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é justo reconhecer a eficácia  
do Serviço Nacional de Saúde, em 
resultado da acção concertada 
dos seus profissionais e da 
democratização de tecnologias 
de diagnóstico e terapêutica cada 
vez mais poderosas, como os 
medicamentos.  

Não é preciso diabolizar o 
envelhecimento para reconhecer 
o lado preocupante da equação. 
Nos últimos 15 a 20 anos, o 
envelhecimento da população 
tornou-se, de facto, um 
problema. Em 1985, apenas um 
em cada quatro portugueses era 
pensionista. Agora, praticamente 
metade da população recebe 
uma justa pensão de velhice.  
A pressão sobre os orçamentos 
da Segurança Social e do SNS  
é evidente, até por a riqueza  
do país ter estagnado, como 
todos sabemos.

A prevenção em saúde é 
indispensável à sustentabilidade 
do SNS no século XXI. A rede de 
farmácias tem vindo a reforçar 
competências e serviços nesse 
domínio, bem como na promoção 
de estilos de vida saudável. 

Isso não chega. Precisamos de 
medidas concretas para facilitar 
a vida aos jovens que querem 
ser pais. E não podemos esperar 
que seja o Estado a resolver 

Em 1980, havia 45 idosos em 
Portugal por cada 100 crianças 
até aos 15 anos. A situação 
inverteu-se estrondosamente 
em menos de 40 anos. No ano 
2000, já havia 102 portugueses 
com mais de 65 anos por cada 
100 crianças. Agora, são 144. 
Como poderá comprovar virando 
esta página, nós, portugueses, 
somos um dos povos mais 
envelhecidos do mundo 
civilizado. 

Devemos olhar para estes 
números com bom 

senso. Só envelhece 
quem está vivo.  

O envelhecimento, 
pelo menos  
em parte, é  
o resultado da 
melhoria das 
condições 
de vida e 
sanitárias. 
Neste lado da 

equação,  

tudo. Como afirma o presidente 
da Associação Nacional das 
Farmácias na próxima página, 
essa é uma responsabilidade  
de todos.

As farmácias portuguesas 
há muito que desenvolveram 
produtos e serviços 
especialmente dedicados aos 
bebés e às mamãs. Em 2017, 
o Programa Saúda pretende 
renovar essa atenção e 
carinho às jovens famílias. 
Simbolicamente, vamos apoiar 
alguns casais durante a gravidez 
e os três primeiros anos de vida 
dos bebés. Na redacção desta 
revista, procuraremos perceber 
o que dificulta e o que pode 
facilitar, nos dias de hoje,  
a maternidade em Portugal. 

Tínhamos de começar o 
ano assim. Com a coragem 
de Rosarinho, uma mulher 
portuguesa do século XXI que 
conseguiu ser mãe e espera 
o segundo filho, depois de ter 
sofrido quatro abortos e um 
diagnóstico genético que a 
aconselhava a desistir. E com 
a alegria de Rita Rugeroni 
e Pedro Ribeiro. O casal da 
rádio prepara-se para receber 
Carminho, sexto filho de ambos, 
primeiro em comum. São uma 
família numerosa e feliz, o que  
já não é habitual em Portugal. •



Farmácias criam incentivos à natalidade.

Os povoadores
Texto de Maria Jorge Costa e Rita Leça
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As farmácias portuguesas vão 
desenvolver, em 2017, os seus 
serviços especialmente  
dirigidos a bebés, mulheres 
grávidas e novas famílias.  
Os casais à espera de bebé 
em 2017 podem habilitar-se 
a um apoio de 200 euros por 
mês na aquisição de produtos 
e serviços das Farmácias 
Portuguesas até aos 3 anos da 
criança. «As farmácias, pela 
sua proximidade e serviço, já 
combatem no dia-a-dia os dois 
principais problemas estruturais 
de Portugal: a desertificação 
e o envelhecimento. Em 
2017, pretendemos incentivar 
activamente a natalidade», 
anuncia o presidente da 
Associação Nacional das 
Farmácias. O apoio às jovens 
famílias «deve ser uma 
responsabilidade de todos», 
justifica Paulo Cleto Duarte. 

Depois de anos a cair a pique, 
a taxa de natalidade está, aos 
poucos, a subir. Mas há ainda 
um longo caminho a percorrer 

para escalar uma tabela onde 
estamos no segundo lugar… a 
contar do fim. De facto, em 2015, 
Portugal foi o segundo país da 
União Europeia (UE) com menos 
nascimentos, só atrás da Itália.  
A taxa de natalidade no nosso 
país fixou-se em 8,3%, abaixo dos 
10% que representa o conjunto 
dos Estados-Membros da UE. 

E se, no ano passado, houve um 
aumento no número de testes 
do pezinho – nos primeiros 
seis meses do ano foram feitos 
42.758 exames, mais 2.639 
testes do que no ano anterior – 
ainda estamos muito longe de 
conseguir equilibrar a balança 
das taxas de natalidade e de 
mortalidade.

Muitos são os apelos feitos para 
promover os nascimentos no 
nosso país e este é um tema 
recorrente nos debates no 
Parlamento, nas autarquias  
e na sociedade civil.

A vontade de constituir família 
tem de ultrapassar um conjunto 
de sérias dificuldades, a começar 
pela monetária. Segundo os dados 
do Instituto Nacional de Estatística, 
as famílias com filhos gastam, em 
média, mais 658 euros por mês  
do que aqueles que não têm filhos. 

Perante esta realidade, as 
farmácias juntaram-se à causa, 
com o programa ‘Pais Saúda’ –  

Saiba mais em:

www.farmaciasportuguesas.pt
www.revistasauda.pt
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um passatempo para casais à 
espera de bebé. Ao partilharem 
as suas experiências, desde a 
gestação até ao terceiro ano de 
idade, três casais vão receber um 
prémio de 200 euros mensais em 
cartão Saúda, até ao 3.º aniversário  
dos bebés. •

TEMOS CADA VEZ MENOS BEBÉS

Fonte:PORDATA

União Europeia (28 Estados-Membros) 2015 – Taxa permilagem (‰)

Grécia 8,5

Irlanda 14,2

Islândia 12,5

França 12,0

Reino Unido 11,9

Suécia 11,7

Espanha 9,0

Croácia 8,9

Portugal 8,3

Itália 8,0
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/// Entrevista com Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro

Família 
muito 
numerosa 
Texto de Rita Leça
Fotografias de Pedro Loureiro

Ela já tem dois filhos e ele três.  
Esperam o primeiro em comum.

Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro 
conheceram-se na Rádio 
Comercial, onde ambos 
trabalham, casaram-se em  
2014 e preparam-se, agora,  
para serem pais da Carminho. 
Mas já levam na bagagem 
uma experiência considerável: 
ele tem três filhos e ela dois, 
de relacionamentos anteriores. 
Experiência suficiente  
para manter a calma e  
a boa disposição durante  
a gravidez. 

«A Carminho vem 
com um papel 
muito importante: 
juntar, ainda mais, 
a família»

A Rita já é mãe de dois rapazes. 
Está, agora, à espera de uma 
menina, algo que sempre quis. 
Qual é a sensação?
Rita: Quando soube, houve 
um pequeno momento de 
histerismo. Hoje, há o teste 
“menino ou menina” que, através 
do sangue e dos cromossomas, 
diz a probabilidade do sexo do 
bebé às oito semanas. Eu estava 
no estúdio da rádio, a fazer a 
emissão, quando recebo o e-mail 
do laboratório com o resultado: 

deu uma probabilidade de 
99,999% de ser menina.  
Fiquei radiante! Enviei logo  
uma mensagem ao Pedro:  
«Vem ter ao estúdio.» > 



«Quando soube que
era uma menina,

chorei e agarrei-me
a ele aos pulos»
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Pedro: «Vai nascer  
no Hospital Lusíadas, 
que é o mais perto 
do Estádio da Luz» 
Rita: «Ela vai ser 
sportinguista!» 
Pedro: «Ela vai 
estar no hospital, 
no recobro, e eu 
vou atravessar a 
estrada, entrar 
na secretaria do 
Glorioso, e inscrever 
a Carminho.»

Terminei o noticiário, esperei que 
a minha colega saísse e, então, 
houve uma explosão de alegria! 
Chorei, gritei, agarrei-me a ele 
aos pulos. 

Pedro: O início da gravidez foi 
complicado, com muitos enjoos. 
Passaram logo assim que ela 
soube que é uma menina.

Rita: É verdade. Algo se 
apaziguou dentro de mim.

Vai chamar-se Carminho. 
Quando vai nascer?
Rita: Queríamos que fosse o 
mais tarde possível...

Pedro: … Para a nova casa estar 
pronta. Estamos com obras e, 
como todos sabem, em Portugal, 
os prazos são cumpridos de 
forma escrupulosa (risos).  
Em princípio, o nascimento será 
em meados de Março. Vai nascer 
no Hospital Lusíadas, que é o 
mais perto do Estádio da Luz.

Rita: Ela vai ser sportinguista!

Ah, como vão fazer essa 
gestão?
Rita: Não há gestão possível. 
Vai ser sportinguista e pronto! 
(risos)

Pedro: Vai ser assim: ela vai 
estar no hospital, no recobro, 
e eu vou atravessar a estrada, 
entrar na secretaria do Glorioso, 
e inscrever a Carminho. 

Pedro, os seus filhos já são 
sócios do Benfica?
Pedro: Claro!

Rita: E os meus do Sporting!

Como é que eles reagiram à 
chegada da irmã?
Pedro: Foi uma alegria para 
todos! Foi até comovente a forma 
como reagiram.

Rita: Vimos o filme “Cegonhas” 
para iniciar o processo da 
chegada de um bebé, sobretudo 
para os mais pequenos.  
Depois escrevi uma carta  
como se fosse da Carminho: 
“Olá, eu sou a Carminho,  
vou ser a vossa mana.  
Espero que gostem  
de mim, vou chegar em Março…, 
etc… E espero que gostem dos 
presentes". Ficaram todos 
contentes pelos presentes 
(risos). Hoje, perguntam imenso 
pela mana. Temos uma aplicação 
no telemóvel que diz, de acordo 
com a idade do bebé, o seu 
tamanho, correspondendo-o  
a um legume ou uma fruta.

Pedro: Neste momento, estamos 
na fase da curgete (risos). 

Rita: Eles acham imensa graça! 
E tem sido uma animação,  
o bebé mexe, vira. Tem um 
realismo que é giro. >
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Tão diferente do nosso tempo…
Pedro: Sem dúvida, totalmente 
diferente. Torna a figura da 
irmã muito presente, quase 
fisicamente. Isso é bom, faz 
com que a presença não seja só 
abstracta. Eles dizem: «Vamos 
ver a mana». 

E como estão os preparativos? 
Já têm tudo pronto?
Rita: (risos) Zero! É algo que me 
deixa um pouco ansiosa. Estou 
habituada a ter tudo pronto com 
vários meses de antecedência. E 
com a Carminho, talvez por ser o 
nosso sexto filho, estamos mais 
relaxados. 

Pedro: Como a nova casa está 
em obras, não temos espaço 
para colocar os móveis, o berço… 
mas já temos muitas coisas 
compradas e guardadas  
para ela. 

Têm sempre a casa cheia de 
crianças, não? 
Pedro: Sim e gostamos muito. 
Há uma ambivalência. Quando 
temos a casa cheia de crianças 
é muita confusão, muita gente, 
barulho. Mas quando não estão 
nota-se muito.  

Achamos que a Carminho vem 
com um papel muito importante: 
juntar, ainda mais, a malta toda. 
A casa nunca mais estará vazia. 
Isso é muito bom!

Rita: Para quem é divorciado 
e tem filhos sabe que é 
difícil quando eles não estão 
connosco. 

Pedro: A Carminho vai estar 
sempre connosco. E, nesse 
aspecto, é como se fosse 
o primeiro filho. Estamos 
ansiosos. Nesse sentido, até 
podiam ser mais.

Ah, querem ter mais filhos?
Ambos: não, não… nem pensar! 

Pedro: Não está previsto. 
Queríamos muito ter um filho 
em comum.

Rita: E uma menina. Fomos 
abençoados. Fechámos a loja. 

Que idade têm os vossos 
filhos?
Rita: A Mafalda tem 16, o 
Gonçalo tem 13, o Miguel tem 
8, o Francisco e a Maria têm 4. 
Dão-se todos muito bem.

«Com a Carminho 
não vai haver 
grandes anseios.  
Já sabemos quase 
tudo de cor e, 
portanto, não 
podíamos estar 
mais treinados»

Como foi o Natal este ano?
Rita: Foi óptimo!

Pedro: Já houve presentes para 
a Carminho. Foi bom.

Que tradições natalícias 
querem passar aos vossos 
filhos? 
Rita: Vivo o Natal de forma 
muito intensa, quase mágica, 
uma herança dos meus 
pais. Deixamos sempre as 
bolachinhas e o copo de leite 
para o Pai Natal, umas cenouras 
para as renas. Depois, impus 
a regra de abrir as prendas na 
manhã do dia 25 de Dezembro e, 
assim, há sempre um momento 
especial entre nós, o meu  
núcleo, que é o meu marido  
e os meus filhos.  >



Hidratação 
profunda, 
resultados 
visíveis.

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

É a necessidade e a importância de cuidar, 
proteger e hidratar a sua pele que orienta a Decubal  
no cuidado especializado em pele seca ou sensível.
Os nossos produtos, altamente eficazes,  
bem tolerados e sem perfume, proporcionam uma 
agradável utilização, hidratando profundamente  
a sua pele, deixando-a macia, suave e aveludada.
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• Saiba por que não há carro 
para esta família

• Pedro Ribeiro explica o sonho 
de ter uma família grande

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

Trabalham na mesma rádio. 
Como vão gerir as licenças de 
maternidade e paternidade?
Rita: Vou tirar cinco meses.  
Algo que não fiz no passado. 
Acho que não é por mais um mês 
que a rádio fecha ou que o meu 
trabalho fica comprometido.  

«O nosso treino é 
enquanto casal. 
A experiência 
que já temos 
é importante. 
Sabemos os tempos 
e as expectativas 
um do outro,  
já passámos os  
dois por isto»

Há sempre uma insegurança 
em relação ao trabalho,  
mas a idade também traz  
mais tranquilidade sobre  
estas coisas. 

Pedro: Como vai ser a última 
vez que vamos ser pais, quero 
gozar a licença ao máximo. 
Nesse sentido, é como se fosse 
a primeira vez. Por outro lado, 
ela vai usufruir da experiência 
que acumulámos enquanto 
pais. Não vai haver grandes 
anseios. Já sabemos quase 
tudo de cor e, portanto, não 
podíamos estar mais treinados.  

Assim podem disfrutar ainda 
mais do bebé…
Rita: Sem dúvida! O nosso 
treino é enquanto casal.  
Dizem que os filhos unem  
o casal mas a verdade é que,  

no início, há sempre uma  
fase muito complicada.  
A experiência que já temos  
é importante porque já 
sabemos os tempos e as 
expectativas um do outro, já 
passámos os dois por isto. •



Os testes genéticos mostraram-lhe uma mutação 
incompatível com a vida. Já teve um filho, espera o segundo
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/// Heróis Saúda

Mãe  
coragem
Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Pedro Loureiro

Rosarinho perdeu quatro bebés.  
Sofreu mas nunca desistiu. Espera o segundo filho.

«Tenho genes incompatíveis com 
a vida». A história de Rosarinho 
Souto Cardoso, de 29 anos, 
quase a ser mãe pela segunda 
vez, começa assim. E tem, como 
nos contos de fadas, um “final” 
feliz. Frederico, a estrelinha que 
ri (quase) sem parar, foi o seu 
primeiro milagre, há um ano. 
Tinha o bebé apenas seis meses 
e aconteceu o segundo:  
o coração de António bate  
no seu ventre, prometendo 
brindar o mundo com a  
chegada em breve. 

Rosarinho, como é chamada por 
todos, encara estes milagres 
com tranquilidade. Afinal, 
encontrou o amor bem  
antes da chegada dos bebés,  
quando começou a namorar 
com Diogo há 11 anos.  
Ele divide com a companheira  
o protagonismo desta história. 
Lá iremos. 

Porque este é um texto sobre a 
vida e a forma como encaramos 
os desafios que nos coloca no 
caminho. Mas é, sobretudo, uma 
história de amor. Poucos anos 
após terem casado, Rosarinho  
e Diogo decidiram ter um 
filho – e ela ficou grávida. Mas 
perderam o bebé. «Começámos 
a tentar em 2013. E perdemos 
três bebés em pouco tempo.  
É prática só se investigar a 
causa dos abortos a partir do 
terceiro consecutivo», conta  
a psicóloga. Primeiro, fizeram 
os exames normais de detecção 
das causas de infertilidade… 
depois, o despiste genético.

Os primeiros exames não 
apontaram para qualquer 
problema. O diagnóstico 
genético, porém, teve resultado 
diferente: «Confirmou que 
existe uma mutação equilibrada, 
uma translocação entre dois 

cromossomas, da minha 
parte…», lembra Rosarinho, 
sentada na sua sala de estar. 

Respira fundo, olha em volta,  
e continua: «Foi um diagnóstico 
um bocadinho duro, porque 
vem lá escrito que é uma 
translocação incompatível com 
a vida, em genes incompatíveis 
com a vida». O veredicto não 
ficou por aqui. «Existindo a 
hipótese de haver bebés que 
vão para a frente, têm um risco 
acrescido de polimalformações. 
Portanto, de ter um bebé que 
venha com muitas alterações 
físicas e cognitivas». >

Rosarinho é 
portadora de genes 
que diminuem as 
suas possibilidades 
de ser mãe
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Rosarinho continua a sorrir 
enquanto diz, tranquila:  
«Fomos sempre estando  
abertos à vida. Afinal, tínhamos 
50% de hipóteses de ser  
bem-sucedidos». 

Por sugestão de um médico 
da família. especialista em 
infertilidade, ainda se sujeitaram 
a tratamentos para aumentar 
as hipóteses. «Ele pensou 
que, além da genética, talvez 
houvesse também algum factor 
físico a complicar». O casal 
alinhou. «Já tínhamos perdido 
três bebés…».  

A experiência, porém, foi tudo 
menos positiva. «Esse foi o mês 
mais doloroso de todo o processo, 
porque deixou de ser natural». 

Interrompeu os tratamentos. 
Não que ela e Diogo tivessem 
desistido de ser pais. 
Continuaram a tentar, «aceitar  
o que a vida traz», como Diogo 
dirá mais tarde. Ainda perderiam 
mais um filho, depois do 
diagnóstico. Rosarinho descreve 
cada perda como «uma tortura». 
«Cada bebé que perdemos, 
perdemos com diferentes 
semanas. Tanto psicológica como 
fisicamente, perder quatro bebés 
em dois anos foi muito duro».

«Foi um diagnóstico 
duro, porque 
vem escrito que é 
uma translocação 
incompatível  
com a vida»

Lágrimas, medo, insegurança. 
Rosarinho continua. «Chorei 
imenso mas, ao mesmo tempo, 
só dizia ao Diogo: “Olha, 
desculpa”. É como se para mim 
fosse mais fácil que o problema 
fosse dele porque tinha certeza 
de que ia viver bem com isso.  
E fiquei um bocadinho 
insegura», condescende, 
abrindo um sorriso. «Com 
uma sensação de impotência». 
Diogo olhou nos olhos da 
companheira e disse-lhe:  
«Vai estar sempre nas tuas 
mãos o que vais querer passar 
no teu corpo…». 

«Os nossos amigos perguntavam- 
-nos como estávamos a lidar 
com isto e eu respondia: “Há dias 
em que nem me lembro. Nós 
adorávamos ter um filho mas nós 
não precisamos de ter um filho”. 
Eu adoro este homem, adoro a 
minha profissão. Sou agradecida 
por tudo o que tenho na vida, só 
tenho coisas boas. E com tudo  
o que eu tenho de mau aprendo  
e cresço. Só posso agradecer.  
Se os bebés vierem, óptimo,  
se não vierem…». 

Como ultrapassaram os 
momentos difíceis? «Estamos 
muito convictos de que a 
felicidade passa por nós os dois. 
Tudo o resto é bónus. > 

«Estamos muito convictos de que a
felicidade passa por nós os dois»

Frederico, de um ano, foi o seu primeiro milagre. 
Rosarinho e Diogo estão à espera do segundo bebé





ALÍVIO DOS 4 SINTOMAS
GRAÇAS À SUA DUPLA AÇÃO
ALÍVIO DOS 4 SINTOMAS
GRAÇAS À SUA DUPLA AÇÃO

RESPIRE MELHOR, DURMA MELHOR
1..Eccles R. et al. Effects of intranasal xylometazoline, alone or in combination with ipratropium, in patients with common cold. Current Medical Research & Opinion 2010; 26 ( 4): 889–899. Graf P. et al. Efficacy and safety of intranasal xylometazoline and 
ipratropium in patients with common cold. Expert Opin. Pharmacother 2009; 10(5):889-908. 2. Hayden F.G. et al. Effectiveness and Safety of Intranasal Ipratropium Bromide in Common Colds. Ann Intern Med. 1996; 125:89-97. Vibrocil ActilongDuo - 
Medicamento contendo xilometazolina e ipratrópio indicado na congestão nasal e rinorreia. Precaução em doentes com predisposição para glaucoma, com hipertiroidismo, diabetes, hipertensão ou doenças cardiovasculares. Não utilizar mais de 7 dias 
sem indicação médica. Leia atentamente o folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico. Material revisto em agosto 2016. CHPT/CHVIBR/0005/16 - agosto 2016
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• Diogo e Rosarinho 
queriam adoptar, mas 
antes de saberem que 
poderiam não ter filhos 
biológicos.

Continue a ler em:

www.revistasauda.pt

Se a coisa não estiver assente 
em nós os dois desmorona 
completamente. Nem consigo 
imaginar como é que se vive 
a infertilidade sem ser de 
mãos dadas», diz Rosarinho, 
explicando, segura: «Nas fases 
mais difíceis, os maridos têm 
um papel mesmo importante. 
No nosso caso, é engraçado, 
porque completamo-nos bem. 
Fisicamente, quando perco os 
bebés, é muito duro. Mas depois 
recupero rápido. O Diogo era 
uma fortaleza enquanto eu 
estava a passar pelos momentos 
mais difíceis, falava no futuro, no 
que íamos fazer, era um ombro. 
Quando eu recuperava, ele ia  
abaixo completamente. Percebia-
se que estava triste.»

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

É um momento  
de agradecimento 
profundo.  
É «uma dádiva  
muito grande»:  
a vida

Depois do choque inicial,  
é pensar onde é que queremos 
estar, para onde é que vamos».

Juntos, Rosarinho e Diogo 
perceberam. «Acho que é 
importante a pessoa dar sentido 
à sua vida. Se calhar não é 
para ter filhos, se calhar o que 
nos é pedido é que vivamos a 
nossa vida da melhor maneira 
possível», diz Diogo. Abre  
o sorriso todo quando fala da 
mulher: «Nessas alturas,  
o nosso amor enquanto casal 
deve-se evidenciar mais. 
Devemos mostrar que gostamos 
muito um do outro, que  
vamos ultrapassar».

Houve momentos difíceis. 
«Desenvolvi um "traumazito" 
quando entrava nas salas de 
ecografia. Por fora, mostrava  
um ar muito sério, de que  
tudo ia correr bem, para  
a Rosarinho olhar para mim  
e pensar: “Está ali um pilar, 
força, tudo impecável”.  

E é hora de dar voz a Diogo, 
que chega entretanto, com 
Frederico. Enquanto fala, a sua 
expressão vai mudando. Sorri, 
revela que também chorou, 
também esteve aterrorizado. 
Fala de amor, de aceitação, 
de gratidão. «Temos o choque 
inicial, em que percebemos 
que, se calhar, os nossos 
planos não são exactamente 
como achávamos que iam ser… 
Quando percebemos o que está 
a acontecer, acho que há uma 
parte de nós que se desfaz um 
bocadinho, ficamos sem rumo… 
A verdade é que temos mesmo 
de entregar estas coisas.  

Mas não era bem assim. Por 
dentro, estava aterrorizado». 

Como esteve quando viu 
Frederico na ecografia das  
12 semanas. «É a mais 
impactante, porque, como ainda 
é muito pequenino, já vemos o 
bebé todo, os braços, as mãos, 
a boca... E é um momento de 
agradecimento profundo pelo 
que nos está a acontecer». 
É, afinal, «uma dádiva muito 
grande». A vida. •

ALÍVIO DOS 4 SINTOMAS
GRAÇAS À SUA DUPLA AÇÃO
ALÍVIO DOS 4 SINTOMAS
GRAÇAS À SUA DUPLA AÇÃO

RESPIRE MELHOR, DURMA MELHOR
1..Eccles R. et al. Effects of intranasal xylometazoline, alone or in combination with ipratropium, in patients with common cold. Current Medical Research & Opinion 2010; 26 ( 4): 889–899. Graf P. et al. Efficacy and safety of intranasal xylometazoline and 
ipratropium in patients with common cold. Expert Opin. Pharmacother 2009; 10(5):889-908. 2. Hayden F.G. et al. Effectiveness and Safety of Intranasal Ipratropium Bromide in Common Colds. Ann Intern Med. 1996; 125:89-97. Vibrocil ActilongDuo - 
Medicamento contendo xilometazolina e ipratrópio indicado na congestão nasal e rinorreia. Precaução em doentes com predisposição para glaucoma, com hipertiroidismo, diabetes, hipertensão ou doenças cardiovasculares. Não utilizar mais de 7 dias 
sem indicação médica. Leia atentamente o folheto informativo e em caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico. Material revisto em agosto 2016. CHPT/CHVIBR/0005/16 - agosto 2016

Frederico foi «um bónus»  
mas o casal já se sentia completo
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/// Utente Saúda

Suplementos seguros  
só na farmácia
Mário Beja Santos
Técnico de Defesa do Consumidor
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A publicidade aos bens e 
serviços de saúde é uma área 
bastante regulamentada.  
Os medicamentos de 
prescrição obrigatória,  
por exemplo, não podem ser 
publicitados junto do público, 
e os não sujeitos a receita 
médica, embora o possam  
ser, estão subordinados  
a regras severas. 

Há um ano, foi publicada nova 
legislação neste âmbito*, 
contudo, muitas situações 
resultaram equívocas e  
outras simplesmente foram 
deixadas de fora da lei.  

É o caso dos produtos dietéticos 
“milagrosos”, das consultas  
de saúde gratuitas, dos cartões 
de desconto e promoções  
em serviços de saúde. 

O que se passa com os 
produtos naturais, à base  
de plantas e, fundamentalmente, 
com os suplementos 
alimentares, é de extrema 
gravidade: um estudo  
publicado pela ASAE revela 
que muitos consumidores 
estão a tomar substâncias que 
desconhecem por não estarem 
declaradas nos rótulos, 
desconhecendo-se também 
as concentrações e as doses 
realmente ingeridas. No caso 
dos suplementos alimentares 
para perda de peso, é 
claramente dito que  
«o uso indiscriminado e 
excessivo a que temos vindo  
a assistir pode colocar em  
risco a saúde do consumidor».  
Para a Autoridade, «é 
necessária informação  
credível e legislação apertada,  
devendo apenas ser colocados 
à disposição do consumidor  
os suplementos seguros  
e com eficácia comprovada».  
Só que isso não acontece. 

Os suplementos alimentares 
são aprovados por um 
departamento do Ministério 
da Agricultura, mas que não 
os controla sistematicamente: 
autoriza-os em função das 
declarações do produtor  
ou importador. Não entendo 
como é que esta matéria não 
é da responsabilidade do 
INFARMED, onde o controlo 
seria garantido, e não é 
exigido um acompanhamento 
competente das alegações 
de saúde, nutricionais e das 
campanhas de promoção e 
publicidade. Era aqui que se 
devia proteger o consumidor. 

Nas farmácias há a garantia 
de acompanhamento por 
profissionais de saúde 
habilitados, além de que os 
suplementos alimentares aí 
vendidos são, à partida, sujeitos 
a uma verificação de rotulagem 
que assegura maior segurança 
ao consumidor. 

Porém, não é tarde para 
emendar a mão na legislação. 
Com controlo, garante-se a 
credibilidade e acaba-se com  
o charlatanismo e os riscos 
para a saúde pública. •

*Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de Outubro
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Uma coisa é certa: não se deve 
dar antibiótico.

/// Pediatria para todos

É a infecção mais comum  
em idade pediátrica e,  
apesar do que se possa pensar, 
não é um termo para designar 
algo que não se sabe muito 
bem do que se trata.  
Virose significa infecção 
provocada por um vírus,  
o que implica que, na maioria 
dos casos, não precisa  
de um tratamento em 
particular.

Os vírus são partículas  
muito simples que, apesar  
de serem seres vivos, não  
têm capacidade de se 
reproduzir autonomamente. 
Para o conseguirem fazer, 
precisam de invadir as nossas 
células e usar a “maquinaria” 
para produzir vírus novos. 

um antibiótico, que é  
um medicamento com 
capacidade para matar 
bactérias, mas que não actua 
nos outros microorganismos 
(tais como os vírus). É por este 
motivo que é errado tomar um 
antibiótico numa virose, pois, 
para além de não ter efeito, 
pode ser prejudicial  
ao tornar as bactérias  
mais resistentes. >

Hugo Rodrigues Pediatra
blogpediatriaparatodos.blogspot.pt

Quando tal acontece, as células 
morrem e é por esse motivo 
que estas infecções são, 
geralmente, autolimitadas  
e desaparecem por si  
ao fim de alguns dias.

As bactérias são micróbios 
diferentes, que se  
conseguem reproduzir. 
São mais agressivas e têm 
a capacidade de destruir 
directamente as células,  
com a desvantagem de  
não precisarem delas para 
originar novas bactérias. 
Geralmente provocam  
doenças mais invasivas  
e com maior risco  
de complicações.  
O seu tratamento envolve  
quase sempre a toma de  

Afinal,  
o que é uma 
virose?
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Não é um termo 
para designar  
algo que não  
se sabe muito  
bem do que  
se trata
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Pergunte ao pediatra: 

O Dr. Hugo Rodrigues responde.

CONSULTÓRIO

pediatria@sauda.pt

Como evitar que o meu bebé 
de um ano se constipe?

As constipações são infecções 
víricas e o risco de contágio  
é significativo, pelo que  
o ideal é tentar proteger  
o bebé de ambientes fechados 
em que há pessoas doentes. 
 
É importante a renovação  
do ar e uma boa higiene  
das mãos.

Já dou linguado e pescada  
à minha bebé de 11 meses.  
A partir de que idade posso 
dar-lhe outras variedades  
de peixe?

O peixe pode ser introduzido  
a partir dos sete meses.  
A partir dos 10 meses, os bebés 
já podem comer todos os tipos 
de peixe. Vá diversificando  
o mais possível, tanto em  
sabor como em textura,  
porque isso só traz vantagens 
para a sua filha. •
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/// Saúde com ciência

Uma azia nunca vem só
Saiba o que provoca e como prevenir o ardor digestivo.

» Há medicamentos  
e produtos de saúde 
para alívio da azia. 
Porque cada caso é  
um caso, aconselhe-se 
com o seu farmacêutico. 

Ajuda

A azia é uma sensação de 
queimadura logo abaixo do peito 
que pode subir até à garganta. 
Acontece algum tempo depois 
das refeições, principalmente 
se forem pesadas, ou ao 
deitar. Quando resulta de má 
digestão, a azia é, muitas vezes, 
acompanhada por uma sensação 
de enfartamento. 

O que provoca a azia? 

• Refeições rápidas, abundantes 
e ricas em gordura 

• Alguns alimentos (com gordura 
ou picantes, chocolate, café, 
bebidas com gás ou alcoólicas, 
cebola, alho, entre outros) 

• Alterações de posição  
(ex.: deitar-se ou dobrar-se  
para a frente) 

• Excesso de peso 

• Tabaco 

• Alguns medicamentos  
(ex.:  medicamentos para  
a asma, pressão arterial  
ou depressão)

• Pode ser um sintoma associado 
a outras doenças (refluxo, 
úlcera do estômago ou outras) 

Situações preocupantes:

• Os sintomas continuam mesmo 
com a toma de antiácidos  
e estilos de vida saudável

• Sente azia frequentemente  
(3 ou mais vezes por semana), 
por mais de 2 semanas 

• Dificuldade em engolir 

• Perda de sangue no vómito ou 
nas fezes (fezes muito escuras) 

• Dor repentina, forte e 
persistente no estômago  
ou no peito 

• Suores associados a dor  
no peito

• Perda de peso acentuada  
e sem motivo 

• Dor ou ardor entre refeições 
ou durante a noite, que alivia 
depois de comer 

Prevenção:

Eleve a cabeceira, 
colocando uma altura 

por baixo dos pés da cama  
ou uma almofada em cunha,  
que permita elevar o corpo  
da cintura para cima

Evitar deitar-se a seguir  
às refeições

 
Evite fumar  
(ou reduza o número 

de cigarros) e limite o consumo 
de álcool 

Faça várias refeições 
ligeiras por dia e com 

pouca gordura.  
Coma devagar 

Evite roupas justas 

Evite bebidas e 
alimentos como: 

café, refrigerantes, frutas 
ácidas, chocolate, pimenta, 
picante, cebola, fritos, vinagre, 
entre outros •
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Previna-se: em Portugal, morre-se mais de pneumonia 
do que de acidentes rodoviários.

/// Consultório

Jaime Pina
Médico
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A vacina do pulmão

Uma infecção do pulmão pode 
ser provocada por bactérias, 
vírus e fungos. As bactérias  
são as mais frequentes,  
com destaque particular  
para o “pneumococo”.

As pneumonias afectam, 
sobretudo, pessoas com  
a imunidade deprimida,  
crianças e idosos.

Os últimos dados apontam 
para mais de 100 mil casos 
anuais, associados a um elevado 
número de internamentos 
hospitalares – mais de  
40.000 – e casos fatais. > 

Morrem todos os dias 16 portugueses 
internados por pneumonia
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Fundação Portuguesa do Pulmão
www.fundacaoportuguesadopulmao.org

Segundo o Eurostat, em 
Portugal a pneumonia é 
responsável por sete vezes  
mais mortes do que as 
provocadas por acidentes 
rodoviários: morrem todos  
os dias 16 pessoas internadas 
por pneumonia. 

Há sinais a ter em conta: febre, 
tosse produtiva e dor torácica. 
A febre costuma ter um início 
abrupto e pode ser elevada –  
39º-40°C; a tosse pode ser 
acompanhada de expectoração, 
quase sempre amarelada, verde 
ou com sangue; a dor torácica 
aumenta com a inspiração e com 
a tosse – dor tipo pontada.

Estes sintomas devem levar  
o doente a procurar apoio 
médico. Apesar de serem 
detectados por auscultação 
pulmonar, a radiografia do 
tórax determina a localização 
e a extensão da doença e se 
existem eventuais complicações, 
como por exemplo da pleura – 
pleurisia.

No tratamento há duas decisões 
a tomar: a escolha do antibiótico 
e o local onde o doente vai 
ser tratado. Relativamente 
à primeira, a associação de 

Crianças, idosos, 
fumadores  
e doentes  
crónicos devem  
vacinar-se

antibióticos é a regra. Quanto  
ao local de tratamento, depende 
da extensão e da gravidade: 
as pneumonias menos graves 
são tratadas em ambulatório; 
as mais graves impõem o 
internamento hospitalar. 

Melhor do que tratar uma 
pneumonia é preveni-la e hoje 
temos vacinas que permitem 
evitar muitas pneumonias 
causadas pelos pneumococos – 
as vacinas antipneumocócicas.

Os candidatos à vacinação são 
os chamados grupos de risco: 
crianças (a vacina faz parte do 
Plano Nacional de Vacinação), 
pessoas idosas – sobretudo 
as institucionalizadas – as 
pessoas com doença crónica ou 
debilitante, diabéticos, fumadores, 
pessoas sem baço e todos os que 
têm a  imunidade afectada.

Sendo a pneumonia uma doença 
perigosa, até mortal, sobretudo 

ACESSIBILIDADES PARA EDIFICIOS E VIATURAS MOBILIDADE 

Modelos em Stock para entrega e montagem até 72 horas: 

Catálogo com outras soluções:    www.ergometrica.pt 

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

Cadeira elevador para 
escada recta 

desde 2,250.00€ 

Elevador com plataforma 
de escada recta desde 

6,900.00€ 

Banco rotativo para 
viaturas desde 

2,450.00€ 

Scooter 4 rodas  
Eléctricas desde 

1,096.04€ 

nos mais idosos, devemos 
recorrer a todas as armas para 
a evitar. E uma dessas armas  
é a vacina. Se pertence a um  
dos grupos de risco e ainda  
não está vacinado, fale com  
o seu médico. •
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/// Desporto/// Desporto

Manual de exercícios  
para grávidas

O corpo da mulher grávida sofre 
transformações para acomodar 
o bebé que vai crescendo até 
ao nascimento. Há alterações 
e, por isso, o exercício físico 
deve respeitar as mudanças. 
A mulher pode e deve fazer 
exercício físico para ter uma 
gravidez tranquila.Falar com  
o médico assistente é 
importante para orientação 
da condição clínica específica. 
De qualquer modo, é bom não 
exagerar para garantir uma boa 
circulação do sangue no útero  
e a oxigenação do bebé. 

EXERCÍCIOS:

1. Mobilidade e alongamento: 
geram mobilidade a todas 
as estruturas móveis. 
Estes exercícios ajudam na 
prevenção de dores antes e 
depois do parto e preparam-no  
para o mesmo.

2. Posturais e de força 
muscular: são exercícios que 
ajudam a equilibrar todas 
as forças dos músculos 
que sofrem alterações 
biomecânicas.  

Posição do gato com rotação externa e 
rotação interna da coxa

Respiração: inspire, olhe em frente, 
expire e enrole.

Séries e repetições: 1 X 6-8 rep

Nota: não arqueie demasiado a zona 
lombar e cervical; faça sempre sem 
dor ou desconforto.

Alongamento do músculo grande 
dorsal

Respiração: inspire, estenda bem  
o braço e incline lateralmente, expire  
e empurre o peito para o chão.

Nota: se tiver desconforto nos  
ombros, não faça. Após as 34 semanas,  
prefira exercícios sentada.

Abertura torácica sentada

Respiração: inspire, abra o peito 
para o teto e os ombros para rotação 
externa. Expire e cresça ainda mais 
fazendo duplo queixo e relaxe.

Séries e repetições: 1 X 6-8 rep

Nota: não arqueie a zona lombar, 
empurre apenas o externo na 
direcção do tecto.

1. Mobilidade e alongamento

Paula Santos
Osteopata
Instrutora do Holmes Place

Diminuem dores, criam boa 
postura e geram melhor 
energia vital e respiratória, 
que contribuem também para 
que o bebé se posicione de 
forma correcta.

3. Respiratórios e de ligação 
entre a mãe e o bebé: estes 
exercícios permitem reduzir  
o stress, promover uma  
boa oxigenação e relaxar 
o diafragma, músculo muito 
importante para o trabalho  
de parto, principalmente  
a expulsão. •
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Agachamento com rotação da coluna

Respiração: na inspiração sente-se  
a 45º e na expiração rode o tronco.

Séries e repetições: 1 X 8-12 rep

Nota: não rode demasiado o tronco; 
à medida que a barriga cresce vai 
sendo mais difícil.

Respiração Integral

Respiração: na inspiração realize flexão do tornozelo e enrole os dedos e 
as mãos para o interior, com flexão dos pulsos; na expiração faça o inverso, 
esticando bem tudo o que flectiu anteriormente; a respiração deve ser lenta 
para executar bem os movimentos (nesses momentos, fale interiormente  
com o seu bebé).

Séries e repetições: 1 X 12 rep.

Nota: faça o exercício num plano inclinado; se tiver desconforto na zona lombar, 
faça só os movimentos das mãos e flicta os joelhos. 

Lunge unilateral

Respiração: inspire e desça as 
pernas, expire e suba (troque  
a perna).

Séries e repetições: 1 X 8-12 rep 

Nota: como o equilíbro se vai 
alterando, apoie-se numa parede 
para ficar mais segura.

Ponte de glúteos

Respiração: na expiração contraia 
os músculos do pavimento pélvico, 
glúteos e abdominais, para a bacia 
ir para retroversão (sem curvatura 
lombar); na inspiração suba, mantenha 
e volte a descer na expiração.

Séries e repetições: 2 X 6-8 rep. 
(30´́  de descanso entre séries)

Nota: se tiver dor na lombar,  
sacroilíaca ou ciática, não faça  
este exercício.

2. Posturais e de força muscular

3. Exercícios respiratórios e de ligação entre a mãe e o bebé

ATENÇÃO
Passe de uns exercícios 

para os outros fazendo um repouso 
de 60´´ entre cada exercício. 

Comece com um aquecimento de 
10 minutos de treino cardiovascular 
e termine com alongamentos, no fim 
sem grandes graus heróicos. 
Sempre que estiver no chão e tiver  
de se levantar, faça-o de forma lenta  
e progressiva. 
Deve parar se sentir contracções 
uterinas, sangramento vaginal, 
escoamento de líquido amniótico, 
tonturas e/ou fraquezas, falta de ar ou 
dificuldades em respirar, dormência 
em qualquer parte do corpo, distúrbios 
visuais, actividade fetal diminuída 
e prolongada, inchaço súbito nas 
mãos, face ou pés, dor de cabeça ou 
enxaqueca, edemas generalizados, 
pernas vermelhas, com dores ou 
com edema, temperatura corporal 
superior a 38ºC, náuseas persistentes 
ou vómitos, caso se sinta adoentada 
ou cansada, ou se sentir fraqueza 
muscular ou dor no peito.

Flexões 

Respiração: na inspiração flicta os 
cotovelos e na expiração ”empurre” a 
parede. (auto-alongamento da coluna)

Séries e repetições: 2 X 6-12 rep.  
(30'' de descanso entre séries)

Nota: se sentir desconforto nos 
ombros, não faça; pode variar a 
posição das mãos; não se afaste muito 
da parede; se não tiver equilíbrio, faça 
com os calcanhares no chão.

Na próxima edição: Manual de exercícios pós-parto
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/// Suplementação

Bebé bem nutrido na barriga
Ferro e ácido fólico são quase sempre aconselhados.

Paulo Jacob
Farmacêutico
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O ácido fólico, também 
conhecido como vitamina B9, é 
especialmente importante no 
início da gravidez. À medida que 
os tecidos maternos (sangue, 
útero, etc.) se expandem durante 
a gravidez, as necessidades 
nutricionais de ácido fólico 
aumentam. O ácido fólico 
tem um papel crucial na 
formação e no funcionamento 
do sistema nervoso do feto, no 
desenvolvimento e na produção 
de glóbulos vermelhos, bem como 
na prevenção de malformações 
no feto, como a espinha bífida.

Se não tomou ácido fólico antes 
ou no início da sua gravidez, não 
se preocupe. Lembre-se que uma 
alimentação completa, variada 
e equilibrada permite satisfazer 

na totalidade ou em parte as 
necessidades diárias.

O ferro é esquecido 
frequentemente mas uma 
em cada quatro mulheres em 
idade fértil sofre de deficiência 
deste mineral, sendo que as 
necessidades da grávida vão 
quase duplicar.

O ferro é o principal constituinte 
da hemoglobina, permitindo 
que os glóbulos vermelhos 
transportem o oxigénio até 
às células. Este mineral é 
importante tanto para a mãe 
como para o bebé, sendo 
essencial no desenvolvimento 
neurológico do embrião.

Como aumentar a 
absorção do ferro?  
O truque é ingerir na 
mesma refeição vitamina 
C. Por isso, beneficie 
das vantagens da fruta 
fresca à sobremesa,  
por exemplo com alguns 
citrinos para ajudar  
a absorver o ferro!

Actualmente, é prática corrente 
a indicação de toma de 
suplementos em ferro e/ou em 
ácido fólico. Se tiver dúvidas, 
pode aconselhar-se com o seu 
farmacêutico. •
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/// Nutrição

Recomeços à mesa
Uma vida saudável exige disciplina mas vale a pena. 

Texto de Maria Jorge Costa

Comer melhor, fazer exercício 
físico, assumir hábitos de vida 
saudável são algumas das 
promessas que vale a pena 
cumprir na mudança de ano. 
Nada se consegue sem esforço 
mas as compensações valem 
bem os sacrifícios iniciais. Sim, 
os iniciais. Assim que se começa 
a perder peso, a recuperar a 
forma física e a sentir energia 
renovada, o prazer suplanta 
os esforços. As endorfinas 
libertadas pela prática 
desportiva e o sistema imunitário 
fortalecido têm reflexos  

imediatos no bem-estar geral,  
na aparência da pele, no cabelo.

Para o empurrão inicial, 
deixamos algumas dicas 
alimentares:

1. Uma vez por semana, 
substitua a refeição de carne  
por um prato vegetariano. 

2. Uma vez por semana, 
experimente cozinhar sem sal, 
substituindo o tempero por ervas 
aromáticas. 

3. Substitua o refrigerante ou  
a bebida açucarada por água.  
Um refrigerante ou outra bebida 
açucarada podem conter 
(por lata de 330 ml) cerca de 
35g de açúcar, o que equivale ao 
consumo anual de mais de 12kg 
de açúcar e alguns quilogramas 
de gordura corporal a mais no 
final do ano!

4. Comece a refeição sempre 
com sopa e substitua a batata 
por leguminosas (feijão, grão, 
ervilha, fava, lentilha…).  
A presença de hortícolas e 
leguminosas ajuda a regular 
o colesterol. São fonte de 
vitaminas e minerais, reduzem o 
risco de doença cardiovascular e 
certos tipos de cancro, reduzem 
o risco de diabetes tipo 2  

e podem ter papel importante na 
regulação do trânsito intestinal e 
no controlo do apetite.

5. Evite alimentos ricos  
em gorduras.

6. Elimine o consumo  
de bebidas alcoólicas.

7. Opte por frutas, legumes, 
verduras e carnes brancas 
grelhadas.

8. Tempere a salada com  
azeite (uma colher de café).

9. Beba água entre as refeições –  
8 copos grandes.

10. Coma diariamente alimentos 
ricos em fibras.

Elimine totalmente da 
alimentação: chocolate, biscoitos 
amanteigados, produtos de 
pastelaria em geral, enchidos 
(como linguiça, salsicha, bacon e 
mortadela) maionese, manteiga 
e margarina.

É importante comer a cada três 
horas, mesmo que não tenha 
fome. Se sentir fome após três 
horas, significa que comeu 
demais na refeição anterior  
e deve reduzir as doses na 
próxima refeição. •
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/// Sexualidade

Regresso ao desejo
A seguir ao parto, só custa recomeçar.  
Depois o sexo volta a ser fantástico. 

Maria do Céu Santo 
Ginecologista e obstetra

O parto é um momento mágico 
na vida da mulher, em que o bebé 
virtual, imaginado e observado 
em ecografia, se torna real.  
Nem tudo é tão fácil como parecia, 
as hormonas nesta fase parece 
que só dificultam. No período  
pós-parto, há diminuição do 
desejo (libido) por alterações 
hormonais, principalmente a 
prolactina (hormona do leite)  
e os anovolatórios (pílula),  
sem esquecer o cansaço, já  
que as 'pilhas' do bebé não  
acabam à noite. >
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GUIA DA SEXUALIDADE PÓS-PARTO

1.º MÊS

Sim Não

Adaptação ao horário do recém- 
-nascido (se o bebé deixar)   

Andar de camisa de noite  
e roupão todo o dia

Duche de manhã Tomar banho de imersão

Alongamentos* Agarrar em pesos

Exercícios de Kegel *1 Ficar fechada em casa

Dar "asas" à imaginação 
sexualmente

Relação sexual com coito 
(penetração)

2.º MÊS E RESTANTES

Sim Não

Consulta de revisão do parto  
(entre 4 e 6 semanas após o 
parto)

Conflitos com a sogra  
e o marido *3

Massajar a zona da episiorrafia 
(se teve pontos)

Sem tempo para si própria

Actividade sexual com coito 
(lubrificante)*2 "Fazer amor" após as 22h *4

Ginástica adequada Ginástica de alto impacto

Exercícios de Kegel *1 Ficar fechada em casa

Bolinhas de Ben-wa*1 Deixar de fazer planos a dois *5
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* Durante a gravidez, verifica-se uma alteração da curvatura natural 
da coluna, que nesta fase ainda não retomou a sua posição correcta, 
podendo referir formigueiros (parestesias) nas mãos e nos pés, pelo 
que é aconselhável ALONGAMENTOS, por exemplo espreguiçar-se 
várias vezes por dia.

*1 Resumidamente, os EXERCÍCIOS DE KEGEL 
consistem em contrair os músculos do períneo 
(pavimento pélvico) várias vezes por dia.  
De modo a torná-los mais eficazes, é 
aconselhável a utilização das bolinhas de  
Ben-wa ou Kegel, que, para além de 
fortalecerem a musculatura pélvica, 
aumentam também a libido por estimulação  
da vagina. Como utilizar: 1) higiene íntima;  
2) aplicar lubrificante nas bolinhas e na vulva; 
3) introduzir as bolinhas na vagina; 4) contrair 
os músculos do períneo (vagina e vulva)  
de forma a impedir a saída das bolas.

*2 Inicialmente, é melhor utilizar LUBRIFICANTE À BASE DE ÁGUA 
e após "fazer amor", se tiver sensação de dermatite de contacto – 
conhecido por "assado" – pode recorrer ao creme do bebé.  
Lembre-se que quanto menos vezes tiver relações mais irá 
prolongar a sensação de incómodo ou dor. Como esteve várias 
semanas sem fazer amor, a mucosa vaginal está mais fragilizada  
e precisa de ser "utilizada" para voltar à resistência normal.

*3 Cerca de 50% das mulheres têm uma certa depressão pós-parto 
(baby blues), com tendência a IMPLICAR COM A SOGRA E COM 
O MARIDO. Quando tal situação acontecer, pode, por exemplo, 
ausentar-se para ir à casa de banho, respirar fundo e, quando voltar, 
peça desculpa e diga que é das hormonas.

*4 Quando o parceiro chegar a casa, "FAÇAM AMOR" e depois jantem 
tranquilamente. Depois das 22h geralmente não tem força nem para 
"puxar o lençol" e torna-se uma sessão de ginástica.

*5 Deixar o bebé com alguém em quem confie para poderem 
NAMORAR TRANQUILAMENTE, sem interrupções constantes,  
como pôr a chupeta, dar o leite ou mudar a fralda.

Não esquecer que a sexualidade é fundamental na vida do casal, 
sendo um dos principais motivos de divórcio. A maioria das mulheres 
refere que o que custa é começar mas que depois é fantástico. 
Em tom de resumo, se é mãe, não se esqueça de si como mulher. 
Caso contrário, o seu parceiro também vai esquecer a mulher  
por quem se apaixonou. •

Com a colaboração de Dra. Vânia Morais (Medicina Geral e Familiar)
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/// Saúda convida

Porto  
zen
"Autêntica" é o adjectivo que Daniela Ricardo elege 
para caracterizar a cidade. E as pessoas.

Texto de Luísa Neves
Fotografias de Júlio Pimentel

Na Invicta as «pessoas são 
genuínas, estão sempre prontas 
a ajudar o próximo. E a cidade 
reflecte isso nos parques, 
mercados, lojas, edifícios e 
monumentos que nos rodeiam», 
conta a enfermeira Daniela 
Ricardo.  

A nossa viagem começa pelo 
Parque da Cidade, 83 hectares 
que “desaguam” no Oceano 
Atlântico, onde o espaço concilia 
na perfeição a intervenção do 
homem com os caprichos da 
natureza. Esta antiga lixeira 
está projectada de tal forma que 
o rebuliço citadino não se atreve 
a transpor a barreira protectora 
da vegetação. Nascida em 
Matosinhos mas a residir perto 
do “pulmão” do Porto, Daniela 
Ricardo não abdica de visitar 

o espaço diariamente, para 
descomprimir do trabalho 
pesado no IPO, onde exerce  
há 19 anos «com muito gosto». 

E foi o trabalho na área da 
Oncologia que despertou  
o interesse pelo shiatsu e pela 
alimentação macrobiótica. 
«Precisava de novas 
ferramentas para ajudar  
os doentes, de forma autónoma, 
não invasiva e compatível  
com a minha prática 
profissional», recorda. 

Ainda chegou a praticar shiatsu 
com alguns pacientes, mas 
as exigências do serviço não 
permitiram que continuasse 
com a experiência. Foi então  
que decidiu investir num  
curso de três anos sobre  

alimentação macrobiótica,  
área à qual podia juntar  
o gosto por cozinhar. Além de 
dar alguns conselhos práticos 
a doentes do IPO, iniciou um 
projecto de alimentação natural 
– a Biofamily. Nele cabem 
workshops, aulas individuais 
de culinária, consultas de 
orientação alimentar, retiros, 
viagens e jantares temáticos, 
entre outras actividades. > 

Foi o trabalho na 
Oncologia que 
despertou o interesse 
pelo shiatsu e 
pela alimentação 
macrobiótica
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Daniela visita o Parque da Cidade para 

descomprimir do trabalho pesado no IPO 
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E, tal como o estilo de vida 
macrobiótico, nesta iniciativa 
«vemos o alimento como  
uma forma de cura». 

Daniela Ricardo é exemplo  
de como a alimentação pode 
depurar o corpo e a alma.  
Há 10 anos foi-lhe 
diagnosticado um quisto no 
ovário com indicação para 
cirurgia, algo que quis evitar. 
Assim, durante um mês 
«fiz uma alimentação muito 
restrita, só à base de cereais 
integrais, leguminosas e 
vegetais, sem integrar nenhum 
alimento processado.  
Ao mesmo tempo, fiz banhos 
de assento com algas e 
sal marinho. E na consulta 
seguinte o quisto do ovário 
tinha desaparecido!».

No Passeio Alegre, voltamos  
a poder usufruir de um espaço 
verde na exacta zona em que 
o Douro se une ao Atlântico. 
Aqui, os barcos de pesca 
artesanal que pintalgam as 
águas transmitem mais uma vez 
a autenticidade do Porto, que 
ao longo de décadas conseguiu 
manter vivas as tradições.  
A Ribeira, eternizada por Manoel 
de Oliveira no magistral “Aniki- 
-Bóbó”, com a Ponte Luís I como 
vizinha privilegiada, continua  
a ter crianças a banharem-se 
nas águas do rio. É inevitável 
ouvir ressoar na nossa memória 
a célebre lengalenga: 

“Aniki bébé, aniki bóbó.
Passarinho tótó. Berimbau. 
Cavaquinho. Salomão. Sacristão.
Tu és polícia, tu és ladrão.” >

A enfermeira criou um
projecto de alimentação 

natural – a Biofamily

Na Ribeira, as crianças 
continuam a banhar-se no rio, 
como no filme Aniki-Bóbó





A diferença entre os anos 40 do 
século passado e a actualidade 
faz-se pela presença de 
turistas, a extensa palete 
de cores dos prédios que se 
prolongam pelo Cais da Ribeira 
e pelas esplanadas que os 
acompanham. O itinerário 
escolhido por Daniela Ricardo 
leva-nos à Rua das Flores,  
em pleno centro portuense. 
Esta é a artéria que liga a 
estação ferroviária de S. Bento 
ao Mercado Ferreira Borges, 
actualmente transformado 
em sala de espectáculos. 
Quase em frente à Igreja da 
Misericórdia (séc. XVI) está 
o Museu das Marionetas do 
Porto, inaugurado em 2013. 
Ponto incontornável numa 
volta pelo Porto é a Torre dos 
Clérigos (séc. XVIII), exemplo da 
presença do Barroco na cidade.  

A dois passos encontramos  
a Livraria Lello. Daniela leva-nos  
até lá ou não fosse ela própria 
autora de um livro.  
«Viagens da comida saudável» 
é o nome da obra que a 
enfermeira lançou há um 
ano e resulta das viagens 
organizadas pelo marido,  
Luís Baião, no âmbito  
de outro projecto:  
a Zen Family. •

A diferença  
entre os anos 40  
do século passado  
e a actualidade  
faz-se pela 
presença de 
turistas na cidade
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Bula
Em Carne Viva
Av. da Boavista, 868 
T. 932 352 722
www.emcarneviva.pt

Cantina 32 
Rua das Flores, 32
T. 222 039 069
www.cantina32.com

Casa dos Lóios 
Boutique Guesthouse
Rua das Flores, 245
T. 914 176 969
www.shiadu.pt/casa-dos-loios

Porto A.S 1829 Hotel 
Largo de S. Domingos, 50
T. 223 402 740
www.as1829.luxhotels.pt

Museu das Marionetas
Rua de Belomonte 61
T. 220 108 224
www.marionetasdoporto.pt

Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610
www.casadamusica.com

Torre dos Clérigos
Rua de S. Filipe de Nery
T. 222 001 729
www.torredosclerigos.pt

Livraria Lello
Rua das Carmelitas, 144
T. 222 002 037
www.livrarialello.pt

Em Carne Viva 

Ao almoço, o restaurante apresenta um menu que dificulta a  
tarefa de escolher entre a panóplia de iguarias. O Mil-folhas  
de Vegetais e o “Sem Espinhas” à Lagareiro são apenas alguns  
dos exemplos! O espaço também assume um compromisso  
de sustentabilidade ecológica, reaproveitando diversos materiais  
que existiam no edifício, na decoração e no mobiliário. 

O lobby do Porto A.S 1829 Hotel mantém a aparência da 
papelaria que ali existiu durante décadas, tendo ao dispor 

materiais como blocos, canetas e carimbos
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/// Programa Abem

Vamos ao Circo
As crianças vibraram com os palhaços, os trapezistas 
e no intervalo brincaram com os seus personagens 
favoritos.

Texto de Maria Jorge Costa
Fotografias de Pedro Loureiro

Mais de 300 pessoas, entre 
crianças e idosos utentes 
do Programa Abem tiveram 
uma tarde especial no Circo 
Victor Hugo Cardinali. A época 
de Natal é um tempo festivo 
dedicado às famílias e de  
magia que o Circo incorpora  
de forma exemplar.  

E foi para proporcionar um 
pouco desse ambiente que  
o Cartão Saúda das Farmácias 
Portuguesas convidou os 
beneficiários do Programa 
Abem, da Associação Dignitude. 
Na tarde de 14 de Dezembro 
juntaram-se em Lisboa pessoas 
de quase todos os pontos do país 

onde o Abem já está implantado, 
as quais se deslocaram em 
autocarros fretados para o efeito. 
As crianças, que estiveram 
entre os espectadores mais 
entusiastas, puderam ainda,  
no intervalo, contactar mais de 
perto com os seus personagens  
e animais favoritos. •
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O momento em que o Abem subiu ao palco
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Programa Abem
em números

MATOSINHOS

PORTO

VISEU

MONFORTE

LOURES
SINTRA

LISBOA

ALMADA

SEIXAL SETÚBAL

BARREIRO

Balanço a 30 de Novembro de 2016

5 DISTRITOS

11 CONCELHOS-PILOTO:
ALMADA, BARREIRO, LISBOA, LOURES, MATOSINHOS, 
MONFORTE, PORTO, SEIXAL, SETÚBAL, SINTRA E VISEU

1.666 BENEFICIÁRIOS ENVOLVIDOS = 688 FAMÍLIAS ABRANGIDAS

1.796 RECEITAS DISPENSADAS AO ABRIGO DO PROGRAMA ABEM

13 ENTIDADES REFERENCIADORAS

186 FARMÁCIAS ADERENTES
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Control Nature

Gama Vitacê

vale saúda

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Control Nature  
6 preservativos

CNP 6293050

Na compra de uma embalagem de  
Vitacê Comprimidos ou Vitacê Efervescente

CNP Vários

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

BeOn  
Osteo-Flex Duo

vale saúda

Na compra de uma embalagem de BeOn Osteo-Flex 
Duo (30 Comprimidos + 30 LipidCaps) 

CNP 7394395

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Psorioderm Sensitive 
"Sensível como nós!"

vale

24

vale saúda

Na compra de qualquer produto da gama  
Psorioderm Sensitive  

CNP Vários

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

vale

14
vale

54

vale

34
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Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 

Control Nature

Gama Vitacê

CNP 6293050

CNP Vários

Control Nature é um preservativo com a forma Adapta o que 
permite uma adaptação perfeita tornando a tua relação sexual 
mais satisfatória. Control Nature é fabricado em látex de borracha 
natural da máxima qualidade, liso, anatómico de lados não 
paralelos, transparente, lubrificado e com depósito.  
Este produto é um dispositivo médico de uso único.  
Antes da sua utilização deve ler cuidadosamente a rotulagem  
e as instruções de utilização.

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 

BeOn  
Osteo-Flex Duo

CNP 7394395

Osteo-Flex Duo é um suplemento alimentar promotor da saúde 
dos ossos e das cartilagens.
Na sua composição podemos encontrar óleo de peixe, colagénio, 
vitaminas C e D, ácido hialurónico, entre outros. Estes nutrientes, 
combinados, promovem o alívio da rigidez, do inchaço e das dores 
das articulações, assim como a regeneração da cartilagem.
É um suplemento aconselhado a todos os que sofrem de dores 
das articulações ou perda de mobilidade geralmente associadas 
à idade ou à prática de exercício físico, bem como de forma 
preventiva.
O Osteo-Flex Duo deve ser parte de uma alimentação saudável. 
Tome 1 comprimido e 1 cápsula todos os dias.  
Aconselhado a maiores de 18 anos.

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 

Psorioderm Sensitive 
"Sensível como nós!"

CNP Vários

PSORIODERM SENSITIVE - IDEAL PARA BEBÉS, CRIANÇAS  
E ADULTOS INTOLERANTES AO ÁCIDO SALICÍLICO.
 
Gama especialmente desenvolvida para o cuidado da pele 
desidratada, eczematosa, atópica, seborreica e psoriática. 
Nutre, acalma o prurido e intensifica o nível de conforto da pele. 
Produtos dermatologicamente testados com fragrância não 
alergénica. Não contém parabenos, ácido salicílico, corantes 
artificiais e esteroides.

Psorioderm SENSITIVE Creme 50ml (CNP 6982660)
Psorioderm SENSITIVE Creme 100ml (CNP 6982678)
Psorioderm SENSITIVE Gel de duche 250ml (CNP 6982694)
Psorioderm SENSITIVE Loção corporal 250ml (CNP 6982686)
Psorioderm SENSITIVE Champô 250ml (CNP 6982652)

Proteja-se contra os problemas de Inverno. Fórmulas completas e 
avançadas com vitamina C, zinco e equinácea.
Vitacê Comprimidos e Vitacê Efervescente são SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES. Os suplementos alimentares não substituem uma 
dieta variada, nem um estilo de vida saudável. O efeito benéfico é 
obtido com a toma diária de um comprimido ou um comprimido 
efervescente, a partir dos 12 anos, durante ou após uma das principais 
refeições. Não exceda a toma recomendada. Não deve ser utilizado 
em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer  dos seus 
constituintes. Mantenha fora da vista e do alcance das crianças. Leia 
atentamente as instruções de utilização no interior da embalagem. 

Vitacê Comprimidos (CNP 7341818)
Vitacê Efervescente (CNP 7398628)
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Conjunto de dois 
biberões

vale saúda

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

Bomba Tira Leite 
Manual
Na compra de uma Bomba Tira Leite Manual  
Philips Avent

CNP 6926634

Aspirador Nasal 
Libenar

vale

24

Na compra de um Aspirador Nasal Libenar

CNP 6100529

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 
Desconto válido para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas.

vale saúda

Na compra de uma embalagem dupla de biberões 
Philips Avent da gama Natural (125ml, 260ml, 330ml)

CNP Vários

Aptamil Junior 
Leite de Crescimento

vale saúda

Na compra de uma embalagem Aptamil Junior 4  
ou Aptamil Junior 5 750g

CNP Vários

vale

34
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Aspirador Nasal 
Libenar

Aptamil Junior 
Leite de Crescimento

Bomba Tira Leite 
Manual

CNP 6100529CNP Vários

CNP 6926634

Os bebés não se sabem assoar sozinhos. Assim, após a aplicação 
da solução fisiológica estéril, é importante que as secreções nasais 
sejam removidas com a ajuda de um aspirador.
Libenar Aspirador Nasal é um dispositivo médico para higiene 
nasal e uso externo. Cada recarga destina-se apenas a uma única 
utilização. Manter fora da vista e do alcance das crianças.  
Ler cuidadosamente a rotulagem e instruções de utilização.  
Em caso de dúvida, aconselhe-se com o seu farmacêutico.

Os primeiros anos de vida do seu filho são marcados pelo seu rápido 
crescimento e desenvolvimento, contribuindo para a sua saúde futura. 
A gama Aptamil Junior 4 e 5 é adequada às necessidades nutricionais 
específicas das crianças a partir dos 12 e 24 meses, respectivamente. 
Não deve ser utilizada como substituto do leite materno, mas sim 
como parte de uma dieta diversificada, equilibrada e saudável, após 
os 12 meses de idade. Consulte sempre o seu profissional de saúde 
quando considerar introduzir alimentos complementares. 
Desconto relativo ao preço de venda nas Farmácias Portuguesas.
Não acumulável com outras promoções, incluindo Cartões de Desconto.

Aptamil Junior 4 750g (CNP 7381129)
Aptamil Junior 5 750g (CNP 7381137)

Bomba tira leite manual Natural
Posição de extracção mais confortável graças ao design exclusivo
Estimula suavemente a saída natural e o fluxo do leite
• Almofada massajadora suave com sensação de calor
• Fácil de combinar alimentação a peito e biberão
• Inclui biberão e tetina Natural para um agarrar natural
• Fácil de utilizar, de armazenar e de transportar
• Design leve e compacto
• Compatível com outros produtos de alimentação Philips Avent
• Limpeza fácil graças ao pequeno número de peças separadas

Não acumulável com outras promoções

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 

Validade: 14 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 

Conjunto de dois 
biberões

CNP Vários

Conjunto de dois biberões Gama Natural
• Fácil de combinar alimentação a peito e biberão
• Agarrar natural graças à tetina larga com o formato do peito
• Este biberão não contém BPA
• Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível 

sem contracções
• Compatível com a gama Philips Avent
• Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora
• Forma ergonómica para o máximo conforto
• Fácil de utilizar e limpar, montagem rápida e fácil
• Disponível em diferentes tamanhos (125 ml, 260 ml e 330ml); 

contém 2 unidades
Não acumulável com outras promoções.

Philips Avent da gama Natural 125ml (CNP 6926568)
Philips Avent da gama Natural 260ml (CNP 6926576)
Philips Avent da gama Natural 330ml (CNP6926584)






