algumas religiões
tradicionais impõem. Hoje em
dia defende-se uma posição
muito mais conservadora,
mesmo nos Estados Unidos,
estando a circuncisão sem
razões médicas ou religiosas a
ser fortemente desencorajada.
De facto, uma melhor higiene
peniana oferece todas as
vantagens da circuncisão de
rotina, sem os inconvenientes
funcionais e sexuais inerentes
ao procedimento cirúrgico.
Na verdade, a maior parte
dos rapazes aos quais não
é removida a pele prepucial
não irá ter qualquer
problema futuro.
Ainda existe a opinião de que o
prepúcio é um “bocado de pele
inútil”, sem qualquer função
particular, pelo que o doente
não virá a lamentar a sua perda.
Essa ideia tradicional é hoje

contrariada pelos modernos
conhecimentos da fisiologia e
de anatomia funcional. Sabe-se,
por exemplo, que o prepúcio
é uma estrutura muito rica
em receptores sensitivos
nervosos, importantes para a
excitabilidade sexual do pénis.
As razões médicas em que
a circuncisão pode ser indicada
reduzem-se às situações em
que existe fimose verdadeira
e balanite recorrente.
No adulto e no velho existe
outra indicação, que é a balanite
xerótica obliterante. As razões
religiosas e culturais podem,
naturalmente, ser também uma
indicação para a circuncisão.
Geralmente ela é solicitada
pelos pais ou outros familiares.
A cirurgia é geralmente feita
com anestesia local, excepto
em crianças pequenas.
As complicações são raras
e o pós-operatório é
geralmente fácil. >

As razões médicas
reduzem-se a
fimose verdadeira e
balanite recorrente

Equilíbrio

Nos meios médicos, a circuncisão
neonatal é considerada, há
muitos anos, como psicológica
e emocionalmente inócua.
Os recém-nascidos,
tendo o sistema nervoso
incompletamente desenvolvido,
não sentem dor ou, se o
sentem, não vão futuramente
lembrar-se disso. Essas ideias
são hoje contrariadas pela
sugestão, não comprovada, de
que a integração das respostas
emocionais à dor fica retida na
memória tempo suficiente para
modificar futuros padrões de
comportamento. Existe também
evidência suficiente para se
afirmar que a circuncisão pode
ser psicologicamente agressiva,
mesmo quando praticada em
rapazes muito pequenos.
Do mesmo modo, a circuncisão
praticada na criança e

no adolescente pode ser
emocionalmente traumática
e fonte de lesão psicológica
a longo termo, envolvendo
alterações de imagem corporal
e sensação de perda de
uma parte do corpo. Sendo
imprevisível a resposta à dor,
trauma e perda, alguns
poderão ficar mais afectados
do que outros.
ALTERNATIVAS
CONSERVADORAS
As medidas conservadoras
para tratamento da fimose têm
cada vez mais maior aceitação
por parte dos urologistas
e dos cirurgiões-pediatras,
principalmente devido às
críticas crescentes à circuncisão
e aos argumentos funcionais
e psicológicos evocados.
Nos rapazes e nos adultos
jovens, a utilização de cremes

esteróides como alternativa
à cirurgia tem sido defendida
por diversos autores.
Alguma taxa de insucesso
verificada na aplicação tópica
de cremes ocorre porque
os doentes ou seus pais não
perceberam que o creme
deve ser aplicado só depois
do prepúcio ser “desenrolado”
e expor a zona afilada e
apertada. Para além da
utilização de cremes,
existem outras medidas
conservadoras, como as
retracções prepuciais forçadas,
com ou sem anestesia geral,
e as dilatações prepuciais
com balões.
A utilização de medidas
conservadoras nos homens
idosos, nomeadamente em
situações de balanite xerótica
obliterante, não oferece
resultados animadores. Nessas
circunstâncias, a circuncisão
pode ser a única solução. •

©MANTRASTE

A CIRCUNCISÃO PODE DEIXAR
SEQUELAS PSICOLÓGICAS?
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Vitalidade

Bebés Saúda
Siga-nos em:

www.bebessauda.pt

Super-homem
Texto de Irina Fernandes
Fotografias de Nuno Assunção

Margarida esperneia-se. Dá sinais de que algo
lhe falta. Atento aos movimentos da filha,
Daniel não hesita: retira-a do carrinho e
aconchega-a ao colo. Margarida serena ao
sentir o rosto e o aconchego do pai.
A exercer advocacia num novo escritório,
Daniel tem visto, nos últimos meses,
o tempo em família fugir-lhe entre os dedos.
Só ao fim do dia consegue dedicar-se aos filhos,
Margarida, de oito meses, e Daniel, de três anos.
O sentimento de culpa, como confidencia
o próprio, existe e é desconfortante. «É claro
que o pai também sofre por estar ausente
e sofre muito», afirma, assegurando que
«não são só as mães que têm esse peso e
acham que abandonam os filhos quando têm
de ir trabalhar ou ficar longe». >

Vitalidade

Daniel foi um filho «privilegiado» pois pôde contar
com os mimos e a atenção do pai nas primeiras
semanas de vida. Margarida não teve essa sorte.
«Quando ela nasceu não podia gozar férias e
no mês de Agosto fiquei sozinho no escritório.
Tive muita dificuldade em conseguir dedicar-lhe
tempo. Só o consegui fazer quando estivemos de
férias em família, já em Setembro», lembra.

O fim do dia é, por isso,
esperado com ansiedade
e alegria. «Quando ponho
o pé fora do escritório,
penso logo no abraço que
o meu filho Daniel me vai
dar e no quanto nos vamos
divertir juntos».

De segunda a sexta-feira, enquanto não regressa a
casa, o coração aperta e as saudades são muitas,
confidencia pela primeira vez Daniel: «Custa-me
muito sair de casa de manhã e mais ainda quando
o Daniel ou a Margarida estão doentes. Vou a
caminho do emprego sempre a pensar o quanto
me apetecia ter ficado junto a eles…».

Empenhado em ver Ana e os dois filhos
felizes, Daniel não assume outro desejo que o
acompanha: «Sem querer parecer chauvinista,
gostava que a Ana estivesse sempre em casa
com os filhos. Em primeiro lugar porque sei
que ela gosta e, em segundo, porque eles
gostam muito de ficar com a mãe». •

Daniel aproveita todos
os momentos livres para
estar com a família
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/// Saúda convida: Estremoz

Cidade
de luxo
Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

Bastaram poucos dias de
chuva para cobrir os campos
que rodeiam Estremoz, a
“cidade branca” do Alentejo,
de verdes, amarelos, lilases.
O casario, do topo do monte
aos arrabaldes da cidade,
mostra-se impecavelmente
branco, a cor do mármore
que jaz nas profundezas desta
terra, e também a das casas,
respeitando a ancestral tradição
de caiar as paredes. O frio, esse
entra roupa adentro, ignorando
os casacos mais resistentes.
José Carlos Cortes, cicerone
pelas terras onde sua majestade
a rainha Santa Isabel terá
cumprido o milagre das rosas,
há mais de 800 anos, perante
a incredulidade de D. Dinis,
seu esposo, ignora as baixas
temperaturas. Está habituado.
E logo mostra como o gosto
alentejano de bem receber
as compensa, aquecendo
o coração de quem chega.

Orgulhoso, o veterinário,
49 anos no sorriso rasgado,
começa a visita perto do
castelo, outrora habitado por
D. Dinis e Isabel, que terá visto
transformar-se em rosas o
pão que levava no regaço para
os pobres, evitando com o
“milagre” a ira do rei.
Na zona histórica da cidade,
vamos conhecer uma expressão
única do modo de vida nestas
terras do Alto Alentejo: os
bonecos de Estremoz, o único
figurado distinguido como
património cultural imaterial
pela UNESCO. Entramos no
ateliê dos artesãos Afonso e
Matilde Ginja, na Rua Direita.
A distinção, envaidece-se
Afonso Ginja, sem dar azo a
dúvidas, «é uma prenda pelos
40 e não sei quantos anos a
fazer bonecos». Enquanto fala
com o veterinário que conhece
de sempre, continua a esculpir

com toda a minúcia uma cabeça
em barro, que juntará a outras
partes para formar o todo.
Ouve-se, das traseiras,
o ladrar de Lua, o labrador,
a reconhecer o veterinário.
«Quer festas», diz Matilde,
que pinta todos os bonecos
esculpidos pelo marido.
Há ceifeiras, pastores,
a Nossa Senhora do Ó, um ou
outro presépio, o Amor é Cego,
a Primavera com Plumas,
com os mesmos traços do
século XVIII.
«Ali era a antiga alcaidaria»,
aponta José Carlos, ao sair
do ateliê. >

«Os franceses
chamam
a Estremoz
“cidade de luxe”»
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Mesmo às portas da cidade, respira-se o ar do campo
e descobre-se ovelhas sob a neblina

40
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Afonso Ginja faz bonecos de Estremoz há mais de 40 anos

É hora de almoçar e o guia
conhece o lugar ideal para
saborear a cozinha alentejana,
«sempre na ponta da unha»:
a Adega do Isaías. Queixada
de porco, migas alentejanas
e outros sabores tradicionais
reclamam estômagos fortes e
fornecem a energia necessária
para continuar o passeio pela
cidade branca.
Não se pode visitar Estremoz
sem conhecer-lhe o coração.
Serpenteando pelo casario
branco da zona histórica,
chega-se ao luminoso Largo
D. Dinis, com o castelo
construído pelo rei e sua
esposa no século XIV como
protagonista. A antiga sala
de audiências de D. Dinis, ao
lado da Igreja de Santa Maria,
conserva a magnífica fachada
gótica. Lá dentro expõe-se
saberes locais.

Poucos dias de
chuva cobriram
os campos de verde
Seguindo pelo átrio da Pousada
da Rainha Santa Isabel, acede-se à única torre de menagem
portuguesa feita em mármore
branco. Somos aconselhados
a ter cuidado ao subir pelas
escadas: «Estão escorregadias
devido à chuva miudinha que
caiu nos últimos dias».
Passamos pelos antigos
aposentos da rainha Santa
Isabel, a meio da torre, com
os tectos abobadados, e
continuamos até ao topo.
Do cimo da torre, que serviu
para «resistir às invasões
francesas», vê-se quilómetros
e quilómetros de planície,
entrecortada pelos montes

de três serras: a mais próxima,
a Serra d’Ossa; a Norte, a
imponente Serra de São
Mamede, fronteira natural
entre a Beira Baixa e o Alentejo;
a Sul, a cem quilómetros, a de
Portel. Com tanta amplitude
de visão, não admira a função
estratégica de Estremoz em
tempos idos.
No resto da cidade,
o precioso e raro mármore
branco é ainda hoje rei e
senhor, apesar de ter cedido
o protagonismo económico
à produção de vinho, reputado
como um dos melhores
do mundo. >

O “milagre
das rosas” terá
acontecido em
Estremoz

1

3

4

2

5
6

1

Vista da Torre de Menagem

2

Antiga sala de audiências
do rei D. Dinis

3

Uma pedreira de mármore branco

4

José Carlos Cortes, junto
à estátua da Rainha Santa Isabel

5

A tradicional Adega do Isaías

6

Estremoz visto da vinha
que o envolve
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Estremoz é
a cidade branca,
cor do casario
e do mármore
A Torre de Menagem é apenas
um dos lugares onde o material,
vindo do coração da terra, foi
utilizado. Está por todo o lado:
nas ruas, nas estátuas públicas,
na toponímia, nos lancis, nos
passeios, nas estruturas dos
lagos. «Henrique Silva desde
1974», como o próprio se
apresenta, é a pessoa ideal
para contar esta história.
É o encarregado da oficina de
cantaria municipal, instalada
às portas da cidade, na estrada
que liga a Vila Viçosa.
A pedreira, instalada em
terrenos municipais, com os
seus 90 metros de profundidade,
impõe respeito. «É explorada
pelo Grupo Galrão», introduz
Henrique, explicando que da
sua oficina saem todas as
estruturas municipais em
mármore, feitas com os restos
dos blocos extraídos da pedreira.
«As últimas pedras colocadas
na Fonte das Bicas, no Largo
do Gadanha, já foram feitas por
mim», conta o funcionário, feliz
pelas visitas e por mostrar o
ofício de toda a vida. «Quando
passam por aqui, os franceses
chamam a Estremoz “cidade
de luxe”».
No centro, no Rossio do Marquês
de Pombal, está o Convento das
Maltesas, que albergou a Ordem
de Malta e o antigo hospital.
Hoje, é sede do Centro Ciência
Viva de Estremoz, à espera de
revelar os segredos do universo.
Além da exposição com a história
geológica da Terra, o centro

A Torre de Menagem, entre as muralhas do antigo castelo, é visita obrigatória

«Ser alentejano é um
viver devagar», diz
José Carlos Cortes
dispõe de informações para
percorrer o único sistema solar
à escala da Península Ibérica.
O Sol fica à porta do convento,
os planetas vão da cidade a
outros lugares, como São Bento
do Cortiço, replicando a distância
exacta entre si.
Uma forma diferente de
conhecer estas terras de
planície e montes, onde, de
madrugada, é fácil cruzarmo-nos com um pastor e o seu
rebanho, e esquecer toda e
qualquer pressa. Ouvindo
os chocalhos das ovelhas e
vendo o sorriso do guardador
no cumprimento ao passar,
respirando o ar limpo do campo,
entende-se as palavras de
José Carlos: «Ser alentejano
é um viver devagar». Esse
é o verdadeiro luxo. •

Bula
Mercearia Gadanha
Largo Dragões de Olivença, 84
T. 268 333 262
Restaurante Adega do Isaías
R. do Almeida, 21
T. 268 322 318
Pousada de Rainha Santa
Isabel
Largo de D. Dinis
T. 268 332 075
Pateo dos Solares Charm Hotel
R. Brito Capelo
T. 268 338 400
Centro Ciência Viva
de Estremoz
Espaço Ciência,
Convento das Maltesas
T. 268 334 285
Atelier Afonso Ginga
R. Direita, 5-7
T. 268 081 681
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MNSRM. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consultar o seu médico ou farmacêutico.
Ler cuidadosamente a informação inclusa. Para mais informações contactar o responsável da AIM

Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A.
Estrada da Quinta, 148 Manique de Baixo, 2645-436 Alcabideche
Tel.: 21 472 59 00 | Fax: 21 472 59 95 | E-mail: mail@azevedos-sa.pt
Matricula na C.R.C. da Amadora e contribuinte nº 507474287

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO
MEDICAMENTO Nome do medicamento Acetilcisteína Azevedos 40 mg/ml Solução oral
Composição Qualitativa e Quantitativa Cada ml de solução oral contém 40 mg de
acetilcisteína. Excipientes com efeito conhecido: Contém 1,8 mg/ml de
para-hidroxibenzoato de metilo (E218) e 0,2 mg/ml de para-hidroxibenzoato de propilo
(E216). Contém solução de sorbitol a 70% (130 mg/ml). Lista completa de
excipientes, ver secção 6.1. Forma Farmacêutica Solução oral. Solução límpida, sem
partículas e com odor característico. INFORMAÇÕES CLÍNICAS Indicações
terapêuticas Adjuvante mucolítico na terapêutica de problemas respiratórios
associados a hipersecreção de muco viscoso e espesso. Posologia e modo de
administração Posologia: Adultos: 600 mg (15 ml) de Acetilcisteína Azevedos, uma
vez por dia, de preferência à noite, ou 200 mg (5 ml) de Acetilcisteína Azevedos, 3
vezes por dia. Dose máxima recomendada: 600 mg/dia. População pediátrica: Não
utilizar em crianças com idade inferior a 2 anos. Crianças dos 2 aos 6 anos de
idade: 300 mg (7,5 ml) de Acetilcisteína Azevedos, uma vez por dia, de
preferência à noite, ou 100 mg (2,5 ml) de Acetilcisteína Azevedos, 3 vezes por
dia. Dose máxima diária recomendada: 300 mg/dia. Crianças dos 6 aos 12 anos
de idade: 300 mg a 400 mg (7,5 a 10 ml) de Acetilcisteína Azevedos, uma vez por
dia, de preferência à noite, ou 100 mg (2,5 ml) de Acetilcisteína Azevedos, 3 a 4
vezes por dia. Dose máxima diária recomendada: 300 a 400 mg/dia. Crianças
com idade superior a 12 anos: dose idêntica à dos adultos. Posologia no idoso:
Este medicamento é apropriado para utilização no idoso. Recomenda-se
precaução nos casos de existência de patologia ulcerosa péptica (consultar
secção 4.3 Contraindicações e 4.4. Advertências e precauções especiais de
utilização). Modo de administração Acetilcisteína Azevedos pode ser tomado por
via oral, por meio de um copo de medição incluído na embalagem.
Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos
excipientes mencionados na secção 6.1. A acetilcisteína está contraindicada em
casos de úlcera gastroduodenal e de exacerbação da asma grave (consultar
secção 4.4. Advertências e precauções especiais de utilização). Acetilcisteína
Azevedos não deve ser tomado por crianças com idade inferior a 2 anos.
Advertências e precauções especiais de utilização Precauções: Foi relatada,
muito raramente, a ocorrência de reações cutâneas graves, tais como Síndroma
de Stevens-Johnson e Síndroma de Lyell, no mesmo contexto temporal em que
ocorre a administração de acetilcisteína. Caso ocorram alterações da pele e das
mucosas, deve consultar imediatamente um médico e parar de tomar
acetilcisteína. Recomenda-se precaução ao administrar este medicamento a
doentes com asma brônquica e doentes com história de úlceras. Aconselha-se
precaução em doentes com intolerância à histamina. A terapia a longo prazo deve
ser evitada nestes doentes, já que a acetilcisteína tem um efeito sobre o
metabolismo da histamina e pode levar a sintomas de intolerância (por exemplo,
cefaleia, rinite vasomotora, prurido). A utilização de acetilcisteína, especialmente
no início do tratamento pode levar à liquefação e, assim, a um aumento no volume
de secreções bronquiais. Se o doente for incapaz de tossir secreções suficientes,
devem ser realizadas medidas adequadas (como a drenagem postural e aspiração).
Aconselha-se precaução especial em doentes com insuficiência respiratória grave,
bem como em doentes debilitados. Neste caso, devido à diminuição do reflexo da
tosse, existe risco de obstrução da via aérea consequente do aumento da quantidade
de secreções. Advertências: Dado que os mucolíticos têm a capacidade de destruir a
barreira mucosa gástrica, estes deverão ser utilizados com precaução em indivíduos
suscetíveis a úlceras gastroduodenais. É normal a presença de um leve odor sulfúrico,
uma vez que é próprio da acetilcisteína. O uso do mucolítico implica uma diminuição da
viscosidade e a remoção do muco, tanto através da atividade ciliar do epitélio, como pelo
reflexo da tosse, sendo assim de esperar um aumento da expetoração e da tosse no início
do tratamento. Este medicamento contém para-hidroxibenzoato de metilo (E218) e
para-hidroxibenzoato de propilo (E216). Pode causar reações alérgicas (possivelmente
retardadas). Este medicamento contém sorbitol. Doentes com problemas hereditários raros
de intolerância à frutose não devem tomar este medicamento. Interações medicamentosas
e outras formas de interação: Contraindicação de utilização concomitante: nitroglicerina. A
associação de acetilcisteína e nitroglicerina causa hipotensão significativa e cefaleia induzida
pela nitroglicerina. Não associar a antitússicos nem a secantes de secreções. A administração
concomitante de acetilcisteína com antitússicos poderá causar uma acumulação perigosa de
secreções, devido à redução do reflexo de tosse, de modo que deverá ser tomado especial
cuidado na administração deste tratamento combinado. Precauções na administração
concomitante: Devido ao seu possível efeito quelante, a acetilcisteína pode reduzir a
biodisponibilidade de alguns sais de metais pesados tais como de ouro, cálcio ou ferro.
Recomenda-se, assim, que a administração seja realizada com um intervalo de pelo menos
duas horas. Até à data, a inativação de antibióticos (tetraciclina, aminoglicósidos, penicilina) pela
acetilcisteína foi relatada exclusivamente em experiências in vitro, nas quais as substâncias em
causa foram diretamente misturadas. Contudo, por motivos de segurança, a administração oral
de antibióticos deve ser feita separadamente e com um intervalo de tempo mínimo de duas
horas. Isto não se aplica à cefixima e ao loracarbef. A acetilcisteína não interage com antibióticos
tais como a amoxicilina, eritromicina, doxiciclina ou bacampicilina, bem como a associação
amoxicilina + ácido clavulânico. Efeitos indesejáveis Doenças do sistema imunitário Pouco
frequentes: reações de hipersensibilidade Muito raros: choque anafilático, reações anafiláticas /
anafilactoides Doenças do sistema nervoso Pouco frequentes: cefaleia Afeções do ouvido e do
labirinto Pouco frequentes: acufenos Cardiopatias Pouco frequentes: taquicardia Vasculopatias
Pouco frequentes: hipotensão Muito raros: hemorragia Doenças respiratórias, torácicas e do
mediastino Raros: Dispneia, broncospasmo - predominantemente em doentes com sistema
brônquico hiper-reativo no caso de asma brônquica Doenças gastrointestinais Pouco frequentes:
estomatite, dor abdominal, náuseas, vómitos e diarreia Raros: dispepsia Afeções dos tecidos
cutâneos e subcutâneos Pouco frequentes: urticária, exantema, angioedema, prurido Muito
raros: síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica * Perturbações gerais e
alterações no local de administração Pouco frequentes: febre Desconhecido: edema facial *A
ocorrência de reações cutâneas graves, como síndrome de Stevens-Johnson e necrólise
epidérmica tóxica foi relatada em associação temporal com o uso de acetilcisteína. Na maioria
destes casos relatados pelo menos um outro medicamento foi administrado em simultâneo, o
que pode ter, eventualmente, aumentado os efeitos mucocutâneos descritos. Em caso de
lesões recorrentes da pele e das mucosas, deve ser procurado aconselhamento médico
urgente e o uso de acetilcisteína deve ser terminado imediatamente. Foi confirmada uma
redução da agregação plaquetária na presença de acetilcisteína através de diversos ensaios.
A relevância clínica não foi esclarecida até ao momento. Notificação de suspeitas de reações
adversas A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do
medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação
benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem
quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED,I.P.: INFARMED, I.P.
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa Tel: +351 217987373 Linha do medicamento: 800222444 (gratuita)
Fax: + 351 217987397 Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page. seram.
frontoffice.seramhomepage E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt Para mais
informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado.
1712PPACT001
Acetilcisteína Azevedos, contém 40mg/ml de solução oral.
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NAN OPTIPRO 2, 3 e 4

Woman ISDIN®
Cuidados femininos

Na compra de uma embalagem de NAN OPTIPRO 2 (800g),
NAN OPTIPRO 3 (800g) e NAN OPTIPRO 4 (800g)

Na compra de uma embalagem de Woman ISDIN®

CNP Vários

CNP Vários

vale

vale

34

34

vale saúda

vale saúda

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

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

Valseren®, Leve a
vida com serenidade

Yperton®, Yper
desempenho cerebral

Na compra de uma embalagem de Valseren

Na compra de uma embalagem de Yperton®,
Yper desempenho cerebral

CNP 7486290

CNP 7067835

vale

vale

14

34

vale saúda

vale saúda

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

Validade: 1 a 31 de Março 2018
Desconto válido para detentores de cartão Saúda, nas Farmácias Portuguesas.
Limitado a 5 utilizações por cartão.
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Woman ISDIN®
Cuidados femininos

NAN OPTIPRO 2, 3 e 4

Velastisa® agora é Woman ISDIN®. Uma nova imagem com
a eficácia de sempre.
Woman ISDIN® apresenta-se como uma linha de cuidados
femininos que acompanha a mulher em todas as etapas da sua
vida para lhe oferecer um maior bem-estar e soluções eficazes
para o seu corpo e a sua saúde íntima. Para que nunca deixe de
se sentir a mesma, nem de se sentir bem. #AlwaysWomanISDIN.

NAN OPTIPRO 2 é um leite de transição para lactentes a partir dos
6 meses de idade.
NAN OPTIPRO 3 é um leite de transição para lactentes a partir dos
10 meses de idade.
NAN OPTIPRO 4 é uma bebida láctea infantil – “leite de
crescimento” – para crianças a partir dos 12 meses de idade.
NAN OPTIPRO 2, NAN OPTIPRO 3 e NAN OPTIPRO 4 têm uma
tecnologia proteica única, a pensar na saúde futura do seu bebé.
Saiba mais em www.nestlebebe.pt.

Este vale não é válido para packs promocionais.
Desconto não acumulável com outras campanhas ou promoções.

Creme Corpo Antiestrias (CNP 7508978)
Creme Corpo Refirmante (CNP 7483487)
Gel Higiene Íntima (CNP 6010447)
Hidrat Vulvar (CNP 7772459)
Intim Hidratante VG Gel Creme (CNP 6211243)

Validade: 1 a 31 de Março 2018

NAN OPTIPRO 2 (CNP 6502088)
NAN OPTIPRO 3 (CNP 7366054)
NAN OPTIPRO 4 (CNP 7374751)
Nota importante: O leite materno é o melhor alimento para o bebé. Antes
de utilizar uma fórmula infantil, consulte um profissional de saúde. Não
acumulável com outras campanhas e promoções. Limitado ao stock existente.

CNP Vários

Validade: 1 a 31 de Março 2018

CNP Vários

Yperton®, Yper
desempenho cerebral

Valseren®, Leve a vida
com serenidade

Yperton® é um suplemento alimentar que contém extratos
naturais de Ginkgo biloba, rico em flavonóides de elevada
capacidade antioxidante, e Panax Ginsen, rico em ginsenósidos
com diferentes atividades a nível do organismo. Contém também
vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, vitamina E, vitamina
C, magnésio, ferro, zinco e iodo, contribuindo para um melhor
desempenho mental e normal função cognitiva.

Valseren® contribui para a manutenção da serenidade e para um
sono tranquilo. Valseren® é um suplemento alimentar que contém
extratos secos de Valeriana officinalis, Passiflora incarnata e
Humulus lupulus, magnésio e vitamina B6.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como
substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de
um estilo de vida saudável. É importante para a saúde manter um
modo e um estilo de vida saudável e um regime alimentar variado
e equilibrado.
Não deve ser excedida a toma diária recomendada.
Leia atentamente o folheto de informação ao consumidor.
Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico.

YPT 09_01_17

VAL 01_04_18

Validade: 1 a 31 de Março 2018

CNP 7067835

Validade: 1 a 31 de Março 2018

CNP 7486290
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URGO Aftas

Medidor de pressão
arterial

Na compra de uma embalagem de URGO Aftas Filmogel,
URGO Aftas Spray e URGO Aftas Colutório

Na compra de um tensiómetro Tensoval comfort
classic

CNP Vários

CNP 6412940

vale

vale

24

104

vale saúda

vale saúda

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

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

Meritene Regeneris

Babyrub

Na compra de uma embalagem de Meritene Regeneris

Na compra de uma embalagem de Babyrub

CNP 6007260

CNP 7518936

vale

vale

34

14

vale saúda

vale saúda

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

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

URGO Aftas

Tensoval comfort classic é um Tensiómetro automático para
medições no braço, de forma simples e rápida. Encontra-se
validado clinicamente (Norma EN 1060-4), dispõe de capacidade
para 60 memórias e braçadeira de tamanho único (M+L).
Simples de manusear (apenas 2 botões), dispõe de um visor
de grandes dimensões. Produto de origem alemã com a garantia
de qualidade da empresa HARTMANN.

A gama URGO Aftas oferece uma solução para todo o tipo de
aftas, feridas e pequenas úlceras, aliviando a dor de forma rápida
e prolongada. URGO AFTAS FILMOGEL, penso líquido, é ideal
para lesões localizadas: graças à tecnologia Filmogel forma um
filme protector que isola a ferida dos alimentos e da saliva até 4
horas, sendo eficaz mesmo enquanto come (a partir do 6 anos de
idade); URGO AFTAS SPRAY e URGO AFTAS COLUTÓRIO, graças
à sua composição em ácido hialurónico de baixo peso molecular,
hidratam e regeneram a mucosa oral promovendo a sua
cicatrização; sem açúcar, sem álcool estão indicados para toda
a família a partir dos 3 anos. URGO AFTAS SPRAY é ideal para
zonas de díficil acesso. URGO AFTAS COLUTÓRIO é ideal para
zonas extensas, portadores de próteses dentárias ou aparelhos
ortodônticos; o seu uso diário previne e protege a mucosa oral.
URGO Aftas Filmogel 6ml (CNP 6412841); URGO Aftas Spray 15ml
(CNP 6304915); URGO Aftas Colutório 150ml (CNP 6045450).

Validade: 1 a 31 de Março 2018

CNP 6412940

Validade: 1 a 31 de Março 2018

CNP Vários

Babyrub

Meritene Regeneris

VICKS BabyRub: aproveite ao máximo seus preciosos momentos
com o bebé. É bem sabido que o contato mãe-bebé pode reduzir
o choro do bebé, o poder do toque tem sido conhecido por fazer
maravilhas em momentos de desconforto e irritação. É por isso que
a massagem tem sido usada há tantos anos1. Os estudos mostraram
que o poder do toque pode ajudar no desenvolvimento físico e
comportamental dos bebés2. Uma pesquisa recente revelou que 92%
das mães afirmam que o Vicks BabyRub ajuda o bebé a relaxar3.
Babyrub é um cosmético e está indicado para bebés a partir dos
6 meses. Aplicar massajando suavemente o bebé no peito e
abdomen para hidratar, descontrair e acalmar o bebé. Composição:
Óleo de eucalipto, Aloé Vera, Óleo de Lavanda e Óleo de
Rosmaninho. Este produto é um cosmético.

MERITENE® REGENERIS é um suplemento alimentar com
uma fórmula única que lhe fornece Magnésio que contribui
para a redução do cansaço e da fadiga; Potássio que contribui
para o normal funcionamento muscular e uma combinação
de antioxidantes, Vitamina B2, Vitamina C, Selénio e Zinco
que contribuem para a proteção das células contra oxidações
indesejáveis.
Também contém Coenzima Q10, Resveratrol e Luteína.
É importante realizar uma dieta variada e equilibrada
acompanhada da prática de exercício físico.

1. Field, T. M. (1998). Massage therapy effects. American Psychologist, 53(12), 1270
2. Field T, Harding J, Soliday B, Lasko D, Gonzalez N, Valdcon C. Touching in Infant,
Toddler and Preschool Nurseries. Early Child Development and Care. 1994;98:
113-120 3. P&G internal study – conducted with 200 German mothers – 2016
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