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3EDITORIAL

Diana Amaral
Farmacêutica, diretora da Revista Saúda

VIVER É UMA CONSTANTE 
RENOVAÇÃO

E screvo este editorial a umas horas de 
completar mais uma volta ao sol. Ama-
nhã, quando acordar, já não serei a 

mesma, não pela idade, mas porque a vida é 
uma renovação constante. Amanhã irei fazer 
tudo diferente de hoje, até os sonhos poderão 
não ser os mesmos. Se até as nossas células se 
renovam diariamente, porque haveríamos de 
nos manter os mesmos?

Ana Brito e Cunha, que se identifica como 
uma mulher de família, renova-se a cada papel 
que representa. A dificuldade em separar o seu 
“eu” da sua personagem, e a carga emocional, 
foram os principais obstáculos na sua formação 
como atriz, mas foram também a razão de ser 

quem é hoje.
Renovar faz parte da vida, 

mas para isso também é preciso 
coragem. Cris Aysel reparte o 
dia entre a gestão da escola 
All for Dance, as consultas 
de psicologia e a atividade 
de professora de dança. Até 
aqui tudo normal, não tivesse 
sido ela diagnosticada com 

esclerose múltipla. É tão bom ouvi-la dizer:  
«A vida muda, mas pode continuar a ser boa». 

Uma das mudanças que introduzimos este 
mês na Revista Saúda é a rubrica Plataforma 
Saúde em Diálogo. Aqui iremos apresentar o 
bilhete de identidade de várias associações de 
pessoas que vivem com doença, mostrar quem 
apoiam, quais os serviços que disponibilizam e 
as vantagens em tornar-se associado.

Se ainda não decidiu se vai ou não vacinar 
o seu filho contra a COVID-19, leia o artigo de 
Joana Afonso, médica de Medicina Geral e Fami-
liar. Espero que ajude a decidir em consciência.

Todos sabemos a importância das folhas 
caírem no outono, para que a árvore se renove 
na primavera. O mesmo se passa com o nosso 
cabelo. A farmacêutica Nadine Nogueira dá-nos 
alguns conselhos para que o cabelo renasça 
mais forte.

Por fim, relembro-lhe que março é o mês do Dia 
do Pai e deixo uma sugestão. Leve-o até Mirandela 
para degustar duas das muitas maravilhas gastro-
nómicas do nosso país, o azeite e as alheiras. Isso, 
aliado à sua companhia, será de certeza o melhor 
presente que lhe poderá oferecer. 
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6 CAPA

UMA MULHER  
DE FAMÍLIA

Entrevista Carina Machado | Fotografia Pedro Loureiro

ANA BRITO E CUNHA

Os ganhos e as perdas de uma atriz que se assume  
mulher de uma fé sem culpa.

«Tive a sorte de ter os 
melhores professores: 
Armando Cortês, Manuela 
Maria, Nicolau Breyner...»

Quando é que nasceu atriz?
No dia 28 de julho de 1975. [risos] A minha mãe 
era uma pessoa artística, chegou a ser bailarina 
do São Carlos, e estimulou muito a nossa criati-
vidade. Eu e os meus irmãos sempre brincámos 
ao faz de conta. Quando estávamos no campo 
fingíamos que era África, fazíamos teatros, con-
cursos de dança… A minha irmã decidiu cedo 
que queria ser atriz, e eu, como mais nova, quis 
seguir as pegadas da minha deusa. Aos 18 anos 
surgiu a oportunidade de fazer um casting e, a 
partir daí, as coisas aconteceram. Tive a sorte 
de ter os melhores professores: o Armando Cor-
tês, a Manuela Maria, o Nicolau Brayner… e de 
passar por diferentes áreas: o teatro, a revista, a 
novela, a série, a sitcom. Entretanto, fui-me ins-
crevendo em tudo o que eram cursos e seminá-

rios, até que fui parar a Espanha, ao Juan Carlos 
Corazza, que é, até hoje, o meu mestre. Acredito 
muito no seu método. 

Que método é esse?
O Juan Carlos mostra-nos como ganhar cons-
ciência de que temos uma caixa com todas as fer-
ramentas necessárias à representação, e como 
entrar, e sair, dessa caixa. Porque representar 
é muito giro, mas se nos atiramos de cabeça 
e somos tomados por qualquer emoção ou  
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«Quero manter-me fiel aos meus 
valores e ter sempre a sabedoria 

de escolher a família»
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sentimento que o nosso organismo reconhece, 
mas de que não se consegue libertar, pode ser 
complicadíssimo.

Já sentiu essa dificuldade, “quem é o persona-
gem, quem sou eu”?
Está a acontecer agora, é engraçado! A mulher 
que estou a fazer aqui, no Teatro da Trindade, 
na peça “O Amor é Tão Simples”, ainda me 
deixa nervosa. Já consegui delinear as frontei-

ras, encontrar a verdade dela, que não é igual 
à minha, pois não somos pessoas iguais. Mas 
durante algum tempo guerreei comigo mesma, 
porque não quero que o público me veja a mim, 
Ana. O que é só tolo, porque o público vem ao 
teatro para ver a história, mas também os atores! 
Hoje, porém, é mais frequente aperceber-me do 
bom que é ter algo especificamente meu para 
dar à personagem, e entender que talvez tenha 
sido por isso que me chamaram para o papel.  

No início da minha carreira, mais do que onde 
começo eu e acaba o papel, foi o sentir “eu agora 
sou a artista”. Isto é perigosíssimo. Tira-nos do 
eixo. Valeu-me a família para recolocar os pés 
na terra. E a psicanálise. [risos]

Explique lá isso da psicanálise.
Tem tudo a ver com o que falávamos. Em 2001, 
era ainda novinha, percebi que ser ator não é para 
meninos. Representar papéis, se não estivermos  

Ana Brito e Cunha é uma  
das protagonistas da novela 
“Festa é Festa”, na TVI

A atriz está em cena, no Teatro da Trindade, em Lisboa, 
com a peça “O Amor é Tão Simples” encenada por Diogo Infante



CAPA 9

preparados, pode mexer muito com a nossa 
cabeça. Nessa altura estava a fazer uma per-
sonagem com traumas, coisas por que também 
eu havia passado na adolescência, mas com as 
quais não havia lidado. À medida que os ensaios 
iam decorrendo, comecei a ter tonturas, dores 
de cabeça, confusão mental… Quando o médico 
me disse que sofria de stress fiquei muito sur-
preendida. Falei então com uma prima psicó-
loga, que me recomendou uma colega. No dia 
seguinte tive uma consulta e só me lembro de 
que desatei a chorar à primeira pergunta e que 
saí de lá sem os problemas físicos com que 
entrara. Fui acompanhada por mais 15 anos, e 
as minhas terapeutas foram essenciais para que 
eu seja a Ana de hoje e para conseguir desenhar 
a mulher que pretendo vir a ser.

Que é…?
Alguém que se mantém fiel à sua formação, aos 
seus valores, àquilo em que acredita. Alguém 

que não se deixa ludibriar pelas consequências 
que possam existir por ser figura pública e que 
mantém a sabedoria de escolher a família. 

A família, os valores familiares, estão sempre 
bem marcados no seu discurso…
Sim. Sempre foram importantes, mas hoje, aos 
46 anos, tenho total noção do quanto. A minha 
mãe, os meus irmãos, o meu pai, foram quem 
me agarrou nos meus devaneios. E agora a famí-
lia que estou a construir, com o meu marido e o 
meu filho. Hoje sei que, para manter a loucura 
necessária, enquanto artista, preciso de ter 
uma estrutura familiar consistente. Isso obriga a 
escolhas, claro, a ter de saber dizer não a deter-
minadas coisas, a gerir horários. 

«Hoje sei que para manter a 
loucura necessária é essencial ter 
uma estrutura familiar consistente»

«Sempre lutei com o peso», diz Ana Brito e Cunha, revelando 
ter ganho consciência de que somos o que comemos
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Quando foi mãe, há cinco anos, resolveu pôr a 
carreira em pausa. Fale-nos um pouco do que 
motivou essa decisão. 
Tinha 40 anos quando casei, por isso eu e o 
Afonso quisemos logo ser pais. Trabalhávamos 
ambos muito, eu já não era uma menina, e pen-
sei: “se calhar está na altura de parar um boca-
dinho”. O meu marido conseguia aguentar as 
contas e queria ser eu a dar ao Pedro a estrutura 
e o acompanhamento iniciais, até que fosse para 
a escola, aos três anos. Na verdade, quando o 

Pedro tinha dois meses fiz um espetáculo que há 
muito vinha sendo adiado, e ele acompanhou-
-me, porque estava a amamentar. Depois fiz a 
reposição de “Os Vizinhos de Cima”, com o 
Pedro Lima, a Fernanda Serrano e o Rui Melo. 
Só ia ao teatro à noite, tinha os dias disponíveis. 
Foi bom regressar devagarinho. 

É pública a sua perda anterior… 
Sim, perdi uma filha de uma relação anterior. 
Estava no quinto mês de gestação e foi todo um 
processo de aceitação. Tratou-se de uma gravi-
dez muito acompanhada, porque a Maria Flor – 
é assim que a chamo, tinha síndrome de Turner, 
uma condição cuja gravidade não se consegue 
avaliar à partida. Mas era grave, tanto que, pode 
parecer esquisito dizer assim, mas tive o privilé-
gio de ter sido ela a tomar a decisão de ir à luz 

A atriz partilha a dor da perda  
de uma filha e descreve a alegria 
do nascimento do filho, Pedro,  
aos 40 anos de idade

Ana recebeu formação católica: «Tivemos a sorte de ter sido 
educados sem a culpa, tendo por base o amor de Jesus»
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Veja também os vídeos!

 «Estou na Fórmula 1»
 «Tenho orgulho em ser ibérica»
 Dona Ana, por extenso
 Minha mãe, a encantadora  

de cavalos

divina, de uma forma natural. Foi duro, tive de 
fazer um parto, mas nessa altura a minha fé afir-
mou-se muito. A minha Maria Flor trouxe-me e 
continua a trazer-me imensas coisas. Todos nós 
nascemos com um anjo da guarda e eu tenho 
dois, porque o ganhei nesta vida.

Quando voltou a engravidar, não teve medo?
Temos sempre, eu acho. Sei que o que aconte-
ceu, infelizmente, é muito comum, embora na 
altura me tenha questionado sobre se teria algum 
problema que pudesse voltar a repetir-se. Mas 
na gravidez do Pedro o medo foi superado pelo 
estado de espírito em que me encontrava, cheia 
de força do amor, do casamento, e pela vontade 
de que a minha mãe, que descobrimos nessa 
altura que tinha uma leucemia, pudesse ver o 
neto ou a neta. Tenho mais medo agora. Gostava 
de ter mais filhos, quisemos tê-los, e perdi três. 
Já tenho 46 anos, estou a começar a equacionar 
se fará sentido. O meu médico incentiva-me por-
que sou saudável e o meu corpo funciona natu-
ralmente como sempre funcionou. Mas começo a 
achar que já não quero pressionar muito a vida, 
porque ela está a dar-me sinais de que, se calhar, 
está na altura de tranquilizar o coração. 

Como é que se relaciona com a saúde? 
De um modo cada vez mais consciente. Julgo 
que a idade também ajuda. Toda a minha vida 

lutei com o peso. Quando passei de menina 
a mulher, o meu volume aumentou muito e só 
mais tarde, por volta dos 30, é que consegui 
perder cerca de 22 quilos. Nessa altura ganhei 
consciência de que somos o que comemos, que 
temos, realmente, de nos cuidar. Procurei retirar 
da minha alimentação o açúcar, refrigerantes, 
conservas, comidas processadas. Preocupo-
-me em comer produtos biológicos, sou muito 
exigente nisso com o meu filho. Nem sempre é 
fácil, mas tento proporcionar-lhe alimentos com 
o maior valor nutricional possível, para reforço 
do sistema imunitário. Acredito muito no poder 
da prevenção. 

Tem a sua farmácia?
Tenho, claro. Há entre nós uma relação de con-
fiança, porque me conhecem bem, a mim e à 
minha família, ao meu filho. 

Diz que a dada altura a sua fé se afirmou muito.  
É uma pessoa espiritual?
Muito. Tive uma educação cristã, católica, sem 
pecado. Acho importante dizer isto, porque tive-
mos a sorte, na família, de ser educados sem 
a culpa, tendo por base o amor de Jesus. Nas 
várias fases da vida tive as minhas dúvidas, mas 
aos 30 decidi que queria ser crismada, porque 
tive um momento incrível com Nossa Senhora, e 
percebi: isto faz sentido. Assumo a minha fé sem 
vergonha, é-me fácil falar dela, e essa comunhão 
tem-me trazido os encontros mais incríveis. 

«No início da minha carreira, mais do que onde começo  
eu e acaba o papel, foi o sentir “eu agora sou a artista”. 
Isto é perigosíssimo. Tira-nos do eixo»
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Cris Aysel descobriu há 11 anos que era 
portadora de esclerose múltipla. Depois  
do choque inicial, aprendeu a gerir os surtos  
e a incerteza. Leva uma vida «normal»



uando Cris Aysel descobriu que sofria 
de esclerose múltipla, a imagem que 
associava à doença era uma cadeira 
de rodas. A bailarina ficou sem chão, 

sentiu o mundo desabar. O diagnóstico chegou 
no ano em que decidira apostar na dança. Já 
tinha abandonado o emprego a tempo inteiro 
como psicóloga. Depois do choque inicial, Cris 
aprendeu a ler os sintomas e a gerir os surtos 
desta doença neurológica crónica, que afeta o 
sistema nervoso central e prejudica a comu-
nicação entre o cérebro e o resto do corpo.  
A evolução da doença é uma incógnita, por isso 
Cris prefere não pensar demasiado no futuro.  
A verdade é que, 11 anos depois, continua a dan-
çar, dá consultas de psicologia, leva uma vida  

HERÓIS SAÚDA 15

O diagnóstico de esclerose múltipla deu-lhe urgência de viver.

Texto Sandra Costa | Fotografia Pedro Loureiro

A BAILARINA 
DANÇA SOBRE  

A DOENÇA

Q «normal». Ficou a saber que tem mais força 
do que imaginava. «É gratificante perceber que 
consigo. Sentir que, apesar de ter esclerose múl-
tipla, eu não sou a esclerose múltipla». 

Aos quatro anos descobriu o balé, na facul-
dade apaixonou-se pelas danças orientais. Cris 
não fez da dança a sua única profissão, mas 
nunca a abandonou, conciliando os espetácu-
los e o ensino da dança com o emprego como 
psicóloga. Aos 34 anos, decidiu seguir o apelo 
da dança. «Quis investir na minha bailarina», 
diz em voz serena, a leve entoação revelando a 
infância passada no Brasil. Fundou a associa-
ção Aysel Dance, e transformou em estúdio de 
dança e consultório de psicologia o espaço onde 
os pais tinham gerido um café e uma retrosaria. 
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«É gratificante perceber  
que consigo. Sentir que, apesar  
de ter esclerose múltipla,  
eu não sou a esclerose múltipla»

Estava tudo encaminhado. Concretizar o sonho 
da dança exigira coragem, mas a vida trocou-lhe 
as voltas e pediu-lhe ainda mais coragem. 

A primeira visita da esclerose múltipla veio 
disfarçada de nevrite ótica, uma inflamação do 
nervo ótico que lhe embaçou uma vista e a obri-
gou ao primeiro de muitos tratamentos com cor-
ticoides. O diagnóstico chegou após seis meses 
de incerteza. «Foi terrível, senti que a minha vida 
tinha acabado ali». Não era o fim, antes a porta 
de entrada no universo sinuoso desta doença 
pouco clara, em que cada caso é um caso. 
«A esclerose múltipla é conhecida como a 
“doença das mil caras”, porque pode expres-
sar-se de diversas formas», explica Cris, que se 
tornou especialista no tema. 

No seu caso, a doença surge na forma de 
surtos-remissão, que afetam temporariamente 
algumas capacidades sensitivas e, sob efeito de 
medicação, regridem, sem (quase) deixar seque-
las. Depois da perda de visão, sofreu parestesias, 
que são perturbações da sensibilidade tátil, por 
exemplo ardor interno ou dormência numa perna 
ou num dedo. Já teve episódios de cansaço 
extremo, uma sensação de «perda completa de 
energia». Mas nenhum surto, até agora, lhe reti-
rou a funcionalidade ou a impediu de dançar. 

Cris acredita que a esclerose múltipla lhe 
tem mostrado uma «cara mais simpática».  
O mais difícil é a incerteza, o medo do futuro. 
«E se um dia deixo de conseguir andar, controlar  
o meu corpo, ou perco capacidades cogniti-
vas?», angustia-se às vezes. Depois centra-se 
no presente, sabe que «não vale a pena ficar 
ansiosa com aquilo que ainda não aconteceu». 
Ter a consciência de que importa «desfrutar 

O diagnóstico chegou no ano em que Cris 
decidira apostar na dança. Já tinha abandonado 

o emprego a tempo inteiro como psicóloga
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18 HERÓIS SAÚDA

hoje, porque nunca sabemos o dia de amanhã» 
ajuda-a a controlar a ansiedade do futuro. 

Cris nunca dançou tanto como desde que 
recebeu o diagnóstico. Nasceu-lhe uma urgência 
de viver o aqui e agora. «Vou dançar o máximo 
que puder, enquanto sentir que tenho condições 
e capacidade». Quando sente dificuldade nal-
gum movimento, adapta. «Sai-me mais do pêlo, 
mas consigo», diz, com um sorriso. Sente até 
que cresceu como bailarina. Cris vê a dança e 
o exercício físico como aliados para se manter 
saudável o mais tempo possível. Dançar requer 
energia. Criar e decorar as coreografias forta-
lece a memória. «Ao treinar, descubro novos 
caminhos corporais e estou sempre a ativar o 
cérebro», explica. 

Assumir a esclerose múltipla foi «muito difícil» 
e, durante anos, Cris não falava sobre a doença 
nas redes sociais. A bailarina tinha receio de 
que deixassem de a contratar, mas era mais do 
que isso. «Percebi que era também o meu pró-
prio medo de quem sou agora. Se não for capaz 
de fazer, as pessoas vão olhar-me e tratar-me 

de forma diferente?». Foi um processo interno, 
«fazer o luto da Cris antes da doença, o luto da 
saúde». O tempo ajudou-a a aceitar, sobretudo 
desde que começou a corresponder aos convites 
da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla 
(SPEM) para partilhar a experiência. Hoje sen-
te-se grata por inspirar outras pessoas recém- 
-diagnosticadas a não perder totalmente o chão. 
«É claro que a vida muda, mas pode ser adaptada 
e continuar a ser boa e valer a pena», afirma. 

Cris nunca dançou tanto como 
desde que recebeu o diagnóstico. 
Nasceu-lhe uma urgência de viver 
o aqui e agora

No estúdio luminoso, a professora dá as ins-
truções em voz firme e tranquila a Inês Salsinha. 
A estudante universitária aprende danças orien-
tais há um ano. Conheceu Cris através da tia, 
também ela aluna e portadora de esclerose múl-
tipla. Ao consultório de psicologia chegam  ainda 

A dança e o exercício físico são aliados para se manter 
saudável o mais tempo possível. Dançar requer energia. 
Criar e decorar as coreografias fortalece a memória
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Veja também os vídeos!

 Esclerose múltipla, “doença  
das mil caras“

Sente-se grata por inspirar outras 
pessoas recém-diagnosticadas  
a não perder totalmente o chão. 
«A vida muda, mas pode  
continuar a ser boa»

pessoas com a doença. Cris sente que consegue 
ajudá-las, mesmo se a doença assume formas 
tão diferentes, pois o mais importante é comum: 
gerir o medo da incapacidade, aceitar que é 
natural fraquejar às vezes e resistir. «Posso 
dizer-lhes, porque sei: nunca vão ser menos por 
ter uma doença, às vezes até descobrimos que 
somos mais». Uma das coisas boas foi descobrir 
a força que tem. «Encontramos sempre força 
dentro de nós para seguir em frente». 

Um dos momentos mais difíceis foi quando 
teve de aderir a uma medicação que comprome-
teu o desejo de ser mãe. Na sequência dos surtos, 
o neurologista propôs-lhe substituir a medicação 
intramuscular que injetava semanalmente por 
outra, de libertação lenta. Cris resistiu, apesar 
dos sintomas gripais que durante oito anos supor-
tou como efeitos secundários. Na altura, estava a 
tentar engravidar e a nova medicação era incom-
patível com os tratamentos de fertilidade e uma 
eventual gravidez. Acabou por acatar o conse-
lho do médico. «O risco de a doença evoluir era 
grande sem a medicação, por isso tive de optar 
entre a minha saúde e ser mãe». 

O quotidiano de Cris Aysel é «intenso», repar-
tido entre a atividade de professora de dança, 
as consultas de psicologia e a gestão da escola 
All for Dance, que funciona no seu estúdio e 
abrange professores de outras áreas, como pila-
tes, ioga, zumba e diversos tipos de dança. Faz 
formação regularmente nas duas áreas e, por 
prazer puro, está a fazer uma formação em tea-
tro. «Enquanto descobrimos novas áreas, vamos 
sempre crescendo», defende. Cris evita sobre-
carregar-se, pois o cansaço e o stress são preju-
diciais à doença, mas aproveita para fazer tudo 
o que gosta: ler, ver cinema, viajar, conhecer 

novos lugares e estar com a família, em especial 
o marido, a irmã e a sobrinha Francisca, de três 
anos, que a faz sentir-se «um pouquinho mãe». 
Aproveita a vida, «enquanto puder». A expres-
são, repetida amiúde, realça a noção que tem do 
tempo que rege a sua vida, que rege qualquer 
vida: «É no agora que posso desfrutar». 

No consultório de psicologia e no estúdio de  
dança, é procurada por pessoas com esclerose  
múltipla. Cris sente que as consegue ajudar
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SPEM AJUDA NA  
ESCLEROSE MÚLTIPLA
O QUE É?

Criada em 1984, a Sociedade Portuguesa de 
Esclerose Múltipla (SPEM) é uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS) que 
tem como missão contribuir para a melhoria das 
condições de vida das pessoas afetadas pela 
esclerose múltipla (EM), uma doença crónica, 
inflamatória e degenerativa, que afeta o sistema 
nervoso central e surge normalmente entre os 20 
e os 40 anos. Em Portugal, estima-se que exis-
tam cerca de 8 mil pessoas com EM.

QUEM APOIA?

Pessoas portadoras de EM, respetivas famílias 
e cuidadores.

QUE SERVIÇOS DISPONIBILIZA?

• Serviço Social: informa, acolhe e encaminha 
os utentes. 

• Atividades ocupacionais.
• Neurorreabilitação.
• Aconselhamento jurídico.
• Apoio domiciliário.
• Centro de Atendimento, Acompanhamento e 

Reabilitação Social para Pessoas com Defi-
ciência e Incapacidade.

• Apoio à empregabilidade para reintegração 
no mercado de trabalho de pessoas com EM 
que tenham deixado de trabalhar.

• Consultas de psicologia clínica. 
• Terapias complementares, como reiki e medi-

tação.
• Informação, consciencialização e capacitação: 

• Ações de sensibilização, colóquios, tertúlias, 
sessões de esclarecimento e formações. 

• Linha de atendimento: 218 650 480 (das 
9h às 17h, nos dias úteis). 

• Manual “De Passo EM Passo”: guia com 
informação sobre a doença, direitos e bene-
fícios das pessoas com EM e estratégias 
para melhorar a sua qualidade de vida.

COMO SE TORNAR ASSOCIADO? 

Para obter informações sobre os benefícios de 
ser associado da SPEM e aceder ao formulário de 
inscrição, aceda ao link www.spem.pt/socios. 

Nome: SPEM ― Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla

Associados: 4.739 (cerca de 2.100 ativos)

Sede: Rua Zófimo Pedroso, 66, 1950-291 Lisboa

Delegações: 17 por todo o país, incluindo nos Açores

Contactos: T. 218 650 480 | E-mail: spem@spem.pt

Website: www.spem.pt

Redes Sociais: 
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BARRIGAS LISAS
Na gravidez, as estrias devem ser prevenidas. 

Se não for possível evitá-las, devem tratar-se mal surgem. 

22 BARRIGA & BEBÉ

www.barrigaebebe.pt

Texto Sandra Costa

s estrias são cica-
trizes que surgem 
em zonas do corpo 

onde a pele é sujeita a dila-
tação (ou retração) súbita ou 
muito acentuada, o que leva à 
quebra das fibras de colagé-
nio e elastina (proteínas que 
ajudam a sustentar a pele). A 
estrutura da pele como que 
se rasga e, quando cicatriza, 
surgem estas linhas finas ou 
sulcos (striae, em latim). 

Em geral, as estrias não 
causam dor, nem são um 
risco para a saúde, mas 
podem ser incómodas em 
termos estéticos. 

As estrias surgem sobre-
tudo na adolescência, na gravidez, nas pessoas 
com excesso ou oscilações de peso, e nos des-
portistas, quando há aumento muscular rápido. 
As mulheres são mais afetadas, sobretudo pela 
sua vida reprodutiva, mas há outros fatores que 
parecem aumentar a probabilidade de desen-
volver estrias: flutuações hormonais, propensão 

A

As estrias surgem na adolescência, 
durante a gravidez, em pessoas 
com excesso de peso e nos 
desportistas
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familiar, uso prolongado de corticoides tópicos 
(de aplicação local) e utilização de esteroides 
anabolizantes (usados para aumentar a massa 
muscular).

Nas grávidas, as estrias surgem sobretudo 
no último trimestre da gravidez, na barriga e no 
peito. 

TIPOS DE ESTRIAS

Quando surgem, as estrias são avermelhadas, 
arroxeadas ou acastanhadas, consoante o tom 
de pele, e é nesta altura que podemos conseguir 
algum grau de reversão. A pele fica fina, leve-
mente inchada e pode haver prurido (comichão). 
Com os anos, tornam-se esbranquiçadas e menos 
visíveis. Podem ter vários centímetros de compri-
mento e até um centímetro de diâmetro. 

PREVENÇÃO 
Uma boa forma de prevenir as estrias é manter 
o peso estável e hidratar a pele para que man-
tenha a elasticidade. Mesmo durante a gravidez, 
o ideal é vigiar o peso, evitando ultrapassar o 
aumento esperado, definido pelo médico con-
soante o índice de massa corporal da mulher 
antes de engravidar. 

Alguns produtos ajudam a prevenir as estrias, 
como cremes hidratantes contendo centella  
asiatica, uma planta medicinal com alguma 
evidência de eficácia no tratamento de quei-
maduras quando aplicada em creme, ou ácido 
hialurónico, substância que existe naturalmente 
no nosso corpo e que contribui para a hidratação  
da pele.  

TRATAMENTO

Como qualquer cicatriz, as estrias são perma-
nentes, mas o tratamento ajuda a melhorar a sua 
aparência e textura. Por exemplo, cremes à base 
de tretinoína, também conhecida como ácido 
retinóico, uma substância derivada da vitamina 
A, que ajuda a reconstruir o colagénio. Atenção,  
pois o tratamento com retinol não é indicado 
para grávidas ou mulheres a amamentar. Peça 

Manter o peso estável e hidratar  
a pele com produtos adequados  
são a melhor forma de prevenir  
as estrias

aconselhamento ao seu farmacêutico sobre as 
melhores opções para o seu caso.

Qualquer dos cremes que utilize para pre-
venir ou tratar as estrias deve ser aplicado o 
mais cedo possível, já que as estrias instaladas 
só têm tratamento médico. Ao aplicar, é impor-
tante massajar suavemente a pele ― com ou sem 
estrias ― e ser regular na aplicação do creme.

Soluções caseiras como óleo de amêndoa 
doce, azeite ou manteiga de cacau, embora pos-
sam ajudar a manter a elasticidade da pele, não 
são opções de tratamento. 

Para outros tratamentos, como terapias de 
luz ou laser, ou microagulhas, aconselhe-se com 
um dermatologista. 
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MAIS VALE PREVENIR

COVID-19 entrou numa fase mais endé-
mica e o Governo aliviou algumas medi-
das com impacto no dia a dia. Mas há 

comportamentos que vieram para ficar. Recor-
damos alguns que deve manter ao nível da pre-
venção. Pela saúde de todos. 

Assim, não se esqueça:

• Cumpra as medidas de etiqueta respiratória 
• Higienize frequentemente as mãos
• Evite tocar com as mãos nos olhos, nariz e 

boca
• Deite sempre as máscaras cirúrgicas usadas no 

lixo normal, nunca no chão ou na reciclagem
• Substitua os cumprimentos como beijos, 

apertos de mão ou abraços por outros
• Se tiver sintomas sugestivos de COVID-19 

fique em casa e contacte o SNS 24

Cada profissão tem as suas especificidades, mas 
há comportamentos comuns que não devem ser 
descurados: 
• Opte pela ventilação natural dos espaços, 

com a abertura de portas e janelas 
• Higienize frequentemente as mãos, especial-

mente após contacto com superfícies par-
tilhadas, como maçanetas, interruptores, 
computadores, telefones, máquinas 

• Não partilhe objetos, como o telemóvel, 
tablet, canetas e lápis

A
Cumpra as regras sanitárias definidas pela dire-
ção da escola: horários, circuitos, restrições de 
acesso 
• Na sala, tente manter-se no mesmo lugar, não 

troque com os colegas 
• Não partilhe comida ou objetos, como material 

escolar e brinquedos 
• Use máscara nos espaços fechados e nas situa-

ções que não permitam o distanciamento social 

• Evite frequentar espaços fechados com ele-
vado número de pessoas 

• Use máscara em recintos fechados 
• Evite permanecer em recintos fechados, além 

do estritamente necessário 
• Em estabelecimentos comerciais, evite tocar 

nas superfícies e nos produtos expostos,  
e higienize as mãos se o fizer 

• Deixe os sapatos à porta. As chaves, carteira 
e outros objetos transportados nos bolsos 
devem ficar à entrada, numa caixa 

• Dispa a roupa da rua, que deve ir para lavar 
• Higienize as mãos, os óculos e o telemóvel, 

e tome um duche 

REGRAS GERAIS

NA ESCOLA

ESPAÇOS PÚBLICOS

EM CASA

NO TRABALHO 
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vacinação de crianças dos cinco aos 
11 anos contra o vírus SARS-CoV-2 
começou em dezembro de 2021. Nessa 

altura, as crianças com idades entre zero e nove 
anos eram a faixa etária com maior incidência de 
infeção.

A Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) 
emitiu parecer favorável: «A vacinação SARS-
-CoV-2 foi avaliada num ensaio clínico dos cinco 
aos 11 anos de idade, no qual foram vacinadas 
1.517 crianças. Os resultados mostraram que 
é segura e eficaz contra a COVID-19, tal como 
noutros grupos etários».

A nível internacional, destacam-se os pareceres 
favoráveis da Agência Europeia de Medicamentos 
para uma formulação pediátrica da vacina (da Pfi-
zer). A agência americana Food and Drug Adminis-
tration (FDA) e o Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) evidenciam que a vacinação dos 
cinco aos 11 anos é «segura e eficaz».

Nas crianças mais jovens, a doença é «nor-
malmente assintomática ou ligeira e são raros 
os casos mais graves que exigem internamento», 
esclarece a SPP. 

Importa referir que os efeitos adversos graves 
de uma vacina ocorrem, mais frequentemente, 
nas primeiras seis semanas após a sua admi-
nistração. Nesse sentido já nos é dada alguma 
tranquilidade, dado que, até ao momento, 
não houve registos relevantes desses efei-
tos. Já a infeção COVID-19 poderá apresentar  

consequências negativas já bem conhecidas, a 
curto e longo prazo.

Estamos perante uma pandemia que vai 
muito para além da saúde física. Os consecu-
tivos confinamentos, a privação de interação 
entre crianças ou mesmo entre estas e os adul-
tos, o distanciamento físico e emocional, o des-
gaste de pais e cuidadores, poderão afetar o seu 
desenvolvimento.

A

VACINAR AS CRIANÇAS?

Joana Afonso
Médica de Medicina Geral e Familiar

Se me perguntarem, como especialista em 
Medicina Geral e Familiar, se deve ou não vaci-
nar o seu filho, a resposta será sempre positiva, 
por confiar nos estudos e nos dados que nos são 
apresentados, até ao momento. 

Mas, se a pergunta for «Tem a certeza de que 
não trará consequências negativas?», a minha 
resposta é simples: «Não, não tenho». Assim 
como não terá qualquer profissional de saúde 
nesta fase. Mas uma certeza me assiste: preci-
samos de devolver alguma normalidade à socie-
dade. Ao longo dos anos foram dadas provas da 
eficácia, segurança e necessidade das vacinas. 
Devemos manter essa convicção. 

Os confinamentos, o distanciamento 
físico e emocional podem afetar  
o desenvolvimento das crianças
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s doenças do aparelho respirató-
rio estão muito relacionadas com as 
estações do ano. Apesar da presença 

constante da COVID-19, as infeções respira-
tórias invernais (amigdalites e faringites virais, 
sinusites, bronquites, pneumonias e gripe) per-
maneceram entre nós, como sempre. A elas irão 
seguir-se as doenças alérgicas.

De repente, chega a primavera e com ela 
começa o inferno para muitos doentes. Para 
os que sofrem de conjuntivite alérgica, os olhos 
inflamam-se: ficam vermelhos, lacrimejantes e 
dão comichão. 

Para aqueles em que o nariz é o órgão de cho-
que, o “pingo” alterna com a obstrução nasal. 
A comichão, as crises de espirros e a garganta 
inflamada infernizam o dia-a-dia. É a rinite alér-
gica a interferir com a qualidade de vida. 

O pior está reservado para quem sofre de 
asma brônquica: tosse seca e persistente quase 

sempre indicia um episódio de dificuldade respi-
ratória com pieira, que se pode revelar perigoso. 
Esta condição exige uma atuação imediata, com 
o risco de o doente ter de recorrer a um ser-
viço de urgência hospitalar para ser socorrido.  
No último ano, em Portugal, faleceram aproxima-
damente 150 pessoas devido a crises de asma.

A culpa de tudo isto é das condições ambien-
tais da primavera. O aumento da temperatura, 
do número de horas de sol, e do vento, pro-
movem promovem uma maior concentração e 
dispersão no ar dos principais alergénios res-
ponsáveis pelas doenças alérgicas. Os ácaros 
do pó da casa, epitélios de animais, fungos e, 

A

DOENÇAS  
DA PRIMAVERA

Jaime Pina
Fundação Portuguesa do Pulmão

www.fundacaoportuguesadopulmao.org

Como passar sem o desconforto das alergias respiratórias.

Olhos vermelhos, comichão, 
crises de espirros, tosse seca 
e persistente são alguns dos 
sintomas de alergias respiratórias
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sobretudo, os pólenes. Os primeiros estão no 
interior das habitações, os últimos no exterior.

Atualmente, o controlo total das doenças res-
piratórias alérgicas é possível e assenta em três 
pilares: o diagnóstico da alergia, a prevenção e o 
tratamento medicamentoso.

Quanto ao diagnóstico, ele é indispensável 
para que se possa atuar corretamente. Através 
de um conjunto simples de exames, consegui-
mos saber com precisão quais as alergias de 
que o doente sofre. Só a partir de então se pode 
delinear com exatidão a prevenção. Esta con-
siste, sobretudo, num conjunto de medidas e de 
comportamentos que o doente deve conhecer e 
que visam reduzir o contacto com os alergénios 
e minorar os seus impactos.

Quanto ao tratamento, existe uma larga 
panóplia de ferramentas terapêuticas que, 
quando bem implementadas, permitem o con-
trolo completo das crises alérgicas. Entre as 

Existem vários medicamentos  
que permitem o controlo 
completo das crises alérgicas

mais importantes estão os medicamentos anti-
-histamínicos, os corticoides e broncodilata-
dores inalados, as vacinas antialérgicas e, mais 
recentemente, para as formas de asma grave, 
uma nova classe de medicamentos: os anticor-
pos monoclonais.

As medidas preventivas, os procedimentos de 
manutenção e os tratamentos das crises devem 
estar automatizados pelos doentes alérgicos, e 
isso exige outro tipo de intervenção muito impor-
tante: o ensino e a educação do doente.

Todos estes cuidados permitirão que o 
doente alérgico passe sem grandes sobressaltos 
por esta estação do ano, tão bonita, tão estimu-
lante e tão saudável, mas para ele tão difícil. 
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PÉS DE AÇÚCAR
Texto Carina Machado

pé diabético é uma das complicações 
mais graves e comuns da diabetes não 
tratada. Na sua origem está um con-

junto de problemas que, se não forem preveni-
dos e avaliados, podem ter como consequência 
final a amputação do pé. A vigilância assume 
uma importância capital e a farmácia é um aliado 
precioso nesse sentido. 

CAUSAS

A longo prazo, a diabetes causa uma circula-
ção arterial deficiente, com perda progressiva 
de sensibilidade à dor, ao calor ou ao frio nos 
pés, sujeitando-os ao aparecimento de feridas e 
lesões, das quais as pessoas muitas vezes nem 
se apercebem. A cicatrização torna-se difícil e 
pode evoluir para consequências graves, como 
amputações.

CONSULTA DE PÉ DIABÉTICO NA FARMÁCIA

As farmácias têm uma consulta de pé diabético, 
em que é feita uma abordagem multidisciplinar 
aos casos das pessoas, cruzando o aconselha-
mento de farmacêuticos e enfermeiros. Estes 
últimos avaliam os pés das pessoas com dia-
betes quanto ao risco de ulceração, detetando, 
precocemente, alguma complicação que possa 
existir (pode ser uma infeção ou deformação do 
pé), referenciando para o médico sempre que 

necessário. Realizam ainda exames complemen-
tares que permitem, por exemplo, a deteção de 
perda de sensibilidade ou a avaliação vascular 
e do estado das unhas e da pele. Os farmacêu-
ticos, por seu turno, ajudam as pessoas a fazer 
a correta autovigilância e o autocontrolo da dia-
betes. 

O

VIGILÂNCIA DO PÉ EM CASA

A observação dos pés, incluindo a planta e as 
unhas, é um cuidado que as pessoas com dia-
betes devem incluir na sua rotina diária, ficando 
alerta para:
• Alterações na cor da pele.
• Fissuras, em especial em redor do calcanhar.
• Feridas e infeções que demoram a curar.
• Calos e calosidades com vermelhidão. 

Mesmo ligeiros, podem originar feridas.
• Unhas encravadas e/ou com alteração da cor, 

da espessura e do crescimento.
Importante é também estar atento a for-

migueiro nos pés ou nos dedos, e a dores nas  

As farmácias têm uma consulta 
de pé diabético, numa abordagem 
multidisciplinar de farmacêuticos 
e enfermeiros
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pernas ao praticar atividade ligeira ou mesmo 
em repouso. 

Se alguma destas manifestações se verifi-
car, deve consultar um profissional de saúde. E 
mesmo sem sinais visíveis, as pessoas com dia-
betes devem fazer um exame anual aos pés. 

O MELHOR REMÉDIO

Não há nada melhor do que prevenir problemas, 
mantendo a diabetes controlada: monitorize os 
níveis de glicemia, tome corretamente a medica-
ção, adote uma alimentação saudável e pratique 
atividade física regular. 
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C

PRIMEIRA CHAMADA 
PARA O VERÃO

Inês Abrantes 
Personal trainer

Ter um corpo saudável é uma missão para os 365 dias do ano.

ertamente já ouviu dizer que o corpo 
de verão se constrói no inverno e, 
cada vez mais se concebe a ideia de 

que temos de estar no nosso melhor. Março é 
a altura em que percebemos que o inverno afi-
nal já passou e que continuamos sem os hábi-
tos de regresso à vida saudável que idealizámos 
nos objetivos de Ano Novo. É por estes dias que 
surge a vontade de pensar que realmente deve-
mos inscrever-nos no ginásio ou fazer aulas de 
fitness online mas… será que isso é suficiente?  
A resposta é não.

A definição de corpo perfeito é um corpo fun-
cional, bem nutrido, forte e saudável. A isto temos 
de acrescentar uma mente sã, porque ela também 
faz parte deste ideal de vida e corpo saudável.

Para conseguirmos muito mais do que o 
corpo do verão de 2022 devemos focar-nos em 
quatro pilares essenciais: alimentação, exercício 
físico, descanso e saúde mental.

Vale a pena ter umas pernas firmes e bons 
abdominais se através de análises clínicas for 
detetado défice de nutrientes essenciais? Será 
que compensa dormir menos na tentativa de 
aumentar a produtividade profissional? Temos 
de aceitar como normal viver com ansiedade?

A todas estas perguntas respondemos não, 
mas insistimos em viver com pressa, estabele-
cendo objetivos impossíveis de cumprir, o que só 
contribui para nos sentirmos frustrados.

Para quem tem dificuldade em organizar a 
agenda e escolher exercícios, apresentamos 
sugestões para fazer em casa, num local de 
treino, ou ao ar livre.

Recomendam-se três séries de 30 segundos 
para cada exercício, dependendo do nível de 
cansaço. São apenas sugestões gerais, sem ter 
em conta eventuais limitações específicas.

Antes de iniciar a prática de exercício físico 
deve consultar um especialista. 
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Veja também os vídeos!
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Treino cardiorrespiratório:
• Jumping jacks (polichinelos)
• Skippings
• Tesouras

Treino de membros superiores:
• Voos em pé
• Press de ombros com toalha
• Extensões de braços com inclinação positiva

Treino de membros inferiores:
• Agachamentos
• Walking lunges
• Step-ups alternados

Treino de core/abdominais:
• Russian twist abs
• Prancha frontal
• Mountain climbers
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cabelo tem por função proteger a 
cabeça e o couro cabeludo. A raiz do 
cabelo está implantada sob a pele de 

modo oblíquo e afunda-se no folículo piloso, 
lugar de produção do pelo. Na parte inferior, 
localiza-se o bolbo, onde ocorrem as trocas de 
nutrientes e oxigénio necessárias ao crescimento 
do cabelo. 

O normal é perder entre 25 a 100 cabelos 
por dia. Se a perda for superior a 100 cabelos, 
é considerado anormal. A queda de cabelo mais 
comum é a androgenética, em que a causa está 
relacionada com fatores genéticos e hormonais, 
e com o grau de sensibilidade.

Nas mulheres, sobretudo na fase inicial da 
pré-menopausa, a rarefação do cabelo é difusa  
(mais tarde concentra-se na zona mediana da 
cabeça). A queda de cabelo está muitas vezes 
relacionada com stress intenso, fadiga extrema, 
choque emocional, deficiências nutricionais, 
alterações hormonais, quimioterapia e/ou radio-
terapia, tratamentos com medicamentos anti-
depressivos, antidislipidémicos, hormonas da 
tiroide, ou anticoncecionais. 

A diabetes, infeções do couro cabeludo, 
doenças da tiroide, anemia e a condição pós-
-COVID-19, podem provocar a queda mais 
acentuada de cabelo. 

Ao nível da composição dos suplementos 
para tratamento antiqueda, destacam-se:
• Vitaminas do complexo B: B5, B6, B8 (bio-

tina), B9 (ácido fólico), que participam na 

O
CABELOS FELIZES

Nadine Nogueira
Farmacêutica

produção de queratina, regulam a secreção de 
sebo e previnem o envelhecimento dos fios do 
cabelo.

• Aminoácidos sulfurados, como L-cisteína e 
L-metionina.

• Minerais e oligoelementos, como ferro e zinco, 
selénio, cálcio e magnésio.

• L-arginina, que desobstrui o bolbo capilar, 
aumentando a microcirculação.

• Ácidos gordos (ómega-3 e 6), que protegem a raiz 
e melhoram a hidratação do couro cabeludo.

• A vitamina D recupera a estrutura dos fios do 
cabelo, as vitaminas A e E têm ação antioxi-
dante, e a vitamina C absorve o ferro.

• Panax ginseng, guaraná, extrato de rícino e 
extrato de trevo vermelho estimulam a circula-
ção no couro cabeludo e ativam o crescimento 
do cabelo.

• Cavalinha (equisetum arvense), que aumenta o 
crescimento e a densidade capilar.
Os tratamentos são recomendados por perío-

dos de três meses, realizados duas vezes ao ano.
Em caso de gravidez ou de amamentação, alguns 

destes suplementos são contraindicados. As pessoas 
com cálculos renais têm de evitar suplementos com 
cisteína. Pode ser necessário realizar análises para 
dosear os níveis de ferro e das hormonas da tiroide. 
Também pode ser indicado recorrer a substâncias 
ativas como o minoxidil e a finasterida, e a planta 
serenoa repens. 

Aproveite a chegada da primavera para cuidar 
de si e do seu cabelo! 
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34 SAÚDA CONVIDA

Em Mirandela o tempo passa mais devagar.

Texto Vera Pimenta | Fotografia Eduardo Martins
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D

O Museu da Oliveira  
e do Azeite nasceu  
no edifício da antiga  
Moagem Mirandelense

o Parque do Império, 
a ponte medieval de 
Mirandela reflete-se nas 

águas límpidas do Tua. Monu-
mento nacional desde 1910, a 
ponte pedonal convida a um pas-
seio prolongando, com vista privi-
legiada para o centro da cidade. 
Quando o toque do sino chama, 
o topo da Igreja Matriz emerge 
entre os edifícios, imponente. E a 
esplanada junto ao rio enche-se 
de mirandelenses prontos para 
começar o dia, alheios ao frio das 
manhãs de inverno.

Situado na margem esquerda do 
rio, o Museu da Oliveira e do Azeite 
nasceu em 2017 nas instalações da 
antiga Moagem Mirandelense. O 
objetivo, segundo a responsável, 
Palmira Felgueiras, é «preservar e 
dinamizar a identidade do azeite», 
transmitindo a importância histó-
rica do produto no concelho.

A visita arranca na sala do 
lagar, dedicada ao processo pro-
dutivo do azeite. Do moinho de 
galgas, usado para triturar a azei-
tona, até às prensas hidráulicas, 
destinadas à prensagem do azeite, 
há peças com mais de 100 anos  
que guiam o visitante pelas dife-
rentes fases de produção.

Depois da passagem pela zona 
de laboração e transformação da 
azeitona, a viagem culmina na sala 
de exposição, onde as diferentes 
utilizações do azeite ganham des-
taque. Da coleção fazem parte peças das prin-
cipais áreas, que vão desde a gastronomia até à 
indústria farmacêutica. 

O elegante pátio da oliveira capta a essência da 
natureza no interior de um espaço urbano. «Per-
mite-nos relaxar na presença de uma das mais  

Também conhecida como ponte medieval de Mirandela, 
a Ponte Velha é uma das maiores atrações da cidade

A sala do lagar, dedicada ao processo  
produtivo do azeite, tem peças centenárias
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As receitas do Maria  
Rita foram passadas  
de geração em geração  
até aos dias de hoje

Jerusalém do Romeu é um ponto de paragem 
obrigatório nas visitas a Mirandela

tradicionais árvores da nossa região, que é a ver-
deal transmontana», descreve Palmira Felgueiras.

«Há uma história interessante por detrás deste 
edifício», começa por contar João Sá, farma-
cêutico-adjunto na Farmácia da Ponte. O atual 
Museu da Oliveira e do Azeite era a antiga moa-
gem de farinhas do seu avô. O projeto foi impul-
sionado pelo seu tio, Roger Teixeira Lopes, cujo 
nome batizou também o auditório do espaço. 

No restaurante Maria Rita, as mesas postas 
aguardam a partilha de conversas e petiscos

No final do dia, as docas do rio Tua são ponto  
de encontro dos jovens mirandelenses

No caminho até à aldeia de Jerusalém do 
Romeu, a paisagem pinta-se com o verde das 
oliveiras. O olival com mais de 500 anos de his-
tória denuncia a importância da indústria do 
azeite em Mirandela e a sua forte representa-
ção na economia local. De acordo com João Sá, 
uma das oliveiras mais antigas de Portugal está 
precisamente noutra aldeia do concelho. «É uma 
árvore que se estima ter mais de 1.000 anos».

Para encontrar o restaurante Maria Rita, 
basta seguir as várias setas que indicam a apro-
ximação a Jerusalém do Romeu. No Largo da 
Paz, pitorescas casas de pedra preservam a 
memória da aldeia. Entre elas, a antiga estala-
gem da dona Maria Rita impõe-se. 

A história começa em 1874, com o empre-
sário Clemente Meneres. «Diz-se que ele teria 
vindo a Trás-os-Montes em busca de negócios 
quando encontrou esta casa», conta o farma-
cêutico de 46 anos. Ali comeu, pela primeira vez, 
um bacalhau assado com pão negro de centeio. 
Encantado com o que viu, depois do falecimento 
da proprietária decidiu adquirir a casa e trans-
formá-la naquele que, até aos dias de hoje, é um 
dos restaurantes mais conceituados da região.

Nas salas grandiosamente decoradas de 
quadros, rústicas cadeiras de veludo vermelho 
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Da gastronomia mirandelense 
destacam-se a açorda de 
espargos bravos, a sopa seca  
e a famosa alheira de Mirandela

e candeeiros dourados, as mesas postas aguar-
dam a troca de conversas e petiscos. A lareira 
acesa, a reconfortar o espaço, faz lembrar os 
serões em família.

«Aquilo que se vê hoje é o mesmo que eu vi 
há 40 anos, quando lá entrei pela primeira vez», 
recorda. «As salas são as mesmas e o próprio 
menu não mudou». A carta enverga os mais típi-
cos pratos transmontanos, cozinhados à moda 
da casa, com receitas que têm passado de gera-
ção em geração, ao longo das décadas.

A açorda de espargos bravos, a sopa seca, 
a feijoca à transmontana e o bacalhau à Romeu 
são algumas das iguarias. Para entrada, o pão 
molhado no azeite da casa e os tostadinhos de 
alheira são as recomendações do conterrâneo 
João Sá. «Mas não vão privados de tempo, o 
Maria Rita é para desfrutar», aconselha.

Mirandela é tradição, autenticidade e famí-
lia. Os mesmos conceitos guiam Tiago Ribeiro, 

gerente da marca Alheiras Angelina. A unidade 
de produção, aberta pelos pais em 1994, está 
nas suas mãos há cerca de 20 anos. «Infeliz-
mente, em 2002 perdemos a minha mãe. Ange-
lina era o nome dela e, por consequência, o da 
minha filha».

Depois de duas grandes restruturações, o 
negócio de família produz diariamente entre 
15 e 20 mil alheiras, cobrindo todo o território 
nacional e parte da Europa. As receitas originais 
da mãe foram aprimoradas, dando origem a uma 
vasta gama de alheiras.

«O meu objetivo não é ser grande, mas sim ser bom naquilo que 
faço», comenta Tiago Ribeiro, gerente da marca Alheiras Angelina
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BULA
Alheiras Angelina 
Lugar de Vale de Ague 
R. Quinta da Mouca, 138 
Mirandela 
T. 278 248 884

Museu da Oliveira e do Azeite 
Tv. Dom Afonso III, 17 
Mirandela 
T. 278 993 616

Parque do Império 
R. Dom Afonso III, 46 
Mirandela

Restaurante Maria Rita 
Rua da Capela  
Jerusalém do Romeu 
Mirandela 
T. 278 939 134

Um dos segredos das Alheiras Angelina 
é o pão, de produção própria

«Eu costumo dizer que no início está sempre 
o pão», explica o gestor de 39 anos. «Se não 
tivermos um bom pão, nunca vamos ter uma boa 
alheira». Por isso, as instalações dispõem de 
uma padaria, onde o pão é produzido utilizando 
ingredientes que lhe conferem a textura ideal.

Depois de 72 horas em repouso, o pão é 
fatiado e mergulhado na água de cozedura das 
carnes, sempre desfiadas à mão. A alheira, 
enchida com uma mistura entre os dois compo-
nentes, passa de seguida para a “estufa”, onde a 
fumagem é feita de forma natural, com lenha. Na 
sala de estabilização, o produto fica a maturar 
durante mais 14 horas, antes de ser embalado.

No expositor da loja, além da alheira Ange-
lina há alheira de presunto, de aves ou de caça. 
«E, claro, a rainha da festa, que é a alheira de 
Mirandela IGP [Indicação Geográfica Prote-
gida]», afirma Tiago. 

A iguaria, cartão de visita da cidade, diferen-
cia-se das restantes por garantir o cumprimento 
de um rigoroso caderno de encargos, com incor-
poração obrigatória de carne de porco bísaro e 
azeite de Trás-os-Montes DOP [Denominação de 
Origem Protegida].

«Além de serem o motor da nossa economia, 
as alheiras fazem parte da identidade mirande-
lense», recorda o farmacêutico João Sá, garan-

tindo que em Mirandela cada família tem a sua 
própria receita.

Na cidade onde a tradição é rainha, a gastro-
nomia é a desculpa perfeita para os encontros 
demorados à mesa. Mas, para conhecer verda-
deiramente Mirandela, tem de se passear a pé 
pelas ruas do centro, atravessar a Ponte Velha 
e fazer-se à estrada, contemplando o verde dos 
olivais. «A oliveira representa um bocadinho o 
transmontano. É uma árvore dura, resistente. 
Dá-se no sol difícil e no inverno frio». E cresce 
sem pressas. «Porque o tempo aqui passa mais 
devagar». 
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Leia também:
 Alheira é em Mirandela
 Da oliveira ao azeite

Veja também os vídeos!
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Ateliers Educativos

Subscreva a Newsletter
do Museu da Farmácia
e fique a par de todas
as novidades: museudafarmacia.pt

213 400 688
226 167 995

Todos os Sábados Lisboa e Porto

museu da farmácia

Brigada Antivírus

Higiene Oral

Alimentação Saudável
e muitos mais!
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MISTÉRIO  
NO MÊS DO PAI

olucionar um crime, aprender a ter uma 
alimentação saudável, descobrir o misté-
rio das reações químicas e criar uma lem-

brança para o Dia do Pai, tudo num só local? Sim, 
é possível, no Museu da Farmácia.

Todos os sábados, em Lisboa e no Porto, o 
Museu da Farmácia desafia os mais novos da 
família a descobrirem o mundo da ciência e da 
saúde através da realização de ateliês educativos 
práticos e muito divertidos.

Conheça toda a programação planeada para 
março e faça a sua inscrição antes que esgotem 
as vagas!

S

Contacte o Museu da Farmácia  
para mais informações e inscrições:  

museudafarmacia@anf.pt  
213 400 688 | 226 167 995

INTERESSADO?

5 de março, 15h – Detetives no Museu
Houve um assalto no Museu da Farmácia e preci-
samos da ajuda de corajosos detetives para des-
vendar o crime! Para encontrarem o culpado, as 
crianças vão ser desafiadas a descobrir o mundo 
da ciência forense, revelar impressões digitais, 
desvendar os segredos do ADN e muito mais.

12 de março, 15h – Roda dos Alimentos
Com base na roda dos alimentos, as crianças vão 
perceber a importância de confecionar refeições 
equilibradas nutricionalmente, valorizando todos 
os grupos alimentares e as proporções ideais en-
tre eles.

19 de março, 15h – Especial Dia do Pai
Através de experiências divertidas, os peque-
nos cientistas poderão aprender algumas regras 

básicas de higiene pessoal enquanto fazem um 
presente cheiroso para oferecer no Dia do Pai! 
E que presente será este? Não podemos dizer, é 
surpresa! 

26 de março, 15h – Reações Químicas
Descobrir o mistério da química e explorar o fas-
cinante mundo dos polímeros é o desafio que 
propomos aos nossos participantes. Entre mui-
tas misturas e reações químicas, irão entrar num 
mundo cheio de cor e diversão! No final, todos 
levam um slime para casa.

Depois de terminada a atividade, convidamos 
crianças e adultos a visitarem o Museu da Farmá-
cia. Com a participação de uma criança no ateliê 
educativo oferecemos a entrada de um adulto no 
Museu da Farmácia.

E mais: durante a realização da atividade ofe-
recemos o estacionamento nos edifícios do Porto 
e de Lisboa.
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Ainda bem que a                 o pode ajudar!
Mas qual será o caminho certo para a encontrar?

oh não... As alergias 
não largam o 

Para o ajudar, a                                        fez este jogo com todas as coisas 
que podem causar alergia. Pobre João, ainda mais baralhado ficou...

Consegues ajudá lo?

Com a ajuda das imagens, preenche o diagrama com as seguintes palavras:

· ÁCAROS
· FUNGOS

· PeLOS
· PóleN

· POEIRAS

parece que o                          anda
confuso com o tema das alergias. 
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Centrum

Imagem meramente ilustrativa

Rhinomer

Imagem meramente ilustrativa

-2€ -3€*

Ecophane

-8€
Imagem meramente ilustrativa

Control Me&V

Imagem meramente ilustrativa

-3€

Cabelos Higiene

Farmácia  
da Família

Farmácia  
da Família
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Ecophane

Ecophane é uma gama de suplementos alimentares e de cuidados 
de higiene capilar presente há mais de 20 anos no mercado. 
Propõem 2 suplementos alimentares: Ecophane Pó (em lata  
e em saquetas) e Ecophane Comprimidos e ainda como cuidado  
de higiene dois champôs: Ecophane Champô Fortificante 
e Ecophane Champô Ultra Suave. Agradáveis de usar e 
rigorosamente testados sob controlo dermatológico, os  
produtos Ecophane demonstraram a sua eficácia e tolerância.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável. Não recomendado em 
caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação. 
Não recomendado em crianças com idade inferior a 11 anos. Não exceder a toma 
diária recomendada. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Consulte o seu 
farmacêutico em caso de dúvida.

CNP Vários

Promoção válida de 01.03.2022 a 30.04.2022.  
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema. 

Rhinomer

Promoção válida de 01.03.2022 a 30.04.2022. 
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema. 

CNP Vários

Pode ajudar a fortalecer as defesas imunitárias do nariz.*

*com utilização regular.

Rhinomer e Rhinomer Baby Força Extra Suave – 100% água do mar isotónica e estéril. 
Indicado na higiene e limpeza diária das fossas nasais, ajuda natural em caso de 
congestão nasal e hidratação em casos de secura nasal. Rhinomer Baby Força Extra 
Suave indicado para bebés a partir das duas semanas de idade. Rhinomer Aloe Vera 
– 100% água do mar isotónica, com Aloe Vera. Indicado na higiene diária das fossas 
nasais, na limpeza nasal no caso de congestão nasal, para acalmar a irritação das fossas 
nasais e para hidratar a mucosa nasal ressequida. Rhinomer Intense Eucaliptus - Água 
do mar natural hipertónica. Indicado em situações de congestão nasal que necessitem 
de uma acção mais intensa (constipações e rinosinusites). Não usar durante a gravidez, 
a amamentação, em caso de asma, em caso de alergia a algum dos ingredientes e em 
crianças abaixo dos 6 anos de idade. Rhinomer Baby Narhinel Aspirador Nasal para bebé 
e Rhinomer Baby Narhinel Recargas – Especialmente desenvolvido para eliminar as 
secreções nasais que incomodam o seu bebé. A aspiração nasal é recomendada sempre 
que o bebé tiver o nariz obstruído, tantas vezes quantas as necessárias. Rhinomer 
Baby Narhinel Monodoses é uma solução estéril de soro fisiológico sem conservantes, 
disponível em ampolas individuais prontas a usar. Está indicada para a higiene diária das 
fossas nasais dos bebés. Precauções: não injetar. Para evitar a contaminação, a ampola 
é para utilização única. Não reutilizar uma ampola aberta. Dispositivos médicos. Leia 
cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização e em caso de dúvidas fale 
com o seu farmacêutico. As marcas registadas são propriedade ou licenciadas pela GSK. 
©2022 GSK ou licenciados. PM-PT-RHINO-22-00005 – 02/2022. Promoção não aplicável a 
packs promocionais, sendo que o desconto de -2€ é face ao PVP anteriormente praticado.

Centrum
CENTRUM JUNIOR   
Suplemento alimentar composto por vitaminas e minerais,  
numa fórmula equilibrada para crianças a partir dos 4 anos.

CENTRUM BASE 
Suplemento alimentar composto por vitaminas e minerais,  
numa fórmula equilibrada para adultos e adolescentes a partir dos 12 anos. 

CENTRUM HOMEM 
Suplemento alimentar composto por vitaminas e minerais, numa fórmula 
equilibrada, para ajudar a complementar a alimentação diária dos homens.

CENTRUM HOMEM 50+ 
Suplemento alimentar composto por vitaminas e minerais numa  
fórmula equilibrada e desenhada específicamente para homens  
com mais de 50 anos. 

*Face ao PVP anteriormente praticado. Promoção válida de 1 a 31 de março de 2022. Centrum 
contém Zinco, Vitamina C e vitamina D, que contribuem para o normal funcionamento do sistema 
imunitário. Suplemento alimentar. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados 
como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, bem como de um modo de 
vida saudável. As marcas registadas são propriedade ou licenciadas pela GSK. ©2022 GSK ou 
licenciados. PM-PT-CNT-22-00005 - 02/2022

Promoção válida de 01.03.2022 a 31.03.2022. 
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema. 

CNP Vários

Control Me&V

Promoção válida de 01.03.2022 a 30.04.2022. 
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema. 

CNP Vários

Linha de cuidados e proteção íntima para a tua V.
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Parodontax

Imagem meramente ilustrativa

Fortimel, Fortimel Creme  
e Fortimel Compact Protein

Imagem meramente ilustrativa

Fresubin 2 KCAL, Fresubin  
3.2 KCAL e Fresubin PRO Drink 

Imagem meramente ilustrativa

-10€

-8€

Biberão Anticólicas 
Perfect 5 Chicco

Imagem meramente ilustrativa

Nutrição

Nutrição
Saúde Oral

-3€

-2€*

na compra  
de dois packs

na compra  
de dois packs

Bebé e Mamã



Parodontax

Promoção válida de 01.03.2022 a 30.04.2022. 
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema. 

CNP Vários CNP Vários

As pastas dentífricas Parodontax de uso diário com flúor removem 4x mais 
placa bacteriana* e ajudam a parar e a prevenir o sangramento gengival. 
Os elixires Parodontax ajudam na remoção da placa bacteriana e na 
prevenção de problemas das gengivas, quando utilizados juntamente  
com uma escovagem duas vezes ao dia. 
A escova de dentes Parodontax Complete Protection é suave para  
as gengivas e para o esmalte e promove uma limpeza superior  
em zonas difíceis de alcançar**.

*Comparada com uma pasta dentífrica sem bicarbonato de sódio, após uma limpeza profissional 
e com escovagem duas vezes ao dia. Não aplicável a variante branqueadora.

**Comparada com escovas de dentes de corte plano em estudos laboratoriais.

*Face ao PVP anteriormente praticado. Promoção válida de 01.03.2022 a 30.04.2021, nos produtos 
Parodontax Original 75ml (6347179), Parodontax Branqueadora 75ml (6933457), Parodontax 
Extra Fresh 75ml (6347187), Parodontax Herbal 75ml (6347161), Parodontax Proteção Completa 
Extra Fresh 75ml (6057471), Parodontax Proteção Completa Branqueadora 75ml (6361394), 
Parodontax Gengivas + Sensibilidade & Hálito Extra Fresh (7098210), Parodontax Elixir Extra Sem 
Álcool 300ml (6917187), Parodontax Elixir Herbal 500ml (6270868), Parodontax Escova Proteção 
Completa (6048181). Não aplicável a packs promocionais. Dentífricos Parodontax Dispositivo 
Médico. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Não recomendado para 
crianças < 12 anos. Se ocorrer irritação pare de usar. Consulte o dentista no caso de adultos 
com sintomas persistentes ou crianças com sangramento gengival. As marcas registadas são 
propriedade ou licenciadas pela GSK. ©2022 GSK ou licenciados. PM-PT-PLD-22-00005, 02/2022

Biberão Anticólicas 
Perfect 5 Chicco
Biberão Revolucionário Anticólicas Perfect 5: Perfect 5  
é o biberão biofuncional Chicco, que graças ao seu sistema 
inovador intui-flow TM, adapta-se ao ritmo de sucção de  
cada bebé, garantindo que se sente relaxado e satisfeito 
durante e após o aleitamento. Por sua vez, o sistema de 
ventilação na base com a MEMBRANA EQUILIBRIUM, 
juntamente com a ação da TETINA PHYSIO, impede a ingestão 
de ar, reduzindo a irritabilidade, regurgitação e cólicas.

CNP Vários

Promoção válida de 01.03.2022 a 31.03.2022.  
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

Fresubin 2 KCAL, Fresubin  
3.2 KCAL e Fresubin PRO Drink 

Terapêutica nutricional - Malnutrição, Sarcopenia e/ou 
Fragilidade.

Alimentos para fins medicinais específicos. Os suplementos nutricionais orais 
são adequados para a gestão nutricional de doentes malnutridos ou em risco 
nutricional. Devem ser consumidos sob supervisão médica.

CNP Vários

Promoção válida de 01.03.2022 a 30.04.2022.  
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema. 

Fortimel, Fortimel Creme  
e Fortimel Compact Protein

Promoção válida de 01.03.2022 a 31.03.2022. 
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema. 

Alimentos para fins medicinais específicos indicados para a gestão 
nutricional de malnutrição associada a doença. Exclusivamente 
destinados a uso entérico. Devem ser consumidos sob supervisão médica.

Se o seu profissional de saúde lhe recomendou um suplemento 
nutricional oral aconselhe-se com o seu farmacêutico sobre esta 
campanha.

Desconto relativo ao preço de venda praticado aos estabelecimentos 
comerciais, aderentes a esta campanha. A farmácia é responsável pela 
livre determinação do pvp. Esta campanha não acumula com outras 
promoções em vigor. Limitado ao stock existente.

Ação válida para os produtos: Fortimel 4x200ml (sabores Baunilha, 
Chocolate e Morango); Fortimel Compact Protein 4x125ml (sabores 
Baunilha, Morango, Café, Banana, Pêssego-Manga, Neutro, Gengibre 
Tropical, Frutos Vermelhos); Fortimel Creme 4x125g (sabores Chocolate, 
Café, Baunilha, Frutos Silvestres).
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Corega
Corega Max Fixação + Selamento. Creme fixativo para próteses 
dentárias. Ajuda a bloquear a entrada de alimentos. Com aplicador  
de precisão. Sem sabor.

Corega Sem Sabor. Creme Fixativo para próteses dentárias.  
Fixação forte. Sem adição de sabores ou corantes.

Corega Super. Creme Fixativo para próteses dentárias.  
Fixação forte durante todo o dia. Sabor a menta.

Corega Efeito Almofada. Creme fixativo para próteses dentárias.  
Ajuda a dar conforto e a proteger as gengivas.

*Face ao PVP anteriormente praticado. Promoção válida de 01.03.2022 a 30.04.2021, nos produtos 
Corega Max Fixação + Selamento 40g (6005868) e 70g (6005942), Corega Sem Sabor 40g (6118968)  
e 70g (6213058), Corega Efeito Almofada 40g (6330191) e 70g (6330183) e Corega Super 40g 
(6780973). Não aplicável a packs promocionais. Dispositivos médicos. Leia cuidadosamente a 
rotulagem e as instruções de utilização. Manter fora do alcance e da vista das crianças. Algumas 
pessoas poderão ser sensíveis ou alérgicas ao creme fixativo. Se ocorre alguma reação alérgica  
pare de usar imediatamente. As marcas registadas são propriedade ou licenciadas pela GSK.  
©2022 GSK ou licenciados. PM-PT-PLD-22-00005, 02/2022

Promoção válida de 01.03.2022 a 30.04.2022. 
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema. 

CNP Vários

Medidores de Pressão 
Arterial Veroval 
Veroval duo control: Tensiómetro de braço para uma medição 
precisa, com deteção de arritmia, que combina dois métodos 
de medição. A sua qualidade foi certificada por 3 instituições 
internacionais e é o único recomendado pela Fundação 
Portuguesa de Cardiologia.
Veroval braço: Tensiómetro de braço para uma medição  
exata e confortável, com deteção de arritmia.
Veroval compact: Tensiómetro de braço para uma  
medição precisa e simples, com deteção de arritmia.
Veroval pulso: Tensiómetro de pulso para uma  
medição simples e rápida, com deteção de arritmia. 

Estes produtos são Dispositivos Médicos. Leia cuidadosamente a rotulagem  
e as instruções de utilização. Em caso de dúvida, consulte o seu farmacêutico.

Promoção válida de 01.03.2022 a 31.03.2022. 
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Molicare

Promoção válida de 01.03.2022 a 31.03.2022. 
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

A MoliCare Premium Elastic é uma fralda segura e confortável 
de usar. Adapta-se a todas as formas e movimentos do corpo, 
oferecendo um ótimo ajuste e uma excelente capacidade de 
absorção. A sua aplicação é simples, contribuindo para a 
redução do esforço físico exercido pelos Cuidadores. 

MoliCare Premium Mobile é uma cueca absorvente e 
respirável, que pode ser vestida como a roupa interior, 
garantindo uma grande capacidade de absorção. 

Testadas dermatologicamente.

Estes produtos são Dispositivos Médicos. Leia cuidadosamente a rotulagem  
e as instruções de utilização. Em caso de dúvida, consulte o seu farmacêutico.

Tensiómetro PIC Easy Rapid

Promoção válida de 01.03.2022 a 31.03.2022. 
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Medidor de pressão arterial de braço simples e intuitivo. 
Indica os níveis de pressão arterial e possui um detector de 
ritmo cardíaco irregular. Tecnologia Rapid Tech para medição 
na insuflação: maior conforto e rapidez. Garantia de 5 anos. 
Validação clínica pela Sociedade Europeia de Hipertensão. 

Os medidores de pressão arterial Pic Solution são dispositivos médicos. 
Antes da sua utilização deve ler cuidadosamente a rotulagem e 
instruções.
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Imagem meramente ilustrativa
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Imagem meramente ilustrativa
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20
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-8€
na compra de 2 packs

NOVO



RESOURCE®
Alimentos para fins medicinais específicos. Para a gestão 
nutricional de doentes com malnutrição ou risco de 
malnutrição.

Resource® Protein: Dieta completa hiperproteica. Resource® Crema 2.0:  
Dieta completa hipercalórica e hiperproteica. Resource® Ultra: Dieta 
hipercalórica e hiperproteica de volume reduzido. Resource® Activ: Dieta 
hipercalórica e hiperproteica, inclui ómega-3. Para seniores. Resource® 
Protein, Crema 2.0 e Activ são adequados como fonte alimentar única. 
Resource® Ultra não é adequado como fonte alimentar única. Importante: 
Utilizar sob supervisão médica.

Promoção válida de 01.03.2022 a 31.03.2022.  
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Telfast®
Alívio rápido da alergia.*

*Telfast®120 | Telfast®120, (Fexofenadina) para sintomas de rinite alérgica sazonal,  
em adultos e crianças >12 anos. Dose recomendada: 1 comp/dia (antes de uma 
refeição). Se doença cardiovascular:advertir que os anti-histamínicos estão associados 
a taquicardia e palpitações. Precauções: doentes hepáticos e insuficientes renais. 
Medicamento Não Sujeito a Receita Médica. Telfast Spray Nasal, 55μg /dose 
(Triamcinolona), para sintomas de rinite alérgica sazonal em adultos (>18anos). Dose 
inicial recomendada: 220 μg (2 pulv./narina, 1x/dia); Dose de manutenção: 110 μg 
(1 pulv./narina, 1x/dia). Precauções: em caso de mudança da terapêutica sistémica 
com corticosteróides; suspeita de perturbações da função suprarrenal; historial de 
úlceras do septo nasal recentes, cirurgia nasal ou traumas, até completa cicatrização; 
alterações da visão ou histórico de aumento de pressão intraocular, glaucoma e/ou 
cataratas devem ser monitorizados. Contém cloreto de benzalcónio - utilização a longo 
prazo pode causar edema da mucosa nasal. Não recomendado utilizar >3 meses, sem 
supervisão médica. Consultar médico, se sintomas não aliviarem ou se piorarem em 14 
dias. Medicamento Não Sujeito a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia. 
Leia atentamente o folheto Informativo e em caso de dúvida ou persistência dos 
sintomas contacte o seu médico ou farmacêutico. (1.0) FEV 22 | MAT-PT-2200083(1.0)

Promoção válida de 01.03.2022 a 31.05.2022.
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema

CNP Vários

TantuNatura Laranja&Mel, 
Limão&Mel e Frutos do bosque

Promoção válida de 01.03.2022 a 30.04.2022. 
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP Vários

Aos primeiros sinais de desconforto da garganta, TantuNatura!
TantuNatura é uma gama de suplementos alimentares composta 
por três agradáveis sabores: Laranja&Mel, Limão&Mel e, a adição 
mais recente, Frutos do Bosque.
TantuNatura é composto por 99% de ingredientes com origem 
natural. Com dupla ação, os ingredientes de TantuNatura 
acalmam e protegem a garganta e atuam no sistema imunitário.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar  
variado e equilibrado e de um modo de vida saudável. Para mais informações, consulte o seu  
médico e aconselhe-se com o seu farmacêutico. * Promoção válida em toda a gama TantuNatura  
de 01.03.2022 a 30.04.2022 e não acumulável com outras promoções ou packs promocionais.  
TTN 20/02/2022

Phyto

Promoção válida de 01.03.2022 a 30.04.2022. 
Limitada a 5 utilizações por Cartão Saúda e à disponibilidade do sistema.

CNP 7394296

Phytophanere Cápsulas é um suplemento alimentar anti-queda 
que nutre, repara e fortalece os cabelos e as unhas.
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