




Infelizmente, já não escapámos 
ao envelhecimento. 

No início dos anos sessenta, só 
havia 27 portugueses com mais 
de 65 anos por cada 100 crianças 
até aos 15. Agora, há quase 144, 
para cima de cinco vezes mais. 
A subida da esperança média 
de vida, para a qual foi decisivo 
o Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), é uma excelente notícia. 
Mas não devemos iludir-nos: 
esta pirâmide etária ameaça a 
sustentabilidade da Segurança 
Social, do próprio SNS e da 
economia em geral.  

Não sei se é do exemplo dos 
ciclistas, que todos os anos 
conquistam a serra à torreira 
do sol, mas um albicastrense 
acredita que é sempre possível 
melhorar o destino. Há uns 
anos, recordo-me de ouvir que 
deixaríamos em breve de ver 
cegonhas em Portugal. Hoje, 
é impossível cruzarmos o 
país a caminho do Alentejo ou 
do Algarve sem repararmos 
nelas. Os ninhos aumentaram 
mais de 50% na última década, 
para espanto de biólogos e 
ambientalistas.

Em 2015, também a taxa 
de natalidade na população 
portuguesa registou uma 
pequena subida, ainda sem 
grande significado estatístico. 
Faríamos bem em aproveitar  

«Não conheço, em nenhuma das 
aldeias que servimos, uma única 
mulher que esteja grávida», 
dizia há dois anos a colega 
Marília Carvalho, farmacêutica 
que resiste de porta aberta 
em Campo de Jales. Sou 
albicastrense e farmacêutica, 
por isso especialmente sensível 
e atenta a relatos como este.  
Vou a Lisboa, com gosto,  
pelo menos uma vez por 
semana, mas ninguém me 
arranca de Castelo Branco. 

A população albicastrense 
manteve-se constante 

nas últimas décadas. 
Temos conseguido 

contrariar o 
fantasma da 

desertificação do 
nosso extenso 
território. Neste 
aspecto, somos 
uma excepção 
à regra e até 
apontados 
como exemplo. 

a força simbólica deste momento 
de inversão de tendência. 
Portugal já devia ter apostado, 
há muito, num plano sério, com 
medidas concretas, de fomento 
da natalidade. As farmácias 
portuguesas não esperaram 
pelo Estado. O apoio às grávidas 
e crianças nos primeiros anos 
de vida sempre foram vocações 
obstinadas dos farmacêuticos e 
temas de cursos da sua pioneira 
escola de formação contínua. 

Nós acreditamos na informação 
científica e no trabalho em rede 
entre os profissionais de saúde. 
Por isso, é com especial alegria 
e orgulho que apresentamos 
nesta edição o novo pediatra 
residente da Revista Saúda. 
Hugo Rodrigues é um pediatra 
do século XXI, continuador das 
melhores tradições da Pediatria 
portuguesa: preparação 
científica e disponibilidade 
permanente. Na faculdade, 
sonhou criar um blogue para 
«ajudar os pais e mães a 
aproveitar ao máximo o melhor 
que pode acontecer na vida de 
qualquer pessoa: ter um filho!». 
Até hoje, o blogue «Pediatria 
para todos» já cumpriu essa 
missão mais de 3,5 milhões 
de vezes e originou um livro. 
Generoso, Hugo Rodrigues 
aceitou responder às dúvidas 
dos leitores nas páginas desta 
revista. Muito obrigado e  
bem-vindo, Dr. Hugo! •

As cegonhas e o pediatra
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial
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O cartão Saúda é o cartão das Farmácias Portuguesas 
que lhe permite transformar em pontos cada euro 
gasto em compras. 
Sejam produtos de saúde e bem-estar, medicamentos 
não sujeitos a receita médica ou serviços 
farmacêuticos, tudo se converte em pontos, que por 
sua vez se convertem em vantagens únicas.

Pode trocar os pontos 
acumulados por produtos 
e serviços do catálogo Saúda ou 
mesmo por vales para pagar as 
suas compras.
E tem um ano inteiro para 
utilizar os seus pontos.

No catálogo Saúda há mais  
de 680 produtos e serviços que 
poderá adquirir com os pontos 
do seu cartão, resultado de um 
encontro entre as melhores 
ofertas disponíveis no mercado 
e os desejos dos nossos clientes.

Temos uma parceria com os 
Cinemas NOS que lhe garante 
25% de desconto na compra  
de até 4 bilhetes por sessão.

TROCAR OS PONTOS 
POR PRODUTOS

PRODUTOS COM
CONDIÇÕES ESPECIAIS

IR MAIS VEZES 
AO CINEMA

Com o cartão Saúda vai poder:

Conhece todas  
as vantagens  
do cartão Saúda?
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Com o cartão Saúda, tem acesso 
ao cartão Gold do programa 
de fidelização Pestana Priority 
Guest, que permite acumular 
benefícios convertíveis em noites 
gratuitas, 10% de desconto em 
alojamento, 10% de desconto  
em bares e restaurantes,  
15% de desconto em spas, entre 
outras ofertas exclusivas.

Um plano de saúde sem 
limitações e com mais de vinte 
mil prestadores, a partir de 
62 por mês. Inclui todas as 
especialidades, um check-up  
anual, pacotes especiais 
de Medicina Dentária e 
Oftalmológica, serviço  
de Médico e Enfermeiro  
em Casa, e entrega de 
medicamentos ao domicílio.

Com a App Farmácias 
Portuguesas, disponível no seu 
telemóvel ou computador, vai 
poder ter na ponta dos dedos 
todas as informações sobre a 
sua conta, medicação que esteja 
a tomar, dados biométricos, 
reservar produtos de saúde 
online, usufruir de conteúdos 
informativos sobre saúde  
e muito mais.

TER DESCONTOS 
NO GRUPO PESTANA

FAZER O 
PLANO +SAÚDE 

TER A SUA FARMÁCIA 
NO BOLSO

Peça na sua farmácia o novo cartão Saúda, ou troque  
o antigo cartão Farmácias Portuguesas por este  
e comece a poupar já hoje.

Cartão Saúda
O cartão que faz bem

1€
1ponto
=
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/// Entrevista com Miguel Stanley

«Os dentes 
dos jovens 
parecem pó»

A fama  
precede-o:  
é o eterno  
“Dr. White” 
da televisão, 
médico de 
personalidades 
famosas como Paulo Portas  
ou Cristiano Ronaldo.  
Sentámo-nos na cadeira  
do “dentista dos famosos” 
para ver como trabalha.

Texto de Rita Leça
Fotografias de Pedro Loureiro
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«Muitas vezes, 
as pessoas vêm 
à clínica a achar 
que têm maus 
dentes e o que está 
mal é o resultado 
de tratamentos 
médicos antigos»

Deu um novo sorriso a pessoas 
famosas como Paulo Portas e 
Cristiano Ronaldo. Por isso, é 
conhecido como o “dentista dos 
famosos”. Gosta desse rótulo?
Honestamente, acho que não me 
favorece. E nunca fiz por isso.  
O público só sabe que são meus 
pacientes por causa dos media 
e das redes sociais. Nunca por 
mim. Ninguém vai saber que tipo 
de tratamentos lhes fiz.  
E espero que as pessoas que têm 
menos posses financeiras não se 
sintam melindradas, porque nós 
estamos aqui para as tratar.

Mas há a questão do preço,  
que melindra um pouco mais…
É legítimo que as pessoas 
queiram saber o custo das 
coisas. Mas o mais difícil 
é sabermos o valor das 
coisas. Nós usamos a boca 
sempre. Sorrimos com ela, 
comemos com ela, amamos 
com ela. É uma arma 
social muito importante. 
Somos considerados mais 
competentes, inteligentes e 
simpáticos quando temos um 
sorriso saudável e bonito.  
Por isso, não é um custo,  
é um investimento. 

Considera que os portugueses 
têm bons dentes?
Sim! Muitas vezes, as pessoas 
vêm à clínica a achar que têm 
maus dentes e, quando vejo, 
concluo que os dentes saudáveis, 
que nunca foram mexidos, 
são bons e o que está mal é 
o resultado de tratamentos 
médicos antigos. Além disso, a 
higiene oral também podia ser 
melhor. Mas as gerações mais 
jovens têm mais cuidados e, 
por isso, acredito que este é um 
problema que se vai extinguir 
nos próximos 20 anos.  

Que conselhos práticos pode 
dar aos nossos leitores?
Invistam em consultas regulares 
no dentista e no higienista 
oral. Eduquem os vossos filhos 
a ir ao dentista desde cedo. 
Em segundo lugar, usem o fio 
dentário: aproveitem aqueles 
minutos no duche quando estão 
à espera que o condicionador 
actue. Mesmo que não tenham 
dinheiro, peçam um diagnóstico 
e um plano de tratamento total. 
Não deixem que seja o dentista a 
tomar as rédeas da vossa saúde. 
E ponham sempre a saúde  
à frente da estética. Tratem  
das cáries e das gengivas 
primeiro e só depois devem 
preocupar-se em pôr coroas, 
implantes e essas coisas 
complicadas e caras. 

É possível ir a uma consulta e 
pedir só o diagnóstico?
Sim. Em Portugal, qualquer 
médico dentista tem o dever e 
a obrigação de apresentar um 
plano de tratamento íntegro 
para recuperar a saúde oral 
e entregar um orçamento 
detalhado para o mesmo.

Como vê as farmácias para o 
exercício da sua profissão?
As farmácias portuguesas estão 
incrivelmente avançadas e, em 
relação aos produtos de cuidado 
oral, muito bem equipadas.  
Sabia que a Clorexidina, por 
exemplo, é muito difícil de 
encontrar nos EUA e em 
Inglaterra? Felizmente há cá, 
pois é um dos melhores produtos 
para infecção oral que receito. 

Sempre quis ser dentista?
Não. Gosto de pensar em mim 
como alguém muito criativo,  
que agarra em coisas  
e as transforma.  

Sendo médico dentista, consigo 
transformar bocas destruídas 
em sorrisos. Sou um designer 
de sorrisos. Quando era mais 
jovem, queria ser cirurgião 
cardiotoráxico, porque gosto 
de ajudar pessoas. Quem me 
conhece intimamente sabe que 
sou muito generoso com o meu 
tempo para ajudar pessoas. Talvez 
seja pela minha educação católica.

É católico praticante?
Casei pela Igreja, estudei muitos 
anos nos Salesianos do Estoril. 
A minha mulher é ortodoxa. Não 
sou fanático, mas acho que a fé 
é importante e ter a humildade 
de pedir ajuda a alguém acima 
de nós é inteligente. Acredito 
no destino, mas cabe-nos 
a coragem de agarrar as 
oportunidades.

Considera-se corajoso?
Acho que o meu histórico  
o prova. Senão, tinha ficado  
pelo caminho.

Como foi começar de novo 
depois de ter sido obrigado 
pelas Finanças a declarar 
insolvência há cinco anos, 
devido ao seu contabilista?
Foi uma viagem incrível, a nível 
humano. Recebi muitos pedidos 
para falar sobre o assunto,  
para dar cursos… > 
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A minha falência não aconteceu 
por minha causa, foi um acto 
criminoso! Tive sucesso muito 
rápido e muito jovem. E sangue 
na água atrai tubarões. Mas se 
o sucesso à primeira pode ser 
apenas sorte, à segunda já não.

O que mudou na sua carreira?
Eram outros tempos, de 
grandes investimentos. 
Hoje, tenho outra forma de 
pensar. Não me considero um 
empresário e o meu grande 
prazer é acordar e deitar-me 
todos os dias com a certeza  
de que fiz um bom trabalho.  
E, nesse sentido, gostava que as 
pessoas fossem mais exigentes 
também. Consultas de 15,  
20 minutos são impensáveis.  
Por isso, mandei registar, a 
nível europeu, o conceito slow 
dentistry. Essa vai ser a minha 
nova aventura: tentar inspirar 
pessoas, governos, médicos, 
empresários e seguradoras 
para exigirem que o acto 
dentário tenha o tempo  
mínimo de uma hora. 

Agora tem uma clínica sua, a 
White Clinic, em Miraflores.
Com seis gabinetes de 
atendimento dentário e cerca 
de 35 funcionários. Também 
tenho um gabinete de estética 
e outro de nutrição. Aqui a 
política é no stress. Sou um dos 
dentistas mais conhecidos, mas 
não tenho redes de clínicas. 
E não me faltam empresários 
a apresentar projectos de 
investimento. Aprendi, da pior 
maneira, que não se come 
dinheiro. 

Deu a volta às adversidades 
num momento de grave crise 
económica. Sente-se um 
vencedor?
Sem dúvida! Mas não foi uma 
experiência solitária, tenho 
um enorme orgulho na equipa 
que continuou comigo nesses 
tempos conturbados. Eu nunca 
falava disto e todas as noites 
sonhava em matar a pessoa que 
me roubou que, ainda por cima, 
estava livre. Até que houve um 
momento inspirador.  

«Ponham sempre  
a saúde à frente  
da estética.  
Tratem das cáries 
e das gengivas 
primeiro e só 
depois devem 
preocupar-se 
em pôr coroas, 
implantes e essas 
coisas complicadas  
e caras»

Numa palestra, em Zurique, 
decidi falar abertamente e contar 
a minha história: «Tinha tudo e 
perdi tudo!» Foi incrível o apoio 
que recebi. As pessoas vieram 
falar comigo no final, algumas 
editoras propuseram-me  
escrever sobre o tema. Espero 
que a minha experiência sirva de 
ensinamento para muita gente. 
Eu já aprendi! >

A marca Nº1* anti-idade, 
para o seu sorriso.

Ramnose, 
poderoso 
açúcar vegetal 

Ácido Hialurónico
fragmentado**

LIFTACTIV SUPREME
Cuidado contínuo antirrugas e firmeza

Para preencher as rugas na sua origem, Liftactiv da 
Vichy, marca Nº1* em farmácia, associa a Ramnose, 
um poderoso açúcar vegetal, ao ácido hialurónico 
fragmentado e à Água Termal mineralizante de Vichy. 
Dia após dia, as rugas mesmo profundas são alisadas. 
A pele revela-se visivelmente mais firme.

FORMULADA PELOS LABORATÓRIOS VICHY 
HIPOALERGÉNICA, SEM PARABENOS 
ADEQUADA A PELE SENSÍVEL 
EFICÁCIA COMPROVADA POR DERMATOLOGISTAS

COM ÁGUA MINERALIZANTE DE VICHY
NASCIDA NA REGIÃO DOS VULCÕES FRANCESES

Transforme as suas rugas em sorrisos em vichy.pt 
#SmileNotWrinkle

*Fonte: hmR, Health Market Research, H16.4.1 – Antienvelhecimento e antirrugas mulher, Ano 
2015, Vendas Valor/Vendas Unidades.
**Unicamente no Sérum.
***Teste consumidor Liftactiv pele normal a mista realizado em 42 mulheres, resultados após 
4 semanas. Traços mais lisos para 74% das mulheres.

TRAÇOS 
MAIS LISOS: 

PARA 74%***

VIC_1605_MKT_ANT_IMPRENSA_LIFTACTIV SUPREME FARMACIA SAUDA 210x265_D.indd   1 20/05/16   12:35
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FAÇA COMPRAS NA SUA
FARMÁCIA, AGORA ONLINE.

FARMACIASPORTUGUESAS.PT

Disponível em:

Disponível na
DISPONÍVEL NO

Windows Store
Disponível no

Leia este QR Code
e faça o download da APP
das Farmácias Portuguesas

Loja

Saúde A a Z

Dados 
de Saúde

Cartão 
Saúda

Alerta de 
Medicamentos

Área
Pessoal

Localizar
Farmácias

Entrega 
ao domicílio

ANF APP_RevSauda_21x26.5cm_Hr.pdf   1   16/02/16   12:15
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Os programas na TV, “Doutor, 
Preciso de Ajuda” (TVI, 2006) 
e “Dr. White” (SIC, 2011/12) 
ajudaram-no a sair da crise?
Sim, sim! Foi um choque de 
adrenalina para o qual não 
estava minimamente preparado. 
Estive quase sete anos no ar e 
ainda hoje sou conhecido como  
“Dr. White”. De repente, comecei 
a ser reconhecido e isso foi 
engraçado. Mas esqueço-me  
de que sou famoso. 

Não gosta da fama?
Gosto tanto da fama como de 
ser alto no autocarro (risos). 

«Tive sucesso 
muito rápido e 
muito jovem.  
E sangue na água 
atrai tubarões»

“Aprendi, da pior 
maneira, que não 
se come dinheiro” 
Felizmente, só sou famoso em 
Portugal, e já não tanto. Mas 
estou grato e acho que contribuí 
para a minha indústria. Antes 
dos programas, o dentista 
era visto como alguém que 
arranjava cáries e arrancava 
dentes. Depois, a indústria 
cresceu 40% e abriram mais 
três faculdades. Gosto de 
pensar que influenciei algumas 
pessoas a serem dentistas. 

Nunca pensou em emigrar?
Vivi seis meses em Los Angeles, 
onde participei no programa 
“The Doctors”. Adorei! Califórnia 
é o sonho americano, onde toda 
a gente quer viver, mas Portugal 
dá 10 a zero à Califórnia.  
As nossas paisagens são lindas  
e a alimentação é incrível! > 
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O que é a Clorexidina

É o nome comercial do Gluconato de Clorexidina (também conhecido por Digluconato de 
Clorexidina) um anti-séptico químico com acção antifúngica e bactericida. Os dentistas usam-no 
para várias aplicações, principalmente durante a cirurgia dentária, para criar um ambiente quase 
livre de germes. É geralmente utilizado para combater a placa bacteriana e outras bactérias orais, 
assim como no tratamento e na prevenção de afecções gengivais, halitose, boca seca e vários tipos 
de inflamações bucais. Existe em versão colutório, gel e spray.

A Sasha, a minha mulher, só 
come coisas orgânicas e da 
estação, e vê-se a qualidade  
dos nossos produtos.  
Adoro viver em Portugal e 
acredito que ainda se pode 
reverter essa tendência da 
alimentação produzida à base 
de químicos e do fast food. 
As novas gerações que se 
alimentam de fast food têm  
uns dentes que parecem pó. 
Ponho uma broca nos dentes de 
uma pessoa mais velha que vive 
na aldeia e são a coisa mais 
densa que se pode encontrar. 

E agora, o que ainda lhe  
falta fazer? 
Estou a escrever um livro  
sobre medicina dentária e  
a terminar um livro infantil 
com as histórias que o meu pai, 
que faleceu há três anos, me 
contava em criança.  
Já contratei uma ilustradora 
e espero que seja lançado em 
Setembro, no Reino Unido. 
Também gravei um álbum  
com músicas escritas e 
cantadas por mim, com uma 
banda incrível. Está há seis 
anos fechado num cofre  
porque sempre tive receio em 
lançá-lo. Gostava muito, ainda, 
de fazer um musical em filme 
de animação, baseado no meu 
livro infantil. E de ter filhos, 
claro! Espero que seja no  
ano que vem. •

af imprensa naturalfeeding 210x265 sauda.indd   1 25/05/16   12:33
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/// Heróis Saúda

O rosto como  
um puzzle
Quando Michael caiu, a sua face descolou-se do crânio. 
No Hospital de Santa Maria, pioneiro em cirurgias  
de reconstrução facial, foi necessário refazer  
o puzzle, a partir dos seus dentes. Peça por peça.  
Hoje, o jovem parece o mesmo. Mas mudou.

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Céu Guarda

À primeira vista, Michael Camelo 
é apenas um rapaz normal de 
28 anos. Alto, de feição estreita 
e alegre, é uma daquelas 
pessoas a quem a vida parece 
ter abençoado com uma leveza 
invulgar. À primeira vista. 

Olhando para ele, é difícil 
acreditar que passaram pouco 
mais de quatro meses desde 
aquele dia. A data é um dos 
poucos pormenores que não 
esqueceu: 15 de Março de 2016. 
Tinha voltado do ginásio havia 
pouco tempo: passara três horas 
seguidas a treinar. Esqueceu-se  
de comer. Com o estômago 
vazio, começou a sentir-se mal. 

Lembra-se da sensação de 
«sentir calor». Saiu da casa de 
uns amigos com quem estivera 
no final de tarde no Baleal 
(Peniche), para a rua, «para 
apanhar um bocado de ar». 

Desmaiou. A próxima coisa que 
recorda é de acordar com o rosto 
ensanguentado, levantar-se  
e pedir ajuda aos amigos.  
Uma quebra de tensão provocara 
a queda, desamparada. O rosto 
foi desfeito pelo alcatrão.  
Os amigos pensaram que  
«tinha sido atropelado».

O próprio não se lembra bem do 
seu aspecto, tem a ideia de que  

Uma quebra de tensão 
provocara a queda, 
desamparada.  
O rosto foi desfeito 
pelo alcatrão.  
Os amigos pensaram 
que «tinha sido 
atropelado»

«não estava assim tão 
desfigurado». «Estava muito 
desfigurado», corrige-o  
o cirurgião plástico Tiago Toscano,  
do Hospital de Santa Maria,  
em Lisboa. Ambos riem. >
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A chamada «cirurgia major». 
Enquanto dormia, Tiago Toscano 
e a sua equipa tiveram de 
«reconstruir o puzzle como 
estava antes» e «chegar às áreas 
do esqueleto que estavam fora 
do sítio, colocá-las e mantê-las 
no sítio – normalmente, requer 
o uso de placas de titânio e 
parafusos. Temos de fazer isso 
de modo a deixar cicatrizes 
o mais disfarçadas possível 
esteticamente». 

No caso de Michael, os estragos 
eram tão extensos que foi 
necessário intervir naquilo a 
que os cirurgiões plásticos 
chamam de «os três andares  
da face». «O tipo de fractura 
que ele teve foi a face ter-se 
separado do crânio». Num caso 
destes – continua o médico –  
é uma prioridade reestabelecer  
a oclusão dentária. «Um dos 
poucos guias que temos para 
sucessivamente construir o 
puzzle são os dentes. É como uma 
gincana em que temos de ir etapa 
por etapa, encontrando pistas 
para seguir para a etapa seguinte.  

É assim que funciona a 
reconstrução do esqueleto 
facial». 

Esteve quatro dias sedado. 
Michael lembra-se do dia em 
que se olhou ao espelho no 
hospital. «Foi assustador, tinha 
o cabelo rapado, nunca o tinha 
rapado». Mas sabia que tinha 
de ter força. «O meu irmão foi 
operado à cabeça, rebentou- 
-lhe uma veia quando tinha sete 
anos e eu sabia que tinha de 
lutar, que dependia da minha 
vontade». 

Devido à instabilidade, no seu 
caso foi necessário manter a 
oclusão dentária durante três 
semanas. E foi, sobretudo, 
neste ponto do seu tratamento 
que o jovem revelou de que 
material é feito. A sua força de 
vontade, a forma como valoriza 
a vida, como o próprio diz. 

Tiago Toscano não suaviza 
a verdade. «A primeira 
oportunidade é a melhor». 
Michael agarrou-a com tudo 
o que tinha: durante três 
semanas, teve de manter a 
boca fechada com fios de aço. 
Foi alimentado com dieta 
líquida por palhinha durante 
todo esse período. «É muito 
duro», insiste o médico.  
Michael tenta «esquecer  
essa parte». >

«Não estava assim 
tão desfigurado», diz 
Michael. «Estava sim, 
muito desfigurado», 
corrige-o  
o cirurgião plástico 
Tiago Toscano

Enquanto dormia, 
Tiago Toscano  
e a sua equipa 
tiveram de 
«reconstruir  
o puzzle como 
estava antes»

Michael não tem ideia de quanto 
tempo passou desde que o 
levaram ao hospital até voltar a 
si. «Estava muito inchado». Seria 
operado para a reconstrução 
facial um dia depois. Tiago 
Toscano explica: «Nestas 
situações de traumatismo facial, 
é sempre necessário fazer 
estudos e exames de outras 
especialidades para excluir 
problemas mais emergentes: 
traumatismos cranianos, lesões 
da coluna cervical, dificuldade 
em respirar…»

Excluídos outros problemas, 
Michael esteve no bloco 
operatório durante oito horas. 
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A questão é o doente perceber 
«que faz parte da equipa e do 
tratamento». «Ele percebeu», 
diz o médico. «A situação tem 
algum grau de complexidade 
e a colaboração do doente é 
parte activa da resolução do 
problema». «Se a pessoa não 
tem resistência para ultrapassar 
aqueles primeiros tempos,  
é complicado. Pode  
ser irreversível em termos  
de ganhos funcionais».

Michael diz: «Sabia que tinha de 
aguentar». Acreditou sempre que 
«ia correr tudo bem». 

Hoje, está praticamente 
recuperado. Ainda tem algum 
inchaço sob os olhos, indica o 
médico, mas apenas é perceptível 
para quem sabe o que aconteceu. 
Daquele dia traumático não 
carrega memórias de dor. «Acho 
que não me doía muito, não senti 
nada que não pudesse aguentar», 
diz. Tiago Toscano explica que é 
a chamada «amnésia defensiva», 
semelhante à das mulheres 
após o parto. O que aconteceu a 
Michael foi a chamada «fractura 
de alta energia, que as pessoas 

têm quando sofrem choques 
frontais em acidentes de viação». 
O médico diz a Michael: «Tu 
próprio nem sabes bem o que é 
que te aconteceu». Tiago Toscano 
acredita que Michael estaria em 
movimento quando caiu. E «de 
certeza, teve muitas dores». 

As cicatrizes que ainda tem 
estão ocultas. Os médicos vão 
«por dentro da boca e fazem 
uma incisão, pela cabeça, de 
orelha a orelha». O que não se vê 
são as «placas que estão a unir 
a testa à face». É uma espécie 
de máscara. O médico comenta, 
pensativo: «É muito engraçado, 
é muito anatómico, vê-se muito 
bem como somos». 

O jovem teve ainda outra 
lesão no plexo braquial, que 
tem os nervos que saem da 
coluna e dão mobilidade aos 
membros superiores. «Michael 
desvaloriza porque correu bem. 
Foi uma lesão transitória», 
sublinha o médico. Está agora 
a fazer fisioterapia uma vez 
por semana para recuperar 
totalmente a mobilidade no 
braço direito.

No resto, sente que nada mudou. 
«Faço ginásio como antes. Tudo 
para esquecer o que aconteceu. 
Quero seguir em frente.»  
O apoio da família foi fundamental, 
garante. «Nunca estive sozinho, 
somos muito unidos». 

Continua a trabalhar em 
restauração, vai ao ginásio,  
à praia. Pratica surf e longboard, 
«é mais suave». «Fazia 
bodyboard, mas é demasiado 
agressivo para a face. Estou  
a gostar do longboard»

Olhando para o seu irmão gémeo, 
percebe que está idêntico.  
É apenas um rapaz normal  
de 28 anos. À primeira vista.  
Mas Michael é muito mais. •

Michael diz: 
«Sabia que tinha 
de aguentar». 
Acreditou sempre 
que «ia correr 
tudo bem». Hoje, 
está praticamente 
recuperado
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/// Utente Saúda

Não há medicamentos 
falsificados nas farmácias
Mário Beja Santos
Técnico de Defesa do Consumidor

Incompreensivelmente, certa 
imprensa semeia a inquietação 
sempre que se divulgam 
resultados de acções de 
inspecção nas alfândegas! 

Há tempos, era notícia uma 
acção de vigilância que 
pretendia averiguar a fiabilidade 
de produtos apresentados 
na Internet, uns como sendo 
medicamentos indicados para 
a disfunção eréctil, outros 
propondo um emagrecimento 
rápido e em força, ambos 
vendidos mais baratos. Ambos 
falsificados. Acontece que, 
ao divulgar a notícia, essa 
tal imprensa lhe associou, 
de forma errada, a imagem 
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de espaços farmacêuticos, 
gerando confusão junto 
da opinião pública mais 
desacautelada. 

Um erro colossal, tanto 
mais quando o texto é 
suficientemente claro: é  
nos locais de venda não 
certificados pela Autoridade  
do Medicamento que circulam 
os produtos falsificados.

Não temos, nas farmácias  
da União Europeia, quaisquer 
problemas de medicamentos 
falsificados. E recentemente 
apareceu legislação que 
assegura a rastreabilidade, 
isto é, que identifica todos os 
passos que os medicamentos 
dão, desde que saem da fábrica 
até que chegam à farmácia, e 
que visa melhorar a segurança 
já existente. 

Quem procura sensacionalismo 
devia estar atento a um 
gravíssimo problema de saúde 
pública que é a ausência de 
regulação e o deixa andar da 
publicidade (com destaque para 
a televisão) a produtos que são 
apresentados como destinados 
à saúde, sugeridos até como 
medicamentos, e que podem 
tornar o doente ainda mais 
doente. Pense-se na profusão 

de produtos vendidos em lojas 
ditas de produtos naturais 
e onde se fazem milhares 
de promessas para reduzir 
o colesterol, para obviar a 
osteoporose, para garantir  
o trânsito intestinal…  
Porque se permite esta 
ligeireza de promessas? Esta 
exploração da credulidade? 

Não compre produtos que  
dizem ser medicamentos, 
através de sites não 
credenciados. Nunca compre 
medicamentos sem indicação 
do médico ou aconselhamento 
farmacêutico. Quando compra 
medicamentos nos sites 
certificados, o doente pode 
esclarecer-se, identificar 
o quadro das patologias, 
conhecer incompatibilidades. 
Nos sites ilegais correm-se 
todos os riscos, recebe-se  
informações em língua 
estrangeira, possivelmente 
com nome comercial diferente 
do encomendado e uma 
composição indesejável.  
E convém não esquecer 
que esses produtos não são 
comparticipados nem podem 
ser deduzidos no IRS.

Confie sempre na sua farmácia. 
Aí, até hoje, ninguém identificou 
um medicamento falsificado. •
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Quase todos os pais e educadores já 
passaram por isto: as crianças têm 
dores de barriga. Perceba quando as 
queixas são para ser levadas a sério.

/// Pediatria para todos

A dor de barriga é uma queixa 
muito frequente nas crianças e, 
na maior parte das vezes, a maior 
dificuldade é perceber se  
é apenas uma chamada de 
atenção, até porque surge 
frequentemente nas horas da 
refeição. Não existe nenhuma 
forma para distinguir claramente 
as duas situações, pelo que  
é fundamental ter em conta 
alguns aspectos. 

Em primeiro lugar, é importante 
avaliar a idade da criança, 
porque quanto mais nova maior 
é a probabilidade de a dor de 
barriga ser “verdadeira”. Depois, 
convém averiguar se existem 
outros sintomas a acompanhar, 
porque podem dar-nos pistas 
sobre a causa e devem ser 
sempre valorizados. Por fim, mas 
não menos importante, não nos 
podemos esquecer de avaliar 

• Quando a criança não defeca 
há alguns dias, nem liberta 
gases (este último é um 
aspecto muito importante)

• Sempre que existe palidez 
intensa ou mau estar geral 
da criança

• Presença de sangue nas 
fezes

• Associação a vómitos com 
agravamento progressivo

• Quando a criança localiza 
a dor num local afastado 
do umbigo (quanto 
mais afastada maior a 
probabilidade de haver uma 
causa a justificar a dor) 

• Associação a febre alta e 
difícil de controlar 

• Associação a emagrecimento 
• Alternância entre prisão de 

ventre e diarreia 
• Dor muito localizada numa 

parte específica da barriga, 
que reage mal à medicação >

Hugo Rodrigues, Pediatra
blogpediatriaparatodos.blogspot.pt

ou tentar perceber se há algum 
motivo de stress na origem das 
queixas, embora esse seja sempre 
um diagnóstico de exclusão  
(ou seja, só pode ser estabelecido 
se conseguirmos excluir todas  
as outras causas possíveis). 

Depois desta avaliação, pode 
ser necessário realizar algum 
exame ou alterar a dieta da 
criança, mas essas são decisões a 
ponderar caso a caso, sempre sob 
supervisão médica. 

Quando uma criança se queixa 
de dores de barriga, convém que 
os pais estejam atentos a alguns 
sinais de alerta, que devem 
implicar uma observação médica 
mais urgente. 

Os mais importantes são:
• Dores que acordam a criança 

durante a noite 

Dor  
de barriga
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Tenho um filho com 3 anos e 
temos 2 cães em casa. Precisa 
mesmo de tomar desparasitante?
A utilização dos desparasitantes 
(ou, como são mais conhecidos, 
remédios para as lombrigas 
ou bichas) sofreu alterações 
nos últimos anos. Isto deve-se 
às recomendações de 2006 da 
Organização Mundial de Saúde, 
que passaram a indicar que 
não se deve desparasitar as 
crianças por rotina, ao contrário 
do que era hábito até então.  
Os pressupostos têm a ver com 
os conhecimentos actuais, que 
indicam que o contacto com este 
tipo de microrganismos pode 
ser benéfico na prevenção de 
algumas doenças intestinais e 
alérgicas, pois parecem ter um 
efeito positivo na regulação do 
sistema imunitário do intestino.  

Para além disso, a taxa de 
infecção por parasitas é tão 
baixa e o tempo de replicação 
destes tão curto, que a utilização 
por rotina de desparasitantes 
não tem grande fundamento. 

A prescrição fica reduzida 
a duas situações concretas, 
ou seja, quando a criança 
contactou (ou contacta) 
claramente com parasitas (por 
exemplo, se a família tiver um 
cão que, ao ser desparasitado, 
liberta lombrigas) ou quando 
a criança apresenta sintomas 
sugestivos de infecção por 
parasitas (dor de barriga 
recorrente, diarreia crónica, 
emagrecimento, …). Tirando 
estes dois casos, não há 
necessidade de dar este tipo  
de medicação às crianças.

O meu filho queixa-se de dor 
de barriga todos os dias e 
disseram-me que podia ser 
intolerância à lactose.  
O que posso fazer?
A intolerância à lactose é a 
dificuldade que as pessoas 
têm de fazer a digestão do 
açúcar presente no leite, que 
se chama lactose. Para fazer 
essa digestão, utilizamos 
uma enzima que se produz no 
nosso intestino e que se chama 
lactase, mas há algumas 
pessoas que não produzem 
essa enzima em quantidade 
suficiente. Assim, vão ser 
incapazes de digerir a lactose e 
vão ter os sintomas decorrentes 
dessa incapacidade: gases 
em excesso, barriga inchada, 
dor de barriga e/ou diarreia 
frequente.

Existe uma grande variabilidade 
nas manifestações, porque tudo 
depende do nível de enzima 
que a pessoa produz. Quem 
produz mais enzima vai tolerar 
a ingestão de uma quantidade 
maior de leite e derivados do que 
quem produz menos.

Numa suspeita de haver esta 
intolerância, a solução é só uma: 
reduzir a ingestão de lactose. 
A maior fonte desse açúcar é o 
leite, pelo que se deve trocar para 
um leite sem lactose (seja leite 
adaptado ou de vaca). Os outros 
produtos lácteos (iogurte e queijo, 
por exemplo) têm muito pouca 
lactose, porque são fermentados, 
pelo que geralmente não é 
necessário retirá-los da dieta, 
excepto se causarem mal-estar. 
Se com estas medidas simples 
a criança melhorar, fazemos o 
diagnóstico e deve-se manter  
a dieta sem lactose, pelo menos 
temporariamente. •

Ponha a sua questão ao pediatra: 
Tem dúvidas? Receios? Angústias? 
O Dr. Hugo Rodrigues responde.  
Escreva para pediatria@sauda.pt.

CONSULTÓRIO

BETH TWIST
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/// Saúde com ciência

A importância  
                        da ESCOVA
A gengivite é um problema comum e quase sempre  
causado por má higiene. Gengivas vermelhas  
e inchadas são sinal de alarme. 

            O QUE É?

A gengivite é uma inflamação 
das gengivas causada 
pela acumulação de placa 
bacteriana, uma película 
aderente constituída por 
bactérias e resíduos de 
alimentos que se forma  
entre os dentes e as gengivas. 
Inicialmente, a consistência é 
mole e transparente, mas se 
não for removida acaba por 
endurecer, transformando-se, 
assim, em tártaro. 

A gengivite pode afectar 
qualquer pessoa, em  
qualquer idade. O tratamento 
em fase precoce é fácil,  
mas se os sintomas forem 
ignorados pode espalhar-se  
às estruturas que suportam  
a dentição, afectando  
mesmo o osso e podendo 
causar, no limite,  
o desprendimento dos  
dentes. Está-se então  
perante uma periodontite – 
inflamação da raiz do dente, 
que implica sempre a  
consulta de um médico 
dentista.

           SINTOMAS

A gengivite pode surgir de forma 
discreta, mas os sintomas são 
facilmente detectáveis. Saudáveis, 
as gengivas são firmes e rosadas, 
mas doentes ficam avermelhadas, 
inchadas, sensíveis e dolorosas ao 
toque, sangrando com facilidade. 
Outros sintomas incluem feridas 
na boca, mau hálito e/ou sabor 
desagradável.

           CAUSAS

Higiene oral deficiente: É o motivo  
mais comum. 

Medicamentos: Há medicamentos 
que provocam o aumento do 
volume das gengivas, dificultando 
a eliminação da placa bacteriana. 

Alterações hormonais: Na 
puberdade e na gravidez, por 
exemplo, a sensibilidade nas 
gengivas aumenta.

Existem outros factores de risco 
associados, como o tabagismo 
e hábitos alimentares pouco 
saudáveis.

         MEDIDAS DE PREVENÇÃO

• Escove os dentes após as 
principais refeições

• Utilize um dentífrico com  
1.000 a 1.500ppm de flúor 
(verifique na embalagem)

• Use uma escova de dentes de 
tamanho adequado, com uma 
cabeça pequena para atingir 
as zonas de escovagem mais 
difícil e macia de modo a 
evitar lesões nas gengivas

• Substitua a escova de dentes 
a cada três ou quatro meses,  
pois as cerdas ficam gastas e 
deformadas

• Utilize diariamente fita  
ou fio dentário, 
preferencialmente antes  
da escovagem

• Faça uso diário de  
um colutório (elixir),  
de preferência de manhã  
e à noite, após a escovagem 
dos dentes

• Vá regularmente ao dentista •

  



Saúde 25

O ozono é importante nas camadas altas da atmosfera 
para a contenção da radiação solar ultravioleta, mas é 
nocivo para a saúde quando respiramos. 

/// Consultório

Jaime Pina
Médico
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Um gás perigoso

Fundação Portuguesa do Pulmão
www.fundacaoportuguesadopulmao.org

O mundo está cada vez 
mais poluído, não obstante 
continuarmos a usar como 
principal fonte de energia os 
combustíveis fósseis.  
Estes libertam substâncias 
poluentes, como os óxidos de 
carbono e de azoto, e compostos 
orgânicos voláteis, os quais, 
quando a radiação solar actua 
sobre eles, libertam um gás 
nocivo, sem cheiro ou cor:  
o ozono.   

Este é um problema que 
adquire maior dimensão nas 
grandes cidades e regiões 
industrializadas, sobretudo nos 
dias mais quentes e secos, com 
maiores níveis de radiação solar.

EFEITOS SOBRE A SAÚDE 

Todas as pessoas reagem a 
elevadas concentrações de ozono. 
Mas há grupos de risco: crianças, 
idosos e doentes com problemas 
cardiorrespiratórios (asmáticos, 
pessoas com DPOC – doença 
pulmonar obstrutiva crónica – e 
todos os insuficientes respiratórios).

Dor de cabeça, cansaço, irritação 
ocular (conjuntivite), nasal (rinite), 
faríngea (faringite), infecções 
respiratórias, episódios  
de asma, agudizações de 
DPOC e descompensação 
cardiorrespiratória contam-se entre 
os problemas provocados por este 
gás. A exposição está associada a 
deterioração da função respiratória, 
e os seus picos de concentração a 
excesso de episódios de urgência 
hospitalar e de mortalidade – 
mortes prematuras devido ao ozono.

MEDIDAS DE PROTECÇÃO

• Mantenha-se informado acerca 
dos níveis de ozono na sua região 

• Se for possível, saia da região 
poluída nos períodos mais 
críticos

• Se puder usar máscara de 
protecção respiratória, não 
hesite

• Evite sair de casa nos períodos  
de maior intensidade de trânsito

• Mantenha as janelas de casa 
fechadas nas horas mais 
intensas

• Ventile a casa nos períodos de 
menor circulação de viaturas

• Não pratique exercício físico  
no exterior quando o tráfego  
for mais intenso

• Evite outros factores de risco, 
como fumar ou manipular 
produtos tóxicos (gasolina, tintas, 
vernizes, etc.)

• Ingira mais líquidos do que 
costuma fazer.

• Se for doente respiratório, 
respeite os tratamentos médicos

• Recorra aos cuidados de saúde 
caso haja agravamento  
de queixas respiratórias •
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/// Desporto

Troika  
de ouro
Joana, Jessica e Susana lideram o ranking mundial  
de ginástica acrobática. Treinam mais de quatro horas 
por dia no Acro Clube da Maia e conhecem o segredo 
dos campeões.

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Alexandre Almeida

Susana, Jessica e Joana preparam-se para o treino diário
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Dream, Believe, Succeed.  
Escrito a marcador, a lembrar 
que não basta sonhar e acreditar 
para vencer, lê-se work, work, 
work. Trabalhar – e muito –  
faz parte da equação do sucesso. 
Foi Lourenço França, treinador 
das três ginastas acrobáticas 
que trouxeram da China para 
casa o sexto lugar, quem 
acrescentou a parte do trabalho 
ao quadro que ilustra a história 
das três amigas. 

Não que Joana Patrocínio, de  
19 anos, Jessica Correia, de 17,  
e Susana Pinto, também de 19,  
o esqueçam por algum momento. 
Treinam entre quatro a quatro 
horas e meia por dia. Mais 
do que um jogador de futebol 
profissional. São campeãs 
nacionais. E as três ficarão para 
a história: ocupam o primeiro 
lugar do ranking mundial da sua 
modalidade, feito jamais atingido 
por ginastas portugueses.  

Passa pouco das 16h de uma 
quinta-feira. No Acro Clube 
da Maia há poucos ginastas a 
trabalhar a esta hora. Mas as 
três amigas já lá estão. Grande 
parte das suas vidas é passada 
aqui, neste enorme ginásio. 
Integram a classe de elite dos 
ginastas acrobatas da Maia. > 
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E crescem juntas há anos.  
«Estamos sempre juntas», 
dizem. Essencial numa equipa 
vencedora – essencial na vida. 
Afinal, como sublinhará Joana 
mais tarde, com uma segurança 
surpreendente, é isso que vão 
levar daqui, que levam todos os 
dias em que regressam a casa: 
«Não são as vitórias, não são as 
medalhas. É a amizade. É isso 
que conta». A seu lado, Jessica 
e Susana concordam, acenando 
com a cabeça. 

Por isso, esta não é apenas 
uma história de medalhas, de 
sucesso e de um imenso orgulho 
para Portugal. É a história da 
amizade forte de três raparigas, 
que aprenderam a ser maiores 
que elas próprias. Mas não 
foi sempre assim. Tiveram de 
crescer. Lá iremos. 

Durante a conversa, com música 
ritmada em fundo, há sempre 
a perna de uma em cima da de 
outra. Um braço que envolve. 
Cumplicidade no olhar. Leveza, 
aquela alegria inabalável de 
quem ama o que faz.

As três começaram a treinar 
juntas no início da época  
de 2014/2015.  

As campeãs e o treinador,  
Lourenço França

Esta não é apenas uma 
história de medalhas  
e de um imenso 
orgulho para Portugal.  
É a história da amizade 
de três raparigas, 
que aprenderam a 
ser maiores que elas 
próprias

Lideram o ranking 
mundial e ainda  
hoje  não escondem  
a surpresa

«Eu e a Susana fazíamos trio 
com outra rapariga, de outro 
escalão mais baixo, éramos 
juniores», começa Joana.  
«Mas a Jessica já tinha sido 
sénior. E como as bases dela 
saíram da ginástica, eu e  
a ‘Su’ começámos a fazer  
com a ‘Jess’».

Tornaram-se um trio sob 
o comando de Lourenço. 
Aprenderam a lidar com os 
nervos à flor da pele antes  
das competições. Jessica  
é a mais reservada das três. 
Susana assume:  
«Eu demonstro imenso». 
Para Joana, a ansiedade 
começa no dia anterior: 
«Estou sempre a imaginar mil 
e uma maneiras de cair», ri. 
E há «aquelas superstições 
nossas». Como «na semana 
anterior, os treinos correrem 
bem», acrescenta Susana. «Às 
vezes, exagero um bocadinho 
no nervosismo», insiste. 
As companheiras ajudam, 
acalmam-na. Conhecem-na. 
Jessica já participou seis vezes 
em competições internacionais. 
Joana e Susana, quatro.

Actualmente, só não estão 
«sempre, sempre juntas», 
porque Joana e Susana entraram 
para a universidade. Jessica 
continua no liceu de sempre,  
a Secundária Levante da 
Maia. Susana cursa agora 
Medicina Dentária, Joana 
estuda Comunicação Social. 
Jessica quer estudar Medicina 
Veterinária. Mas a ginástica 
acrobática vai acompanhá-las 
pela vida fora. Susana e Joana 
não afastam a possibilidade  
de se tornarem treinadoras.  
Jessica gostava de experimentar 
o Cirque du Soleil. 
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A diferença  
de um centésimo

Enquanto o futuro não chega, 
sorriem quando alguém lhes diz 
que são as melhores do mundo. 
Como chegaram lá?  

«Há um circuito fora do 
campeonato do mundo, que 
são as taças do mundo. Foram 
essas provas que nos puseram 
no primeiro lugar do ranking. 
A primeira não correu muito 
bem mas, na segunda, ficámos 

em segundo lugar. A pontuação 
somada deu-nos o primeiro 
lugar», explica Susana.  
Não escondem a surpresa: 
«Temos países tão bons a 
competir connosco, como 
Inglaterra, Bielorússia…» >
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Elas fizeram a sua parte. 
Treinam bastante: 24, 25 horas 
por semana; têm cuidado com 
o corpo – com a alimentação, 
as horas dormidas. Em alta 
competição nada pode ser 
deixado ao acaso. 

O que, realmente, as distingue? 
São «bem equilibradas entre si 
em termos de tamanho», como 
assinala o treinador, mas há 
mais. É Susana quem explica:  
«Acho que aprendemos a 
trabalhar em trio.  
No primeiro ano não sabíamos, 
cada uma puxava para o seu 
lado. Não tínhamos uma 
ligação tão grande como 
temos agora. E sentimos uma 
grande diferença». Talvez a 
grande diferença seja esta: 
«Começámos a ajudar-nos.  
No início apenas nos 
criticávamos». 

Para aprender, houve a mão 
do treinador, Lourenço França. 
«Há uma condição essencial 
para este desporto: ter 
confiança. Um volante tem  
de confiar cegamente nas suas 
bases. Quando têm menos 
experiência é difícil.  
No caso, a Jessica tinha mais 
experiência. Na primeira taça 
do mundo foi desastroso. 
Apenas um ano depois, ficaram 
a um centésimo da medalha  
de ouro».

A passagem pelo concurso "Got 
Talent" em 2015, que venceram, 
também mudou a forma como 
se relacionavam. «Aprendemos 
a trabalhar». E os resultados 
estão à vista: «Na China, sair 
do esquema, perceber que 
tínhamos feito o melhor que 
conseguíamos e ter um oito  
em execução, foi fantástico.  

As três amigas treinam quatro horas por dia, seis dias por semana

Mas o melhor foi o abraço no 
final», diz Joana. 

Espera-se que essa sensação e 
esse abraço se repitam nos Jogos 
Mundiais, os "Jogos Olímpicos" 
para a modalidade, em Julho de 
2017. Claro que, como repetiria 
Lourenço, depois de «trabalhar, 
trabalhar, trabalhar». 

Há obstáculos a ultrapassar. 
É que as três ginastas granjearam 
o sexto lugar e garantiram 
um lugar nos Jogos Mundiais, 
mas para Portugal. Ainda têm 
de competir com outros trios 
portugueses e ficar em primeiro 
lugar do ranking nacional para 
ir aos Jogos. Agora, conhecendo 
intimamente a força e as 
fragilidades umas das outras, 
será mais fácil: sabem realmente 
o que é estarem unidas. E estão 
preparadas para vencer. •
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Susana
Fazia natação. «Havia lá uma 
rapariga que estava neste clube.  
E eu comentava que gostava muito 
de ginástica e que achava muito giro 
o que ela fazia. Ela ia-me ensinando 
algumas coisas… e convidou-me. 
Lembro-me que fui ver uma prova,  
o Maia Internacional Acro Cup.  
Gostei imenso e acabei por juntar-me  
ao Acro Clube em finais de 2009». 
Tinha 12 anos – uma excepção, 
normalmente o início é mais cedo. 
Esteve três anos como iniciada,  
mas no último já foi ao Campeonato 
da Europa.

Jessica
‘Jess’, de 17 anos, é a volante do 
trio. Entrou no mundo da ginástica 
acrobática aos sete anos. «A filha 
de uma amiga da minha mãe 
fazia ginástica aqui e disse que eu 
provavelmente teria jeito, para vir 
experimentar». Lembra-se de olhar 
para outros ginastas e pensar: 
«Também quero fazer aquilo!». 
«Via os seniores e os juniores e 
queria ser como eles». Começou a 
treinar diariamente e a progredir. 
Não demorou muito a passar para a 
classe de elite, no Verão de 2009. 

Joana
Joana, uma das bases, tinha 
uma amiga mais velha que 
«fazia ginástica e entrava em 
competições». «Perguntou se eu 
queria experimentar». Experimentou 
num outro clube, aos 12 anos. 
«Mas era diferente, eles só tinham 
iniciados». Nessa altura, sorri, 
competia com Susana. «Mas lá não 
progredia». Entrou numa turma de 
formação do Acro Clube e formou 
par de bases com Susana, tinham 
14 anos. Olhava para as classes 
de competição com inveja: «Uou, 
aqueles vão aos campeonatos do 
mundo, à Ucrânia, à Polónia, ou a 
Orlando, como a Jess foi em 2012». 
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/// Nutrição

É preciso  
ter CALMA
Quando chegam as férias de Verão, a tentação é não 
pensar em nada. Mas os excessos pagam-se caro.  
Há pequenos truques para evitar o descalabro.

Passamos o ano a tentar 
controlar os quilos a mais, que 
surgem quase sempre associados 
às férias grandes ou ao Natal.

Agora que está de férias, 
planeie bem as refeições para 
não cair em tentações. 

Quase toda a gente sabe que 
há certos pilares para garantir 
bons resultados:

• beber pelo menos 1,5 litros  
de água por dia

• comer primeiro o prato de 
sopa, ou salada e muita fruta

• preferir peixe ou carnes 
brancas

• evitar fritos e gorduras  
de origem animal

• praticar actividade física 
regularmente

Difícil de pôr em prática durante 
as férias? Não pense nisso.

O bom das férias é que  
nada se faz a correr e por  
isso tem tempo, ao pequeno- 
-almoço, para fazer sumos 
naturais, acompanhando  
de pão ou cereais integrais 
(sem adição de açúcar).  
Pode fazer ovos mexidos. 

Outra opção saudável, nutritiva 
e muito saborosa são as antigas 
papas de aveia, polvilhadas  
de canela e fruta.

Para os lanches, que tal  
uma salada fria que se leva 
para a praia, para piqueniques  
no campo ou na cidade?  
Mais fruta. Mais água.  
Sempre muita água.

Ao jantar, nada como aproveitar 
o peixe da nossa costa. 
Grelhado, cozido, assado. 
Acompanhar com uma boa 
salada ou legumes cozidos.

Desta forma, pode dar-se  
ao luxo de cair em tentações 
uma ou outra vez. •

Texto de Maria Jorge Costa

Evite deixar petiscos 
à mão, pois a criança 
vai comendo, 
diminuindo o apetite 
à hora da refeição

Dê o exemplo: 
se vai comer um 
hambúrguer, como 
fazer o seu filho 
comer cenouras 
cozidas?

Evite refrigerantes – 
além do elevado teor 
em açúcares, criam 
uma falsa sensação  
de saciedade

Dicas para  
os mais novos
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Sónia Pereira Sousa  
Farmacêutica

/// Suplementação

Dentes de betão
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       O que é o flúor? 
O flúor é um mineral que 
se concentra nos ossos em 
crescimento e nos dentes em 
desenvolvimento. O seu consumo 
tem por objectivo prevenir a 
cárie dentária ou atrasar a sua 
progressão, uma vez que ajuda 
a endurecer o esmalte dos 
dentes e a inibir a acção da placa 
bacteriana. Por outro lado, a sua 
ingestão excessiva pode resultar 
em fluorose.

        Formas
Na água de consumo da rede 
pública – Percebendo os 
benefícios deste mineral, as 
autoridades passaram a incluí-lo 
na água de consumo, resultando 
numa menor incidência de cáries.
 
Gotas e comprimidos –  
O Programa Nacional de 
Promoção da Saúde Oral previa 

a administração de suplementos 
orais de fluoretos. Contudo, 
actualmente considera-se que 
os seus benefícios resultam 
basicamente da acção tópica 
sobre a superfície do dente, pelo 
que os comprimidos e gotas 
passaram a ser recomendados 
só em crianças de alto risco  
à cárie dentária.

Dentífricos fluoretados –  
É a opção mais consensual,  
dada a acção preventiva e 
terapêutica tópica do flúor.

       A escovagem dos dentes
• Deve ser iniciada logo após a 

erupção do primeiro dente

• Escove três vezes por dia

• Até aos dois anos, deve ser 
usado um dentífrico fluoretado 
contendo 500ppm de fluoreto

• Entre os dois e os seis anos, 
importa usar dentífricos com 
1.000ppm de fluoreto 
(sob supervisão dos pais) 

• A partir dos seis anos,  
pode-se escovar com um 
dentífrico idêntico aos adultos, 
com 1.000 a 1.500ppm

• As soluções com bochechos 
estão também indicadas a 
partir dos seis anos, com 
uma solução de fluoreto de 
sódio a 0,2% de uso semanal

       Conte com a sua farmácia!
O seu farmacêutico está  
sempre disponível para 
transmitir informações  
acerca dos cuidados de 
higiene oral, uso de dentífricos 
fluorados e cuidados 
alimentares. •

A ÁGUA TERMAL 
QUE SE TRANSFORMA NUM CREME

Hidratação intensa
de longa duração

NOVIDADE 

URIAGE, ÁGUA TERMAL DOS ALPES FRANCESES
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/// Sexualidade Saúda

Verdade
ao sol
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As férias são o momento de maior felicidade para 
muitos casais e a pior altura do ano para outros tantos.

Para uns é a altura perfeita para 
estreitarem laços, passarem 
tempo juntos, namorarem, 
porem a conversa em dia; para 
outros, esta é a altura em que 
percebem que andaram a fugir 
um do outro o ano todo e em 
que dificuldades e diferenças se 
destacam.  

A rotina do dia-a-dia é uma 
excelente forma de camuflar 
diferenças, que vêm ao de  

Marta Xavier Cuntim
Psicóloga, Especialista em Sexologia Clínica
Oficina de Psicologia

cima quando não se lhe  
podem atribuir a culpa.  
Os filhos, o trabalho, os horários 
complicados, o cansaço – tudo 
isto é válido quando se trabalha, 
mas deixa de o ser quando se 
está de férias. E é nesta altura 
que as crises surgem no casal, 
muitas delas relacionadas com 
as dificuldades sexuais.

Homens e mulheres conseguem 
atribuir uma justificação para 
a falta de desejo, dificuldades 
no orgasmo, dificuldades na 
erecção, entre outras, seja pelo 
excesso de trabalho, a falta de 
tempo, as responsabilidades... 
mas é quando se está de férias 
que estas justificações caem por 
terra e que as discussões  
no casal surgem. 

Os casais não sobrevivem sem 
sexo e há estudos que mostram 
que as relações longas têm,  
em média, mais vezes relações 
sexuais do que os casais que  
estão juntos há pouco tempo.  

Ora, é isto que pelo menos 
um dos parceiros espera que 
aconteça nas férias e quando as 
dificuldades se mantêm iguais ao 
longo do ano, surgem as queixas 
e discussões. 

Caso se esteja de férias em casal, 
ou em família, e as dificuldades 
sexuais continuem, é muito difícil 
não deixar que alguma tensão 
passe para fora do quarto.  
E isto pode arruinar os dias  
que se querem descansados  
e tranquilos.

Este tipo de dificuldade, ou 
conflito, não tem de ser o fim da 
relação. Muito pelo contrário, 
atendendo à forma como o 
casal repara estas dificuldades, 
pode ser até uma forma de os 
aproximar. A comunicação aqui, 
como em qualquer situação,  
tem um papel de destaque.  
É importante que o casal seja capaz 
de falar sobre o que o preocupa e 
que trace uma estratégia conjunta 
para lidar com o problema. > 
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Verdade
ao sol

MANTRASTE

Uma dificuldade 
sexual não tem de 
ser a ruína das 
férias, mas pode 
causar mossa. Unir 
esforços é o melhor

Quando o(a) parceiro(a) se 
mostra compreensivo e com 
vontade de ultrapassar a 
dificuldade, sem colocar mais 
pressão sobre o(a) outro(a),  
é meio caminho andado para  
que os problemas se resolvam. 

Uma fase de crise na relação a 
dois pode ser uma oportunidade 
para regenerar a relação e, 
inclusive, reforçá-la. Para isto 
é importante que o casal tenha 
presente uma série de questões, 
entre as quais se destacam:

• O que os liga? 
• O que esperam um do outro? 
• O que os tem mantido ao longo 

dos anos? 
• O que gostam na vida 

partilhada? 
• O que admiram um no outro? 
• O que os atrai? 
• Que aprendizagens podem 

retirar destes anos para o 
futuro? 

• Que sonhos e actividades 
partilham? 

• Em que momentos estão bem? 

No caso de casais em que existe 
uma dificuldade de cariz sexual é 
importante que haja uma postura 
de compreensão por parte do(a) 
parceiro(a), ao invés de uma 
postura acusatória ou de crítica. 
Quem vivencia a dificuldade já se 
sente humilhado e diminuído  
o suficiente. 

É importante que haja um 
incentivo à procura de ajuda 
especializada: uma dificuldade 
sexual nunca é um problema 
exclusivo da pessoa, mas do casal 
em si. Tem de haver empenho  
dos dois lados e não esperar  
que seja a pessoa com a 
dificuldade a resolver tudo.  

Ao contrário da maior parte das 
situações, aqui o tempo não 
cura tudo e quanto mais rápido 
“detectarem” a dificuldade e 
procurarem ajuda mais rápido  
e fácil vai ser. 

Uma dificuldade sexual não 
tem de ser a ruína de umas 
férias, mas pode causar mossa. 
Por essa razão, quanto mais 
rápido o casal unir esforços 
no sentido de ultrapassar 
a disfunção, mais depressa 
vai ter estabilidade. Não ter 
vergonha do(a) parceiro(a), 
falar abertamente sobre  

a dificuldade e acreditar  
que ambos estão juntos  
para o bem e para o mal  
ajuda imenso a resolver  
todas as dificuldades,  
das mais simples às mais 
complexas. •
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Pombal            radical
/// Saúda convida

Texto de Luísa Neves
Fotografias de Júlio Pimentel

“Um concelho do mar à serra” é o lema e a oferta  
aos turistas é variada. E que o enfermeiro  
Alexandre Frutuoso segue à risca, entre a paixão 
antiga do surf e a recente descoberta dos trails. 

Uma prancha que os pais lhe 
trouxeram do Brasil, quando tinha 
14 anos, estimulou o gosto pelo 
surf. Hoje, aos 36 anos, “apanhar 
ondas” continua a ser uma paixão, 
apesar da preenchida agenda de 
Alexandre Frutuoso não permitir 
idas mais frequentes até à praia 
do Osso da Baleia, num dos 
extremos do concelho de Pombal. 

O nosso dia começa lá, em 
pleno areal da Costa de Prata. 
As nuvens carregadas e o vento 
forte ameaçam chuva, mas isso 
não demove quem anseia por 
entrar no mar, sentir o seu  
poder e energia. 

A praia possui um extenso 
areal e fora da época balnear 
é frequentada essencialmente 
por pescadores desportivos e 
adeptos de desportos radicais. 
Nos dias mais quentes, enche-se 
de veraneantes que procuram 
desfrutar do seu estatuto de 

Praia Dourada com Bandeira 
Azul. Localizada em plena Mata 
Nacional do Urso, a Osso da 
Baleia também conquistou o 
galardão de Praia Acessível 
devido às infra-estruturas 
existentes para pessoas com 
mobilidade reduzida, incluindo 
cadeiras especiais para banhos 
de mar. 

Conciliar a prática do desporto e 
o contacto com a natureza está 
patente em todo o concelho, a 
começar na praia – onde há  
uma ciclovia até à Nazaré.  
Foi lá, na Praia da Consolação, 
que Alexandre Frutuoso cresceu 
e aprendeu que o mar fazia parte 
da sua vida. “Não consigo estar 
muito tempo longe da prancha, 
sinto-me incompleto”.  
O gosto pela prática desportiva 
levou-o a ponderar a 
possibilidade de tirar um curso 
superior nessa área, mas acabou 
por enveredar pela Enfermagem. 

Actualmente admite que  
manter-se activo o ajuda 
a enfrentar os desafios da 
Enfermagem Pré-hospitalar  
(é especialista em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica da 
ambulância de Suporte 
Intermédio de Vida, em Avelar): 
“O surf e a emergência têm 
aspectos em comum.  
Em ambos os casos temos 
que avaliar as condições de 
segurança, ser proactivos  
e prevenir o risco. Depois,  
há que ter persistência e 
resiliência”. 

Os locais em que trabalhou 
foram sempre junto da costa, 
“por causa do surf”. >

«Não consigo estar 
muito tempo longe 
da prancha,  
sinto-me incompleto»
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Um mouro lendário

Pombal é um concelho com 
60 mil habitantes, sendo que 
15 mil estão concentrados na 
cidade fundada no séc. XII pelo 
templário Gualdim Pais. 

Chegados à vila de Pombal, é 
incontornável começar a visita 
pelo “castelo altaneiro”. Quem 
estiver em boa forma física 
pode fazer o percurso a pé, mas 
existe acesso rodoviário até 
ao parque de estacionamento. 
Dentro das muralhas é possível 
visitar o posto de informações e 
visionar dois filmes: um em 3D, 
dedicado à história do castelo e 
da cidade, e outro em animação, 
contando a lenda de Al-Pal-Omar, 
o mouro que, ao luar, seduzia as 
raparigas bonitas e prendadas 
de Pombal. Reza a história que, 
em retaliação, os templários 
fecharam Al-Pal-Omar no túnel 
que dava acesso ao palácio e por 
cima construíram o castelo. 

Surpresas citadinas

Descendo a encosta do castelo, 
espera-nos uma visita ao centro 
histórico. Começamos pela 
Praça Marquês de Pombal, com 
a Igreja Matriz de São Martinho, 
que se ergue no topo da praça. 
Foi aqui que, em 1323, D. Dinis e 
o filho D. Afonso formalizaram 
o pacto de paz, sob a égide da 
Rainha Santa Isabel. 

À saída da igreja tem duas 
hipóteses: entra no edifício à 
esquerda – antiga prisão que hoje 
aloja o Museu Municipal Marquês 
de Pombal – ou opta pela direita, 
onde encontra um antigo celeiro 
que alberga o Museu de Arte 
Popular Portuguesa. >
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Bula
Cardal Hotel*** 
Largo do Cardal 
T. 236 200 220
www.cardalhotel.com

Hotel Pombalense*** 
R. Alexandre Herculano, 26 
T. 236 200 990
www.hotelpombalense.pt

Manjar do Marquês
Estrada Nacional 1/IC2  
Km 151
T. 236 200 960 
www.omanjardomarques.com

Restaurante Vintage
 R. Alexandre Herculano, 5
T. 236 244 033

Cafetaria do Castelo
R. do Castelo, 25
T. 965 130 809
www.facebook.com/
cafetariadocastelopombal/

Museu de Arte Popular 
Portuguesa 
Edifício do Celeiro do Marquês  
Praça Marquês de Pombal
T. 236 210 555

Museu Municipal Marquês 
de Pombal
Edifício da Cadeia Velha, 
Praça Marquês de Pombal
T. 236 210 500

Café Concerto
Praça Manuel Henriques 
Júnior
T. 236 210 544
www.cafeconcerto.pt

Gastronomia 

Durante o almoço saboreámos as especialidades da região  
no Manjar do Marquês. Ficámos rendidos aos “Filetes de pescada 
com o nosso arroz de tomate” e aos “Nossos rojões com nabiça  
e morcela”. Encerra à quarta-feira.

Seguindo pelas ruas Miguel 
Bombarda e do Cais rapidamente 
chegamos ao Largo do Cardal.  
É aqui que se situam os Paços  
do Concelho, contíguos à Igreja 
do Cardal, edifício barroco do 
séc. XVII. 

À noite a cidade transforma-se 
com alguns espectáculos.  
O Café Concerto e o Teatro-Cine  
de Pombal apresentam 
com alguma regularidade 

performances das mais 
variadas artes. 

Explorar os tesouros 
serranos

No extremo Este da cidade  
o terreno começa a elevar-se, 
conduzindo à Serra de Sicó.  
É aqui que Alexandre Frutuoso 
gosta de participar em trails, 
uma actividade que o  
conquistou recentemente. •
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SOLUÇÃO CRUZADEX NUMÉRICO  N.2

HORIZONTAIS
1-Relativo à psicopatia. 2-Tornar cor-de-rosa. Utensílio que empurra a agulha 
quando se cose. 3-Sacrificador. Fator no sangue. 4-O conjunto das velas náuticas. 
Pronome relativo. 5-Soltar ais. Amalucados. 6-Não aceitei. 7-Parte amarela do 
ovo (pl.). Concebo, dou existência. 8-Boca (Pref.). Jorrar. 9-Outra designação do 
bétele. Molusco gastrópode marinho, de pequeno porte. 10-Sucedâneo do iodo 
fórmio. Montão cónico de feixes de palha (pl.). 11-O m. q. osteogenia.
VERTICAIS
1-Desapossar, conviver intimamente. Narcótico. 2-Adicionei. Corpúsculos 
arredondados. 3-Porei de parte. Duas consoantes. 4-Não falarem. Filtre. 
5-Rezam. Quadrúpede equídeo. 6-Aquele que ilude. 7-Moço gentil (Fig.). 
Chupe. 8-Possuir. Modo de viver, regime. 9-Idem (abrev.). Tranquilidade suave. 
10-Insensibilida de mórbida no último grau do estado comatoso. Príncipes 
indianos. 11-Encare, veja. Infrutescência constituída por bagas e cujo eixo é mais 
ou menos carnudo, como, por exemplo, o ananás. ©

HORIZONTAIS

1-Re la ti vo à psi co pa tia. 2-Tor nar cor-de-ro sa. Uten sí lio que em pur ra a agu lha quan do

se co se. 3-Sa cri fi ca dor. Fa tor no san gue. 4-O con jun to das ve las náu ti cas. Pro no me

re la ti vo. 5-Sol tar ais. Ama lu ca dos. 6-Não ace i tei. 7-Par te ama re la do ovo (pl.). Con ce -

bo, dou exis tên cia. 8-Bo ca (Pref.). Jor rar. 9-Ou tra de sig na ção do bé te le. Mo lus co gas -

tró po de ma ri nho, de pe que no por te. 10-Su ce dâ neo do io do fór mio. Mon tão có ni co de

fe i xes de pa lha (pl.). 11-O m. q. os te o ge nia. 

VERTICAIS

1-De sa pos sar, con vi ver in ti ma men te. Nar có ti co. 2-Adi ci o nei. Cor pús cu los ar re don da -

dos. 3-Po rei de par te. Du as con so an tes. 4-Não fa la rem. Fil tre. 5-Re zam. Qu a drú pe de

equí deo. 6-Aque le que ilu de. 7-Mo ço gen til (Fig.). Chu pe. 8-Pos su ir. Mo do de vi ver, re -

gi me. 9-Idem (abrev.). Tran qui li da de su a ve. 10-Insen si bi li da de mór bi da no úl ti mo grau 

do es ta do co ma to so. Prín ci pes in di a nos. 11-Enca re, ve ja. Infru tes cên cia cons ti tu í da

por bagas e cujo eixo é mais ou menos carnudo, como, por exemplo, o ananás. ©
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Mitosyl  
Gel de Arnica

Corega Ação Total

24
desconto

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de  
Mitosyl Gel de Arnica 15ml

CNP 6938035

Na compra de uma embalagem de  
Corega Ação Total Creme Fixativo 40g

CNP 6150631

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Produtos Urgo

24
desconto

vale saúda

Na compra de um produto URGO Gama Aftas,  
URGO Herpes Filmogel, URGO Borbulhas Filmogel

CNP Vários

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Loção Anti-Piolhos 
e Anti-Lêndeas

34
desconto

vale saúda

Na compra de uma embalagem de  
Fullmarks loção Anti-Piolhos e Anti-Lêndeas 

CNP 6317586

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.
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Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016

Mitosyl  
Gel de Arnica

Corega Ação Total

CNP 6938035

CNP 6150631

A arnica é uma planta com propriedades hidratantes e calmantes, 
que reconforta a pele do seu bebé e minimiza as nódoas negras. 
Mitosyl Gel de Arnica alivia golpes, reduz a inflamação, suaviza, 
refresca e reconforta a pele. 

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016

Produtos Urgo

CNP Vários

A URGO é uma marca francesa há mais de 20 anos em Portugal. 
Somos especialistas em primeiros socorros e pequenos 
problemas do quotidiano. 
Aftas, herpes labial, borbulhas localizadas… todas são inestéticas 
e doem. É por essa razão que a URGO desenvolveu um conjunto 
de soluções tecnológicas e inovadoras para ajudar a enfrentar 
essas pequenas feridas incómodas! Não hesite em experimentar 
todos os outros produtos de primeiros socorros da URGO.

URGO Aftas Filmogel, 6ml (CNP 6412841)                                                 
URGO Aftas Spray, 15ml (CNP 6304915)                                                    
URGO Herpes Labial Filmogel, 3ml (CNP 6176248) 
URGO Borbulhas - Stick Filmogel, 2ml (CNP 6952994)  

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016

Loção Anti-Piolhos  
e Anti-Lêndeas

CNP 6317586

Ao contrário de outros tratamentos tradicionais com insecticidas, a 
Loção FullMarks tem um modo de acção físico sobre os piolhos que 
provoca a sua desidratação e morte. Os piolhos e lêndeas podem ser 
eliminados com a ajuda do pente de metal, incluído na embalagem. 
Eficaz em apenas 5 minutos. Sem cheiro e sem insecticidas.

FullMarks Loção Anti-Piolhos e Anti-Lêndeas é um dispositivo médico para uso 
externo. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.  
Em caso de dúvida, consulte o seu médico ou farmacêutico. Se experimentar 
algum tipo de reacção de sensibilidade, pare de usar o produto e contacte o 
seu médico ou farmacêutico. Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lave 
imediata e abundantemente com água tépida. Mantenha afastado de qualquer 
chama ou de fontes de calor.

Creme fixativo multibenefícios que proporciona fixação forte e 
extra força na mordida, ao mesmo tempo que cuida das gengivas  
e tem um efeito selante. Sem sabor.



24
desconto

14
desconto

vale saúda
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Tratamento Antifúngico  
para as Unhas

Gama  
Pasta del Capitano

vale saúda

vale saúda

Na compra de um tratamento antifúngico  
para as unhas de Dr. Scholl

CNP 6872184

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

44
desconto

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Bexident 
Blanqueante
Na compra de uma pasta dentífrica  
Bexident Blanqueante

CNP 7004218

NAN OPTIPRO 3 e 
NAN OPTIPRO 4 800g

34
desconto

Na compra de uma embalagem de NAN OPTIPRO 3  
e NAN OPTIPRO 4

CNP Vários

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

vale saúda

Na compra de uma embalagem da gama  
Pasta del Capitano 

CNP Vários
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NAN OPTIPRO 3 e  
NAN OPTIPRO 4 800g

Tratamento Antifúngico  
para as Unhas

Bexident 
Blanqueante

CNP VáriosCNP 6872184

CNP 7004218

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 3 e NAN OPTIPRO 4 têm uma tecnologia proteica 
única, a pensar na saúde futura do seu bebé.
Saiba mais em www.nestlebebe.pt.
 
CNP NAN OPTIPRO 3: 7366054
CNP NAN OPTIPRO 4: 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.

Trate dos fungos das unhas aos primeiros sinais.
 
Dr. Scholl Tratamento Antifúngico é um dispositivo médico que 
elimina os fungos das unhas e previne o seu reaparecimento.  
Leia atentamente a rotulagem e as instruções de utilização.  
Deve evitar-se o contacto da solução com os olhos e a pele. Se surgir 
algum sinal de irritação, deverá ser interrompida a sua utilização. 
Não aplicar sobre pele gretada nem sobre alguma lesão dos pés.  
Os doentes com diabetes deverão ser aconselhados por um 
profissional de saúde.

Bexident® Blanqueante, graças à tecnologia Pro-Whitening, 
proporciona uma acção branqueadora e antimanchas após  
7 dias de utilização.
Adicionalmente, a actividade promotora da mineralização 
fortalece e protege o esmalte desde os primeiros dias.
Previne a sensibilidade dentária associada à utilização de 
branqueadores.
A combinação dos ingredientes produz uma tripla acção 
antiplaca, evitando a formação de um biofilme oral, um dos 
factores desencadeadores da coloração dos dentes.

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016

Validade: 18 de Agosto até 30 de Setembro 2016

Gama  
Pasta del Capitano

CNP Vários

A gama Pasta del Capitano foi especialmente desenvolvida para 
cuidar eficazmente da sua higiene oral.  
A formulação das cinco pastas de dentes está direccionada para 
as diferentes necessidades da cavidade oral, de modo a fornecer 
uma limpeza produnda e uma protecção total.
Sem SLS, Parabenos e Conservantes.

Pasta del Capitano Original 75ml  (CNP 6889634)
Pasta del Capitano ACE 75ml (CNP 6889642)
Pasta del Capitano Ervas Naturais 75ml (CNP 6889600)
Pasta del Capitano Fumadores 75ml (CNP 6889618)
Pasta del Capitano Branqueadora 75ml (CNP 6889592)








