




O alerta americano
Sílvia Rodrigues
Farmacêutica, directora da Revista Saúda

/// Editorial
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«O vírus da gripe é sério.  
O vírus da gripe é imprevisível», 
enfatizou Thomas Frieden, 
director do CDC.

A gripe sazonal, que acontece 
todos os anos, mata. Nos 
EUA, faz 49 mil vítimas por 
ano. Em Portugal, estimativas 
conservadoras apontam para 
2.400 óbitos causados pela gripe 
e outras doenças a que abre 
caminho, como a pneumonia.

O vírus da gripe é especialmente 
perigoso por duas 
características, que definem  
um mau carácter. 

Primeiro, engana que se 
farta. Todos os anos ataca 
entre 700 mil a um milhão de 
portugueses. Mas, na maioria 
dos casos, instala-se durante 
uma semana e despede-se “até 
para o ano”, o que transmite à 
sociedade uma falsa sensação 
de segurança. 

Segundo, é cobarde. Ataca com 
mais força as pessoas mais 
vulneráveis da nossa família, 
como os idosos e doentes 
crónicos.

A vacina é especialmente 
recomendada nestes grupos, 
considerados de risco, 

A gripe motivou, no dia 29 de 
Setembro, um alerta muito 
claro por parte da agência de 
Saúde dos Estados Unidos: 

«Todos os americanos devem 
vacinar-se contra a gripe, tão 
depressa quanto possível». 

O Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC), uma 
das instituições de saúde 
pública mais prestigiadas do 

mundo, recomenda a 
cobertura vacinal da 

população adulta, 
para evitar mortes 

desnecessárias. 

assim como em grávidas e 
profissionais de saúde.  
À vacinação dos adultos é, no 

entanto, o instrumento mais 
eficaz para diminuir a circulação 
do vírus na comunidade – e 
consequentemente o número 
de contágios de indivíduos de 
risco. A vacinação deve ser 
encarada como um acto de 
responsabilidade, em particular 
para quem contacta com 
crianças, grávidas, idosos ou 
doentes crónicos. 

«As farmácias têm um papel 
central na vacinação da 
população adulta», como afirma 
Carolyn Bridges, directora de 
imunizações do CDC.  
Em Portugal, 2.267 farmácias 
estão disponíveis para garantir 
a imunização dos portugueses. 
Farmacêuticos com formação 
específica garantem a 
administração da vacina da 
gripe com toda a segurança, 
sem marcações prévias nem 
salas de espera. No caso da 
gripe, a educação para a saúde e 
o aconselhamento farmacêutico 
são particularmente relevantes. 
Esta revista pretende contribuir 
para isso. A Saúda ajuda os 
leitores a enfrentar a gripe com 
a tranquilidade de quem está 
bem informado, mas sem falsas 
sensações de segurança.  •
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ENTREVISTAS INTEGRAIS
Sem constrangimentos de espaço, 

ao contrário da versão  
em papel

VÍDEOS DOS PROTAGONISTAS 
Das rubricas regulares da revista 
(Entrevista de Capa, Herói Saúda 

e Saúda Convida)

GUIAS PRÁTICOS DE SAÚDE 
Conselhos fáceis de seguir sobre 

alimentação, pediatria, sexualidade  
e tratamento de doenças

REPORTAGENS EXCLUSIVAS 
Vai encontrar no site muitos 

conteúdos novos, que por razões 
de espaço não publicamos em papel
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A REVISTA SAÚDA ESTÁ 
ONDE VOCÊ ESTIVER
No seu tablet ou telefone, no computador de casa ou no portátil, 
pode aceder ao site da Revista Saúda em qualquer lugar.  
Para além de todos os conteúdos que já encontra na versão em papel,  
no site vai também encontrar conteúdos exclusivos e originais.

NOTÍCIAS DIÁRIAS
se é importante para a sua saúde, 

equilíbrio e bem-estar,  
nós publicamos online

FARMÁCIA ONLINE
Localize a farmácia mais perto 
de si e conheça as promoções 
e descontos do cartão Saúda 

Visite-nos em www.revistasauda.pt
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«Sinto a responsabilidade de estar à altura dos meus 
antecessores», afirma o Director-Geral da Saúde
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/// Entrevista com Francisco George

«Vacina  
da gripe  
evita 
mortes»

Texto de Maria Jorge Costa
Fotografias de Pedro Loureiro

O director-geral da Saúde explica 
que a vacina é vital para os grupos 
de risco, idosos e doentes crónicos  
à cabeça.

Está há 15 anos na Direcção- 
-Geral da Saúde (DGS).  
Como olha para este tempo?
Com a responsabilidade  
de estar à altura dos meus 
antecessores e de saber 
se estamos a fazer  
e a decidir no sentido correcto.
Em regra, o balanço  
é positivo. Isto não tem  
que ver directamente com  
o trabalho da DGS, mas de todas 
as 120.000 pessoas  
que trabalham nos serviços  
públicos de saúde. 

Melhorámos a taxa de incidência 
da tuberculose.Estamos a 
diminuir a taxa da interrupção 
voluntária da gravidez (IVG).  
Há menos gravidezes 
adolescentes, menos crianças a 
morrer e menos mortes infantis.
Há um conjunto de indicadores 
importantes, que avaliamos 
constantemente e nos incentivam 
a continuar. O nosso trabalho não 
é tratar os tuberculosos, isso é 
tarefa de médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, biólogos…  
de todos, incluindo os cidadãos. > 
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SLOW ÂGE
Cuidado corretor diário dos sinais de 
envelhecimento em formação

Novo cuidado anti-idade.
3 poderosos ativos integrados num cuidado diário  
com FPS 25, para atuar nos sinais de envelhecimento  
em formação, atuando em:

- Rídulas a rugas
- Tom de pele não homogéneo a manchas acastanhadas
- Perda de elasticidade e de preenchimento 

O aparecimento dos sinais de idade da pele é abrandado.

Dia após dia, a pele revela-se hidratada, mais fresca,  
tonificada e vibrante de luminosidade.

Consulte o seu Farmacêutico.
Saiba mais em vichy.pt e receba a sua amostra.

* Estudo clínico com 124 mulheres 
(60 com Slow Âge, 64 com a sua rotina habitual).

Feel Young. Age Slow.

Extrato de raízes 
antioxidantes de Baicalina

Bífidus derivado 
de probióticos

Água Mineralizante de Vichy 
com 15 minerais

COM ÁGUA MINERALIZANTE DE VICHY
NASCIDA NA REGIÃO DOS VULCÕES FRANCESES

FORMULADA PELOS LABORATÓRIOS VICHY 
HIPOALERGÉNICO**. TESTADO EM PELE SENSÍVEL
TESTADO SOB CONTROLO DERMATOLÓGICO

NOVO

Altere visivelmente o percurso 
previsível do envelhecimento da pele*.

**Formulado para minimizar os riscos de alergia. 

VIC_1609_GEN_IMPRENSA_SLOW AGE SAUDA 210x265.indd   1 15/09/16   19:05

À DGS cabe indicar as melhores 
práticas para tratar a tuberculose 
e monitorizar os seus efeitos, 
positivos ou não.

O que espera da nova campanha 
de vacinação contra a gripe?
É uma campanha 
absolutamente essencial, 
sobretudo para proteger os 
idosos e aqueles que têm 
doenças crónicas. Nós  
sabemos que a vacina da  
gripe não evita sempre a 
infecção. Mas sabemos, 
comprovadamente, que quem se 
vacina tem menor probabilidade 
de sofrer complicações.
Podemos dizer que a a vacina 
é excelente para diminuir a 
mortalidade específica pela 
gripe. Protege de complicações.  
Quando elas surgem, são menos 
graves. Há menos probabilidade 
de um idoso morrer devido à 
gripe. Por isso, damos muita 
importância à imunização e 
às campanhas de distribuição 

e administração gratuita de 
vacinas a todos os que, por 
alguma razão, estão mais 
vulneráveis. É preciso ter em 
conta que não há vacinas para 
todos. Importamos menos de 
dois milhões e somos mais 
de 10. Por isso, definimos os 
grupos prioritários. Esta vacina, 
como sabemos, é especialmente 
distinta das outras porque é 
preciso revacinar todos os anos. 
A gripe é como a “Volta ao 
mundo em 180 dias". Só circula 
nas semanas frias. Observamos 
a situação no hemisfério Sul e 
vamos administrar as vacinas 
adequadas, admitindo que vão 
chegar ao hemisfério Norte 
as que acabaram de circular 
do hemisfério sul. O vírus vai 
mudando. Não há camaleão com 
mais mudanças do que o próprio 
vírus da gripe. Vamos estudando 
as epidemias provocadas 
nas semanas frias do ano do 
outro hemisfério e trocamos 
informações com a OMS,  

com o Brasil e adaptamos  
as nossas campanhas.

A taxa de cobertura vacinal  
dos grupos de risco atingiu  
60% no ano passado.  
Como avalia este dado?
Tem corrido, de uma maneira 
geral, bem. Foi importante 
termos optado pela vacina 
gratuita, distribuída em centros 
de saúde, disponível desde  
o dia  1 de Outubro. 

«Metade dos 
portugueses que 
morrem com 
menos de 70 anos, 
morrem devido a 
erros alimentares»

Um relatório dos CDC 
(Centers for Disease Control 
and Prevention) alertava 
em Setembro que 49.000 
americanos morriam pela gripe, 
ou doenças associadas.  
Os CDC faziam o alerta de que 
era muito importante vacinar 
toda a população adulta.
Isso só é possível se tivermos 
a vacina. Nós não produzimos 
vacinas, primeiro ponto.  
É preciso que todos percebam 
que não há produção de  
vacinas em Portugal e que  
a quota de importação  
das vacinas não é estabelecida 
pelo Governo português, nem 
pelas autoridades portuguesas. 
É a indústria que define as 
quotas e este ano atribuiu  
1,2 milhões a Portugal. 

Quem não pertence a um grupo 
de risco deve fazer a vacina?
Não temos essas ambições. > 

«Há menos gravidezes 
adolescentes e menos 

crianças a morrer», 
congratula-se 

Francisco George
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A nossa ambição é proteger o 
mais possível a população idosa e 
portadores de doenças crónicas. 
Queremos ultrapassar as nossas 
metas: 60/70% da população 
idosa imunizada para a gripe 
sazonal. 

Continua preocupado com o 
ritmo de vida pouco saudável 
das pessoas? 
Está comprovado que as mortes 
prematuras se devem a estilos 
de vida pouco saudável. Um 
dos barómetros de saúde é 
saber a percentagem de mortes 
prematuras em cada ano. Por 
convenção, estipulou-se que a 
idade para considerar morte 
prematura era só 70 anos. 
Quanto maior for o número de 
doentes que morrem antes dos 
70, pior estamos. Infelizmente, 
ainda temos 20% de portugueses 
que não conseguem festejar esse 
aniversário. Mas a evolução tem 
sido positiva! Esse é o trabalho 
feito pelo conjunto dos médicos, 
enfermeiros, farmacêuticos, 
biólogos... Mas sobretudo,  
quem mais trabalha para isso 
são os próprios cidadãos.

Há áreas em que temos o dever, 
mesmo no plano legislativo, de 
actuar, sobretudo quando os 
riscos são de monta. É o que se 
passa com a alimentação, que 
é responsável por metade das 
mortes prematuras. Metade 
dos 20% de portugueses que 
morrem antes dos 70 anos,  
têm como causa principal  
erros alimentares: excesso  
de sal, açúcar, excesso  
de calorias, excesso de 
gorduras artificiais, gorduras 
processadas.  

É com satisfação que vemos 
conquistas positivas, como os 
pacotes de açúcar,  
que já são mais pequenos. 
Temos trabalhado com a 
indústria alimentar, mas  
esse trabalho não é fácil. >

«O SNS não  
poderia sobreviver 
sem as farmácias»

Houve mudanças nos refeitórios 
escolares, nas máquinas de 
venda de bebidas e alimentos 
em espaços públicos. 
Continuamos a precisar  de 
imposições para mudar?
Acho que sim. É claro que faz 
muito mal ir à praia na hora de 
almoço e continuamos a ver 
muita gente a fazê-lo, não os 
vamos proibir ou multar.  
Mas devemos informar.

«Vacina da gripe 
é absolutamente 
essencial para 
proteger idosos e 
doentes crónicos»
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• As aventuras de um médico 
em África, entre tiroteios e 
leões à solta

• Benfica, desenhado pelo sogro

• O homem que se revê em 
Antero de Quental

• Os grandes temas de Saúde 
nos próximos tempos

Continue  
a ler esta entrevista em:

 www.revistasauda.pt

VEJA TAMBÉM OS VÍDEOS

E a redução do sal?
É uma luta imparável e 
essencial, porque 40% da 
população tem hipertensão 
arterial em resultado directo do 
excesso de sal na alimentação. 

António Arnaut afirmou 
recentemente que as farmácias 
são a mão longa do SNS. 
Concorda?
As farmácias estão integradas 
no sistema de saúde e são, quase 
todas, privadas. Não são do 
SNS, mas não há SNS que possa 
sobreviver sem farmácias. 
E hoje estão melhores!  
Os farmacêuticos de hoje,  
em número e qualidade, não são 
iguais aos do passado.  
O panorama actual não é igual  
ao do passado recente.  
Há 3.000 farmácias, que são 
pontos importantes para a 
saúde. As pessoas que, muitas 
vezes, têm tosse, vão à farmácia 
e pedem um medicamento para 
a tosse. Se o farmacêutico vê 
que a tosse é arrastada, que tem 
determinadas características, 
tem de aconselhar o utente a 
visitar um médico, ou para ligar 
para a linha Saúde 24. Fizemos 
um acordo com as farmácias 
no sentido de – em ambiente de 
farmácia – falarem directamente 
com a linha Saúde 24.

«40% da população 
tem hipertensão em 
resultado directo  
do excesso de sal»

«Os pacotes de 
açúcar mais 
pequenos são uma 
conquista muito 
positiva»

«A maioria das 
mortes prematuras 
deve-se a estilos 
de vida pouco 
saudáveis»

Vê ganhos para doentes e SNS 
na dispensa de medicamentos 
hospitalares nas farmácias?
Vão surgir novidades nessa área, 
sobretudo no que diz respeito 
às doenças crónicas, seja de 
natureza infecciosa ou não. É uma 
questão de maior proximidade e 
não vejo qualquer problema. •



Saúde14

/// Heróis Saúda

Respirar  
até à meta

Texto de Sónia Balasteiro
Fotografias de Céu Guarda

A asma de Sofia não a impede  
de fazer meias-maratonas,  
cuidar dos filhos e trabalhar. 

«Não sou uma supermulher», 
insistirá ela ao longo da 
conversa. Aos 37 anos, Sofia 
Sommer Ribeiro é uma mãe de 
duas crianças que corre meias- 
-maratonas, faz traduções para 
uma das maiores sociedades de 
advogados em Portugal, é filha, 
irmã, esposa, amiga. Na verdade, 
a sua vida assemelha-se à de 
muitas mulheres. Mas Sofia está 
enganada: é uma verdadeira 
supermulher. 

Porque faz tudo isto, corre «de 
um lado para o outro» todos os 
dias, ora para levar os miúdos, 
Leonor, de 10 anos, e Vasco, 
de oito, à escola, à ginástica 
ou ao futebol, ora para estar 
com os pais, com os amigos 
ou com os dois irmãos, lado a 
lado com a asma, companheira 
omnipresente que, demasiadas 
vezes, a impede de respirar bem. 

Até às meias-maratonas,  
o caminho foi lento.  
«Um passinho de cada vez», 
como costumava dizer-lhe em 
jeito de incentivo o irmão mais 
novo, Luís, que participa em 
ultramaratonas, quando ela  
se iniciou nas corridas. 

Tudo começou em 2013. Vinha 
da praia quando sentiu o clique. 
«Houve um dia em que estava a 
voltar a pé com os meus filhos, 
trazia os baldes, o saco, aquilo 
tudo, e fiquei de rastos.  
Pensei: "Isto não pode ser, eu 
tenho 34 anos e pareço ter 90!  
Não consigo subir, não respiro 
bem… A minha vida muda já 
amanhã!"», lembra. 

Começou com a «grande, grande 
amiga» Catarina, médica  
de formação, um projecto  
de reeducação alimentar. > 
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«Um dia, pensei:  
Não respiro, não pode ser. 

A minha vida muda  
já amanhã!» E mudou
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entusiasma-se. «A partir  
da primeira, em Lisboa, 
começámos as duas a ir  
correr para todo o lado». 

Pensou que nunca conseguiria –  
o exercício era «ou no sofá» ou 
«quando muito, para as compras»,  

como costumavam dizer-lhe 
a brincar. Afinal, era muito 
pequena quando a asma lhe 
ensinou que não podia mexer-se  
muito: «Dava dois passos e 
sentia-me logo muito cansada. 
Tinha períodos com crises que 
duravam dias seguidos». 

Mas vamos ao início da história. 
Sofia tinha oito anos quando lhe 
foi diagnosticada com asma. 
Recorda-se de que foi nas férias 
de Verão: «Não andava a respirar 
muito bem à noite. A minha 
mãe percebeu que havia algo 
de errado, e o meu avô, que era 
médico, achou melhor irmos  
ao hospital». 

Seria a primeira de muitas 
madrugadas passadas no Santa 
Maria. «Foi o meu primeiro 
contacto com isto tudo: hospital, 
oxigénio, injecções…. No dia 
seguinte, fiquei muito quietinha, 
mas "aquilo" voltou e tive de ir 
outra vez para o hospital».  
E outra e outra. 

Felizmente, em casa havia 
bastante informação médica  
e clínica, conta, a sorrir:  
«A minha mãe era uma mulher 
muito moderna, levou-me a 
uma médica alergologista e fui 
devidamente diagnosticada. 

Fez os testes para perceber a que 
era alérgica e o que lhe provocava 
crises mais fortes. «Passei  
a conviver com inaladores, 
bombas, comprimidos… > 

Decidiu incluir o exercício físico. 
Hoje, as medalhas que trouxe 
das corridas em que participou 
são um «tremendo orgulho», 
diz, confiante, enquanto mostra 
uma foto sua e de Catarina com 
a medalha ao pescoço. «E não 
foram só as meias-maratonas», 

Era muito pequena 
quando a asma  
lhe ensinou que  
não podia  
mexer-se muito

Em farmácias, parafarmácias e em caudalie.com

Preenche. Redensifica. Refirma.

Um lifting natural 
pode ser eficaz?

Cinco vezes sim.
PATENTE 

CAUDALIE E 
HARVARD 

UNIVERSITY(1)

N°1 EM 
CUIDADOS 

ANTIENVELHE-
CIMENTO NA 

CAUDALIE

EFICÁCIA 
RECONHECIDA 
POR 7 PRÉMIOS 
DE BELEZA NA 

EUROPA(3)

NOVIDADE 
2016 - PELES 
NORMAIS A 

SECAS

EFICÁCIA 
VISÍVEL EM MAIS 

DE 90% DAS 
MULHERES(2)

N OVO
CREME CAXEMIRA  
REDENSIFICADOR 

(1) Patente PCT/IB2015/054257 depositada por Caudalie e Harvard University. (2) Teste consumidores, % de satisfação, 100 mulheres, 30 dias. (Sérum Firmeza). (3) França: Meilleur Soin Visage 2015 (Prix Santé Magazine) para o Sérum Resveratrol Lift. Inglaterra: 2016 Best Anti-ageing 
Range (Natural Health International Beauty Awards), Best Age Delay Serum 2016 (Beauty Shortlist Awards), Red Best of Beauty 2015 para o Creme Tisana de noite. Portugal: Menção Honrosa (Prémios Máxima 2016) para a gama Resveratrol Lift e Prémio na Categoria «Cosméticos 
Antienvelhecimento» para o Sérum Resveratrol Lift (Prémio Cinco Estrelas 2016). Espanha: Melhor Produto de Parafarmácia (Prémio YoDona 2015) para o Sérum Resveratrol Lift.

Pensou que nunca 
conseguiria correr uma 

meia-maratona.  
Para ela, «exercício era 
no sofá, quando muito 

para ir às compras»
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e tinha de ter muito cuidado com 
a ginástica». Começou a  
dominar as crises e a perceber 
as alturas em que ficava pior.   
As mudanças de tempo, 
e sobretudo a humidade, 
tornaram-se inimigos a 
combater. «Íamos de férias para 
a Praia Grande [Sintra] e a minha 
mãe dizia "Vai ser um problema".  
E era, como se me passasse  
um comboio por cima». 

Tomou vacinas para as alergias  
e para a asma, que lhe 
reforçavam o sistema imunitário, 
para aguentar o ano escolar. 
No colégio, ainda tentava fazer 
ginástica. Mas o exercício 
provocava-lhe crises mais fortes 
e, já no liceu, seguindo  
as recomendações médicas, 
deixou de fazer desporto.  
«Era quando ficava pior». 

Ela, porém, não desistiu de 
ter uma vida normal. Mais: 
ultrapassou o sedentarismo 
a que a asma a habituara e 
acabou por saltar do sofá. 
«Estava a fazer uma dieta com  
a Catarina e ela disse-me:  
"Eu corro todos os dias". Decidi 
experimentar. Fomos à noite, 
corri 700 metros e julguei que 
ia morrer, cuspir os pulmões. 
Disse que nunca mais ia fazer 
aquilo». 

Catarina não a deixou recuar: 
«Ela disse: "Não, não. Amanhã 
voltamos e corremos o dobro". 
Isto foi em Março. Em Outubro 
de 2013 estava a correr a minha 
primeira meia-maratona, com  
a asma devidamente 
controlada». Desde então já 
completou, não uma, mas 
quatro. 

Pelo meio, houve medo.  
Mas, sempre que duvidava de si 
mesma, Catarina dizia-lhe que 
calasse a voz que lhe dizia  
"não consigo". E ela calava.  
«A mente é muito importante.  
No meu caso, a asma 
descontrola-se um bocadinho 
mais se estiver nervosa.  
Se estiver mais relaxada,  
é mais fácil». É só inspirar, 
expirar, inspirar...

Sofia continua a correr para o 
seu sonho de cortar a meta, de 
mão dada com a amiga, no final 
dos 42km e uns metros. «Vamos 
participar na do Porto», anuncia. 

Sofia supera-se como só  
as supermulheres fazem.  
E é sempre «a primeira mãe  
a chegar à meta», como 
responde ao Vasco, que enverga, 
orgulhoso, as medalhas  
que traz para casa. •

«Corri 700 metros. 
Julguei que ia 
cuspir os pulmões  
e morrer»

Os anos foram passando e  
a asma ficou «adormecida».  
Mas não para sempre.  
«Quando estava à espera do 
Vasco, o meu segundo filho, 
comecei a ficar aflita». Pensou 
que o problema se resolveria por 
si mesmo. Enganou-se. 

«A asma não é uma coisa que 
passe simplesmente, tem de 
ser tratada. Por isso, acabei por 
ter de voltar a bombar». Não foi 
suficiente. Piorou. «Fui internada, 
a respirar mal, fiquei logo com 
cateter no braço com medicação 
para os brônquios expandirem… 
Tive de fazer ecografias para ver 
se o bebé estava a respirar bem, 
porque eu não estava».

O bebé, hoje com oito anos, 
estava. Mas não Sofia. «Tive de 
voltar ao pneumologista, para 
ser acompanhada até ao final da 
gravidez. E a asma voltou». Sofia 
sente que deu «um passo atrás». 
«Agora a asma está presente  
e voltei a bombar sempre,  
ou quase sempre». 
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A gripe todos os anos mata em Portugal.  
Felizmente, temos armas preventivas eficazes.

/// Consultório

Jaime Pina
Médico

P
ED

R
O

 L
O

U
R

EI
R

O

Já se vacinou?

A praia e o campo nos meses de 
calor e a procura de actividades 
ao ar livre são a causa mais 
directa da descida da taxa de 
doenças respiratórias nesta 
época. Com a chegada do 
Outono é altura dos doentes 
respiratórios se prepararem e  
a palavra-chave é prevenção!

É no Inverno que se verifica 
um aumento de infecções 
respiratórias. Nas crianças,  
as bronquites, as bronquiolites 
e as infeções das vias 
respiratórias superiores são 
causa de muitos episódios de 
doença, geradores de elevados 
níveis de absentismo escolar 
e repercussão sociofamiliar. 
Predominam os vírus como 
agentes causadores: rinovírus, 
vírus sincicial respiratório, vírus 
Influenza, etc.

Apesar de a vacina 
ser administrada 
gratuitamente  
às pessoas idosas, 
a percentagem da 
cobertura vacinal 
está aquém  
do desejado

Nos idosos, as pneumonias 
dominam. São uma das  
mais importantes causas  
de internamento hospitalar e 
de mortalidade. Nestes casos, 
predomina largamente  
a bactéria “pneumococo”  
como agente causador.

Uma palavra especial para  
a gripe, que todos os anos  
nos visita. A agressividade  
do vírus varia constantemente. 
Porém, por maior benignidade 
que apresente, todos os anos 
muitas pessoas perdem a vida 
devido a esta infecção.

Quer relativamente às 
pneumonias quer à gripe, 
existem vacinas eficazes, que 
se perfilam como as armas 
preventivas mais importantes: 
a antipneumocócica e a 
antigripal. Têm principal 
indicação em crianças, idosos  
e doentes crónicos. A vacina  
da gripe deve ser administrada, 
também, aos profissionais 
de saúde e a pessoas 
institucionalizadas.

Em Portugal, apesar de a 
vacina ser administrada 
gratuitamente às pessoas 
idosas, a percentagem  
de pessoas vacinadas está 
aquém do desejado.  

As autoridades de Saúde 
devem promover campanhas 
de informação e de vacinação, 
tendo em vista uma maior 
cobertura vacinal da população.

Uma palavra, também, para 
os moduladores da resposta 
imunitária, medicamentos que 
tornam mais activas as células 
responsáveis pelo combate 
aos microrganismos. Estes 
medicamentos, normalmente 
administrados por via oral, 
têm a sua principal indicação 
naqueles que sofrem de 
infecções respiratórias de 
repetição.

Agora que o Verão terminou, 
vamos lá preparar o Inverno. •

Fundação Portuguesa do Pulmão
www.fundacaoportuguesadopulmao.org
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A introdução aos sólidos pode  
ser mais fácil para o bebé  
se seguir algumas sugestões.

/// Pediatria para todos

A introdução de novos alimentos 
é sempre uma etapa pela qual 
todos os pais anseiam e que é 
(mais) uma óptima oportunidade 
para disfrutar do crescimento e 
desenvolvimento dos filhos.

Assim, faz sentido ter 
algumas noções sobre como 
o fazer, até porque existem 
recomendações formais das 
principais sociedades científicas 
pediátricas. Convém também 
fugir a fundamentalismos 
desnecessários, que só trazem 
receios e “dores de cabeça” 
evitáveis.

O primeiro aspecto a realçar 
prende-se com o timing da 
introdução dos alimentos. Hoje 
em dia, recomenda-se que se 
faça sempre depois dos quatro 
meses, de preferência o mais 
perto possível dos seis meses, 
meses e isto é válido para todos 
os bebés, quer façam ou não 
aleitamento materno exclusivo.  

desde a primeira refeição) e deve 
ser dada sempre à sobremesa

• O glúten deve ser introduzido 
por volta dos seis meses, 
embora tal possa ser feito entre  
os quatro e os 12 meses

• A carne deve ser iniciada pelos  
seis meses, cerca de de 15g  
por refeição

• Aos sete meses o bebé deve 
passar a comer duas sopas por 
dia (sempre com a fruta como 
sobremesa) e pode introduzir 
os peixes brancos e as frutas 
tropicais (manga e papaia)

Estes conselhos são princípios 
gerais, que podem ser 
ajustados caso a caso e devem 
ser discutidos com o médico/
enfermeiro que acompanha 
o bebé. De qualquer forma, é 
fundamental ter sempre presente 
a ideia de que a alimentação não 
é só sabor mas também cor, 
texturas e socialização, pelo que 
todos esses aspectos devem ser 
trabalhados nesta fase. >

Hugo Rodrigues, Pediatra
blogpediatriaparatodos.blogspot.pt

Não existe propriamente consenso 
sobre se se deve começar pela 
papa ou pela sopa, mas cada vez 
se aconselha mais a segunda.  
Isto prende-se com o facto de ter 
um sabor menos doce e, portanto, 
teoricamente, menos agradável. 
Deste modo, faz sentido  
começar por um alimento assim, 
pois a transição para a papa  
é mais fácil.

Se se começar ao contrário, a 
passagem para a sopa pode ser 
mais complicada.

Aqui ficam alguns conselhos 
práticos para esta fase:
• A sopa não deve ter sal, mas deve 

colocar cerca de uma colher de 
sobremesa de azeite (com baixa 
acidez) por cada prato

• Não deve colocar mais de  
cinco a seis legumes por sopa

• A fruta deve ser introduzida mal 
o bebé se habitue bem ao sabor 
da sopa (geralmente demora 
três a quatro dias  

Come  
a sopa
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Posso congelar a sopa  
do meu filho?

Sim, pode!

A sopa, tal como grande 
parte dos alimentos, pode 
ser congelada sem que 
isso comprometa de forma 
significativa o seu valor 
nutricional. Não tem problema 
absolutamente nenhum e 
acaba por ser bastante prático, 
principalmente se o fizer já 
dividido por doses, o que facilita 
no momento de descongelar. 

Claro que, como para tudo, há 
algumas recomendações:

1. Deve preferir os recipientes 
de vidro aos de plástico, pois 
o vidro não se degrada e são 
mais inócuos para a saúde;

Quando posso introduzir  
o sal na comida?

Até aos 12 meses, as crianças 
não devem comer alimentos 
com sal (sopa, segundo prato e,  
eventualmente, pão), pois está 
provado que essa medida ajuda 
a diminuir a probabilidade de  
se vir a desenvolver  
hipertensão arterial. 

No entanto, a partir dessa  
data o seu filho pode começar  
a ter uma alimentação  
"social", pelo que é inevitável  
o contacto com o sal.  
De qualquer forma,  
tente diminuir ao máximo  

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

CONSULTÓRIO

2. Se utilizar recipientes de 
plástico, tenha a certeza de 
que aguentam temperaturas 
de congelação (se não tiver 
essa informação, não utilize);

3. Deve retirar a sopa do 
congelador no dia anterior e 
colocar no frigorífico, para 
descongelar lentamente, e só 
depois aquecer;

4. O aquecimento pode ser feito 
de forma convencional (numa 
panela), em banho-maria ou 
no microondas.

A única ressalva que gostaria  
de fazer é sobre a sopa com 
espinafres, pois essa não deve 
ser congelada. Pode congelar  
os espinafres crus, mas não  
o deve fazer se eles estiverem 
cozinhados.

esse consumo, pois os 
alimentos já contêm todo  
o sal de que precisamos,  
sem ser necessário que este 
seja adicionado à comida.
Não se esqueça que  
enquanto as crianças não 
contactarem com o sal,  
não vão estranhar a falta  
de "tempero". •
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/// Saúde

O cabo dos trabalhos
A gripe força os portugueses a faltar ao emprego um 
milhão de dias por ano. As grandes empresas preferem 
oferecer a vacina aos colaboradores.

Texto de Carina Machado e Sónia Balasteiro
TAP PRIORIZA GRUPOS DE RISCO
Nesta altura do ano, a TAP, maior transportadora aérea 
portuguesa, disponibiliza a vacina da gripe a todos os 
funcionários que integrem grupos de risco. Qualquer outro dos 
mil colaboradores que o solicite também tem acesso a esta 
imunização, explica o porta-voz da empresa, André Serpa Soares. 
Cabe à Unidade de Cuidados de Saúde (UCS) da TAP, instalada 
na sede, em Lisboa, identificar «os grupos de risco e proceder 
à emissão da receita médica para vacinação dos colaboradores 
que os integrem», precisa. Qualquer outro dos colaboradores 
que o solicite, desde que não haja contra-indicações também 
tem acesso a vacina da gripe é 
comparticipada em 50% pelo 
Estado, sendo os outros 50% 
cobertos pelo seguro de saúde 
da empresa.

Todos os anos, a gripe afecta entre  
dez por cento a 20% da população 
mundial, com elevados custos 
individuais e de saúde, mas também 
sociais e económicos associados à 
perda de produtividade e ao absentismo.

As faltas ao trabalho devido à gripe são 
contabilizadas por diversos estudos 
internacionais, que apontam para 
períodos médios de absentismo de  
0,8 a 4,9 dias. Mais: após o regresso ao 
trabalho, são necessários, em média, 
mais 3,5 dias para recuperar o ritmo e a 
eficácia produtivos anteriores à doença. 

Em Portugal, a gripe causa um milhão 
de dias de baixa por ano, de acordo com 
a Fundação Portuguesa do Pulmão. 
Em Espanha, a doença explica dez a 
17% das baixas, informa a Unipresalud.  
Considerando uma duração média 
de cinco a sete dias, são 60 milhões 
de horas de trabalho perdidas para a 
doença todos os anos, com um custo 
aproximado de 215 milhões de euros. 
É um valor astronómico, sobretudo 
se tivermos em conta que traduz um 
desperdício, já que 70% do absentismo 
laboral poderia ter sido evitado pela 
vacina da gripe. 
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SONAE DÁ SEIS MIL VACINAS POR ANO

Há 30 anos que a Sonae oferece a vacina da gripe aos 
funcionários. «Todos os colaboradores do grupo podem 
recebê-la de forma gratuita», adianta fonte da direcção 
de Recursos Humanos da empresa. Em média, são 
administradas cerca de seis mil por ano.
Esta imunização «é um benefício para a saúde do 
colaborador e, por isso, está instituída nos procedimentos 
internos de Saúde Ocupacional», sublinha. É promovida 
através de vários canais, que explicam a sua importância, 
actuação e possíveis efeitos. 
Para a Sonae, as vantagens da vacina são evidentes: 
«Evita a gripe nos colaboradores. Diminui ainda a 
propagação do vírus no local de trabalho, aumentando  
a produtividade e a saúde global na empresa».

MYLAN IMUNIZA CASAL

O laboratório farmacêutico Mylan oferece 
a vacina da gripe a todos os funcionários 
e respectivos cônjuges antes da chegada 
do Inverno. Esta imunização justifica-se,  
adianta a responsável de Recursos 
Humanos da empresa em Portugal, 
Cristina Veloso, «como medida preventiva 
e como benefício para o colaborador».  
A responsável não consegue precisar até 
que ponto esta imunização, administrada 
no âmbito da Medicina do Trabalho,  
nas instalações da empresa, em Lisboa  
e no Porto, contribui para reduzir  
o absentismo. Sublinha, porém,  
que este «é bastante reduzido».
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INFLUENZA
Forma: Vírus esférico com a superfície 
coberta de proeminências, como uma 
bola com picos. As proeminências são 
proteínas: a hemaglutinina (16 tipos 
distintos), que permite ao vírus entrar 
nas células, e a neuraminidase  
(nove tipos diferentes), que possibilita 
a propagação. 

Tipos: Existem três tipos do vírus 
Influenza: A, B e C. Os tipos B e C 
afectam apenas o Homem, sendo que 
os Influenza B são principalmente 
responsáveis por surtos em crianças. 
Os Influenza A são os mais instáveis 
e podem infectar também outras 
espécies. Normalmente são  
os que desencadeiam a gripe  
moderada a grave. 

Subtipos: Os Influenza A podem 
ser classificados em subtipos, de 
acordo com as duas proteínas que os 
constituem. Por exemplo, o vírus H3N1 
apresenta o tipo 3 de hemaglutinina (H) 
e o tipo 1 de neuraminidase (N).  
A combinação destas proteínas está em 
constante mudança nos vírus. 

Transmissão: Através de partículas de 
saliva de pessoas infectadas, expelidas 
pela respiração, fala, tosse e espirros. 
Por contacto directo, quando, por 
exemplo, um doente espirra para a mão 
e mais tarde cumprimenta alguém. 
Por contacto indirecto com superfícies 
contaminadas (maçaneta de uma porta 
ou comando da TV, por exemplo).

Período de incubação: Um a quatro dias. 
O doente é contagioso desde dois dias 
antes do aparecimento dos primeiros 
sintomas e até cinco a sete dias depois.

O vírus que mata  
2.400 portugueses

O QUE É A GRIPE?
É uma infecção respiratória provocada pelos vírus Influenza, que 
atinge, principalmente, as vias aéreas superiores: nariz e fossas 
nasais, seios perinasais, boca, faringe e laringe. Surge nos meses 
frios, o que, no nosso caso, significa entre Novembro e Março. 
É uma doença aguda e contagiosa, de curta duração, que, segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), todos os anos afecta 10%  
a 20% da população mundial, causando meio milhão de mortes.  
Em Portugal, a média anual é de 2.400 óbitos.

COMO SE MANIFESTA?
Os sintomas surgem entre dois a quatro dias após o contágio e manifestam-se 
subitamente. 
Nos adultos, instala-se, primeiro, um mal-estar generalizado, com arrepios 
e febre alta, dores musculares, articulares e de cabeça, acompanhado de 
queixas respiratórias ligeiras, como tosse seca, ligeira dor de garganta  
e nariz congestionado. A tosse pode depois intensificar-se e, em alguns 
casos, associar-se a expectoração. 
Nas crianças mais pequenas os sintomas podem, consoante a idade, ser 
ligeiramente diferentes. Nos bebés é frequente a doença manifestar-se por 
febre alta, prostração e sintomas gastrointestinais, como vómitos e diarreia. 

Nas crianças até aos três anos,  
além dos sintomas anteriores,  
é frequente desenvolverem-se otites.
Na maioria dos casos, ao fim de uns 
dias os sintomas mais prevalentes 
desaparecem, podendo a tosse  
e a fadiga persistir durante uma  
ou duas semanas.
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A GRIPE NÃO SE TRATA  
COM ANTIBIÓTICOS
Os antibióticos combatem bactérias,  
e a gripe é causada por um vírus. 
Bactérias e vírus são espécies de microrganismos 
totalmente diferentes, e os antibióticos não têm 
qualquer efeito sobre os últimos. 
Os antibióticos só podem ser tomados com 
prescrição médica. Não os use em automedicação. 
Ao contrário do que possa imaginar, não 
está a tratar-se, só está a contribuir 
para um muito prejudicial aumento da 
resistência das bactérias  
a estes medicamentos.

MAIS VALE PREVENIR...
• Evite o contacto directo com pessoas infectadas
• Evite a permanência em espaços fechados, pouco ventilados e com 

grande concentração de pessoas 
• Adopte alguns cuidados básicos, como:

– Usar lenços descartáveis para se assoar, em vez de lenços de pano
– Lavar frequentemente as mãos, principalmente depois de se assoar  

e antes de comer
– Ao espirrar ou tossir, cubra a boca com um lenço ou com o antebraço, 

nunca com as mãos
• Faça a vacina contra a gripe 

...MAS PODE TER DE REMEDIAR
Na gripe, tratam-se os sintomas. O farmacêutico vai 
aconselhar-lhe: 

• Medicamentos analgésicos e antipiréticos, para alívio 
das dores e diminuição da febre; 

• Medicamentos antitússicos, para redução da tosse;

• Medicamentos descongestionantes, para atenuar  
a congestão nasal. 

E cuidados adicionais, como o repouso e a hidratação.  
A ingestão de líquidos (água, sumos sem açúcar,  
chá ou sopa) contribui para fluidificar as secreções,  
diminuir a irritação da garganta e prevenir a 
desidratação associada à febre. Evite também 
mudanças de temperatura e locais pouco arejados.
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VACINA
Missão > Prevenir a doença. 

Estratégia > Estimular o organismo a produzir 
anticorpos. 

Composição > Componentes vivos atenuados 
de vírus. Muda anualmente, segundo 
recomendações da OMS baseadas na incidência 
viral do ano anterior. 

Efeitos secundários > Ligeiros, não carecem de 
tratamento. Eventual dor e vermelhidão no local 
da injecção, dor de cabeça e ligeira subida da 
temperatura corporal.

Alvos > Toda a população. O aumento da 
cobertura vacinal reduz a probabilidade de 
contágio e um controlo mais eficaz da doença, 
com vantagens também para toda a economia, 
incluindo o SNS, já que o custo da vacina 
é menor do que os gastos decorrentes do 
tratamento da doença.

Alvos recomendados pela Direcção-Geral  
da Saúde > Pessoas com 65 ou mais anos de 
idade, principalmente residentes em lares. 
Doentes crónicos ou imunodeprimidos, com seis 
ou mais meses de idade. Profissionais de saúde 
e prestadores de cuidados a idosos. Grávidas, 
de acordo com o aconselhamento médico.

Contra-indicações > A vacina está contra- 
-indicada a pessoas com historial de reacção 
alérgica à vacina, pessoas com historial de 
desenvolvimento de reacção anafilática  
às proteínas do ovo, pessoas constipadas  
ou com gripe, crianças com menos de  
seis meses de idade.

Calendário > A vacinação deve ser feita 
preferencialmente entre os meses de Outubro  
e Novembro.

 SAIBA MAIS 
Eficácia: Apesar de não oferecer uma protecção a 100%, 
a eficácia é muito elevada. Na menor eventualidade de 
infecção, a intensidade dos sintomas e a possibilidade 
de ocorrência de complicações são significativamente 
reduzidas. 

Mitos: A vacina não causa a doença. Os vírus que contém 
são inactivos. Mas também não confere imunidade para 
a vida. Mesmo que as estirpes sejam as mesmas do ano 
anterior, é necessária uma nova administração. 

Ovos: Os vírus usados nas vacinas são cultivados  
em ovos de galinha.

Vacina segura
Com uma só picada, protege-se a si e aos idosos e doentes 
crónicos com quem vive, que correm mais riscos.

VACINA 2016/2017
A vacina deste ano 
tem na composição 
as estirpes do vírus 
Influenza mais comuns 
no ano passado.  
É contra elas que 
oferece protecção: vírus 
da gripe tipo A (H1N1), 
vírus da gripe A (H3N2), 
vírus da gripe B. 
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GUIA PARA A VACINAÇÃO 
NA FARMÁCIA

Está na hora de se vacinar.  
Na altura de optar pela farmácia, 
saiba que: 

• A equipa da farmácia encontra-se 
especialmente habilitada para  
a administração de vacinas.  
O serviço abrange as vacinas não 
incluídas no Plano Nacional de 
Vacinação e foi criado em 2008. 

• Os farmacêuticos vão procurar 
distinguir a gripe de uma 
constipação. A equipa prestará 
então todas as orientações para 
a escolha mais adequada dos 
medicamentos que ajudarão  
a melhorar os sintomas. 

• De igual modo, procurarão 
identificar a presença ou não  
de factores que contra-indiquem 
a vacinação. 

• Deve procurar o aconselhamento 
farmacêutico logo aos primeiros 
sinais de gripe (febre alta, dores 
musculares generalizadas, 
fraqueza, falta de apetite…). 
Tratando os sintomas, evita-se 
complicações. •

VACINAR  
NA FARMÁCIA: 
PRÁTICO  
E SEGURO 
Desde 2008 que  

os portugueses podem vacinar-se contra a gripe nas farmácias. 
Para além de estarem mais próximas dos utentes,  
as farmácias têm ainda a vantagem de oferecer um serviço 
imediato, sem esperas, factores valorizados pelas pessoas  
na sua avaliação.

Fontes: Cedime, 
Serviços Farmacêuticos da ANF e CEFAR

Mais de meio milhão de 
vacinas dispensadas

Na última época gripal,  
2015-2016, as farmácias 
portuguesas dispensaram 
cerca de 560 mil vacinas  
contra a gripe, facilitando  
assim o acesso dos 
portugueses à vacinação.

Mário Beja Santos
Técnico de Defesa do Consumidor
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> Utentes muito 
satisfeitos com  
o serviço (98,2%)

> 97,9% têm intenção 
de voltar na 
próxima época

> 98% recomendam  
o serviço a terceiros
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/// Sexualidade Saúda

Ganhe tempo
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A ejaculação prematura tem solução.

A Ejaculação Prematura (EP) 
é uma das disfunções sexuais 
masculinas mais frequentes 
nos homens com idade inferior 
a 60 anos e, ainda assim, uma 
das mais menosprezadas. 
De acordo com a definição 
do Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, 
Fifth Edition (DSM-V), um 
em cada cinco homens sofre 
de ejaculação prematura, o 
que significa que afecta mais 
homens do que a disfunção 
eréctil. No entanto, a disfunção 
eréctil acaba por ser mais 
falada e discutida e, por isso,  
há maior sensibilidade para esta, 
o que não acontece com a EP.

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

Um em cada cinco 
homens com menos 
de 60 anos sofre 
desta disfunção,  
de que quase 
ninguém fala

A International Society for 
Sexual Medicine (ISSM) define  
a ejaculação prematura 
primária (primária, porque 
acontece desde o início da 
vida sexual do homem) como 
«uma disfunção sexual 
masculina caracterizada por 
ejaculação que ocorre sempre, 
ou quase sempre, antes de 
ou até um minuto após ter-se 
iniciado a penetração vaginal; 
incapacidade para retardar a 
ejaculação em todas, ou quase 
todas, as penetrações vaginais; 
e consequências pessoais 
negativas, como sofrimento, 
frustração e/ou evasão da 
intimidade sexual».

Falar de problemas sexuais 
é muitas vezes difícil para os 
homens, assim como para 
os clínicos. Sendo este um 
tema sensível, desencadeia 
habitualmente sentimentos 
de vergonha e ansiedade. 
A ejaculação precoce é 
frequentemente negligenciada 
pelos homens, que a 
relacionam com elevados  
níveis de stress ou a ignoram, 
em parte por não  
acreditarem nas soluções 
disponíveis. >
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Também é comum os homens 
procurarem estratégias 
alternativas (na Internet e  
sex shops), de forma a 
“tratarem” a sua disfunção, bem 
como aliviarem o sofrimento 
causado pela patologia na 
relação com a(o) parceira(o). 
Estas tentativas revelam-se 
muitas vezes frustrantes, 
agravando o desconforto e  
o stress, ao mesmo tempo  
que conduzem os homens  
a sentimentos de desespero por 
não acreditarem em soluções.

A ejaculação precoce tem 
impacto em todos os aspectos 
da vida do homem e a(o) 
parceira(o). Esta disfunção 
diminui a qualidade de vida e 
afecta negativamente a relação 
do casal: 44% dos homens 
afectados pela disfunção 
referem sentimentos de 
frustração, 36% ansiedade e 
20,4% depressão. Metade dos 
homens afectados (face a 34% 
dos homens não afectados) 
acredita que a relação com a(o) 
parceira(o) seria mais intensa 
se a(o) conseguisse satisfazer 
sexualmente, isto porque a 
EP afecta negativamente a 
satisfação da parceira com a 
vida sexual e o relacionamento. 

Uma vida sexual satisfatória 
é fundamental para uma boa 
relação de casal. As dificuldades 
e insatisfação sexual podem 
causar frustração, raiva e 
desilusão, bem como ter um 
impacto negativo na intimidade e 
harmonia do casal. Dito de outra 
forma, existem vários aspectos 
relacionados com a EP que 
podem ter efeitos negativos  
no casal. 

Os homens com EP e as(os) 
suas(seus) parceiras(os) 
apresentam:

• Redução dos níveis de 
funcionamento sexual

• Redução do nível de satisfação 
com as relações sexuais

• Redução da qualidade de vida 
global

• Níveis elevados de frustração
• Níveis elevados de dificuldades 

interpessoais

Os homens com esta 
dificuldade consideram que 
não proporcionam uma vida 
e satisfação sexual adequada 
às(aos) suas(seus) parceiras(os), 
mas escondem o problema.

A EP é um problema que o 
casal deve procurar resolver 

em conjunto, à semelhança de 
outras dificuldades sexuais.  
O diálogo une o casal e 
representa uma das “armas” 
mais eficazes na procura de 
uma solução. Aqui, o papel da(o) 
parceira(o) revela-se essencial, 
uma vez que facilita a tomada 
de consciência do problema e 
promove a procura de ajuda. 
De facto, é muitas vezes graças 
à(ao) parceira(o) que os homens 
procuram o médico, o que 
constitui um procedimento 
fulcral e a única forma de 
diagnosticar o problema com 
precisão, apurar a causa e 
prescrever, se necessário,  
um tratamento eficaz.

Em suma, a EP é um assunto 
difícil e custoso de abordar, 
mas falar abertamente com um 
especialista é a única forma de 
o ultrapassar. Assim, torna-se 
fundamental:

• Superar tabus e inibições ao 
falar da EP

• Reconhecer que a EP é um 
problema clínico que pode ser 
tratado com sucesso

• Ir ao especialista para obter 
um diagnóstico correcto 
e conseguir o tratamento 
adequado •

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€ 
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Saúde  
a dobrar

/// Desporto – 4ª Corrida Montepio

Os nossos quilómetros valem medicamentos.

Um em cada cinco portugueses 
não consegue adquirir  
os medicamentos que lhe 
são prescritos, por razões 
essencialmente económicas.  
O Programa Abem: Rede 
Solidária do Medicamento  
foi criado para apoiar todos 
estes portugueses no acesso  
às suas terapêuticas. 

Trata-se da primeira iniciativa 
de âmbito nacional dinamizada 
pela Associação Dignitude e 
conta com a participação de 
uma vasta rede de entidades 
do sector social e da saúde. 

O programa tem por base um 
fundo solidário, em permanente 

dinamização e aberto à 
colaboração de qualquer 
empresa ou cidadão, total  
e exclusivamente dedicado a 
apoiar os beneficiários do Abem. 

São beneficiários do Abem 
todas as pessoas referenciadas 
como tal pelas entidades a nível 
local (autarquias, IPSS e outras 
instituições da área social com 
quem o programa tem parceria) 
e que passam a ter acesso aos 
medicamentos comparticipados 
que lhes foram receitados.  
Com discrição, nas suas 
farmácias de sempre, sem 
precisarem de recorrer a balcões 
para carenciados, sem mais 
burocracias e com total dignidade.

» Saiba como ajudar  
e contribua para  
o Programa Abem: 
Rede Solidária do 
Medicamento, em  
www.abem.pt

» Conheça melhor a 
Associação Dignitude, 
em www.dignitude.org

Envolva-se!

Donativos como o da 
Associação Mutualista 
Montepio, que vai afectar ao 
Abem a totalidade das receitas 
das inscrições na 4ª Corrida 
Solidária ao Abem, têm  
uma importância estrutural 
para o programa.  
Por isso, inscreva-se.  
Faça-o em  
www.corridamontepio.pt  
e, no domingo,  
dia 23 de Outubro,  
venha correr pela sua saúde  
e pela saúde dos próximos. •

Texto de Carina Machado
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/// Nutrição

Uma roda viva
Quanto mais colorido o prato, melhor.

Graça Raimundo
Nutricionista

Para reforçar o sistema 
imunitário, a alimentação deve 
ser variada e equilibrada, e incluir 
alimentos ricos em vitamina C, 
como laranja, tangerina, toranja, 
morangos, kiwi e vegetais como 
pimentos ou repolho. 

As proteínas são igualmente 
importantes e obtêm-se em 
alimentos como peixe, carne 
magra, aves, ovos, feijão, grão, 
lentilhas, favas, ervilhas, soja, 
frutos secos (sem sal) e sementes.

A-Z

• Alimentos ricos em vitamina A, 
como fígado, lacticínios, gema 

do ovo, manga e vegetais  
de folha verde, ajudam a 
regular o sistema imunitário  
e protegem contra as 
infecções, mantendo a pele  
e os tecidos da boca, 
estômago, intestinos e vias 
respiratórias saudáveis. 

• A vitamina E funciona como 
antioxidante, neutralizando  
os radicais livres e melhorando 
a função imunológica.  
Os óleos vegetais são das 
fontes mais importantes  
de aporte de vitamina E.  
Em menor quantidade, 
encontra-se em alimentos  
de origem animal. 

• Há nutrientes cuja deficiência 
aumenta o risco de infecção, 
como o selénio, presente em 
cereais, ovos, leguminosas e 
oleaginosas, e o zinco, cujas 
principais  fontes alimentares 
são a carne, o peixe, o fígado, 
os cereais e os legumes. Este 
mineral promove o adequado 
funcionamento do sistema 
imunológico e facilita a 
cicatrização de feridas.

• As bactérias ácido-lácteas 
presentes nos laticínios 
fermentados, como iogurtes, 
agem sobre a flora intestinal, 
melhorando o equilíbrio da 
mesma.

• Os líquidos têm um papel 
essencial, sobretudo em 
situações de febre. Permitem 
evitar a desidratação e a secura 
das mucosas, além de ajudarem 
a eliminar as toxinas do 
organismo. Para além da água, 
podem ser ingeridas infusões  
de plantas e sopas.

Este Inverno cuide de si, 
siga as indicações da roda 
dos alimentos, tenha uma 
alimentação completa, variada  
e equilibrada. •
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/// Suplementação
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Sara Terra
Farmacêutica

Temos de consumir diariamente a vitamina  
“cor de laranja”, porque o corpo não a armazena.

As vitaminas são essenciais e, na 
sua maioria, não são produzidas 
pelo organismo, o que obriga 
à sua ingestão através dos 
alimentos ou de suplementos.

A vitamina C, também conhecida 
por ácido ascórbico, não é 
armazenada no corpo por um 
longo período de tempo, sendo 
eliminada pela urina. Por este 
motivo, é importante a sua 
ingestão diária. 

FUNÇÕES
É necessária para a produção de 
colagénio nos músculos, vasos 
sanguíneos, ossos e cartilagens; 
favorece a absorção do ferro; 

é um poderoso antioxidante; 
contribui para a saúde dos 
dentes e gengivas, e fortalece o 
sistema imunitário, aumentando 
a resistência a infecções, gripes 
e constipações. Embora possa 
não ter uma acção directa na 
prevenção da gripe, é certo que 
encurta a sua duração e reduz 
os sintomas.

SITUAÇÕES DE DEFICIÊNCIA 
EM VITAMINA C
Existem situações que levam 
à diminuição da vitamina C, 
como o stress, o consumo de 
álcool, o tabagismo e alguns 
medicamentos. Nestas situações, 
é importante reforçar o consumo 
de vitamina C. 

FONTES
Alguns dos alimentos ricos 
em vitamina C são a laranja, a 
acerola, os morangos, o abacaxi, 
os pimentos e os brócolos.  
A vitamina C é sensível ao calor, à 
luz e ao oxigénio. Nos alimentos, 
pode ser parcialmente ou 
completamente destruída por 
um armazenamento longo ou 
pela cozedura. Dependendo 
da estação do ano, um copo de 
tamanho médio de sumo de 

laranja fresco (i.e. 100g)  
rende cerca de 15 a 35mg  
de vitamina C.

DDR
A Dose Diária Recomendada 
pela UE para um adulto é de 
80mg, embora este valor não 
seja consensual na comunidade 
científica. De acordo com 
Balz Frei, um dos maiores 
especialistas da matéria,  
«o consumo diário de  
200mg de vitamina C não 
oferece qualquer risco, mas há 
fortes indicações de que pode 
trazer benefícios múltiplos 
e substanciais para a saúde. 
Infelizmente, conseguir 200mg 
de vitamina C através da  
nossa alimentação diária  
não é tarefa fácil.

A vitamina C pode ser obtida 
através de suplementos na 
forma de cápsulas, comprimidos, 
pós, xaropes, gotas e ampolas. 
Existe isoladamente ou 
associada a certas substâncias, 
como a equinácea, o zinco e 
outras vitaminas. De acordo 
com a situação, o farmacêutico 
poderá indicar a formulação 
mais adequada às suas 
necessidades. •
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/// Slow Movement

Revolução pessoal
Aprender a parar, ser feliz e fazer mais coisas.

Texto de Sónia Balasteiro

trabalhava 12 horas seguidas,  
às vezes, nem almoçava...  
Chegava a casa e deitava-os  
(a empregada já lhes tinha dado  
o jantar), e eu, exausta, acabava 
por adormecer no sofá a  ver  
uma série qualquer». 

Acordava no dia seguinte, em 
sobressalto, e… tudo se repetia. 

Trabalhava no departamento 
de informática de uma grande 
empresa e «acreditava 
mesmo que não precisava de 
descansar, que dava conta de 
tudo». O resultado da forma 
como acumulava tarefas e, com 
elas, o stress de nunca as ver 
terminadas, foi uma depressão. 
«Leve, mas uma depressão». 
Soube então que tinha de mudar 
alguma coisa na sua vida. 

Hoje, à distância de cinco anos, 
«quase» consegue sorrir  
com a situação: «É incrível.  
Tive de aprender a viver».

Sempre gostara de caminhar 
no paredão que ladeava o mar 
perto do apartamento onde 
então vivia, na linha de Cascais, 
mas deixara de ter tempo.  
Na verdade, «já não tinha tempo 
para fazer o que quer que 
fosse». E esquecera-se de algo 
essencial: cuidar de si mesma. 

Voltou a caminhar junto  
ao oceano todas as manhãs.  
«Tinha só dez minutos mas 
eram os melhores dez minutos 
do meu dia!», entusiasma-se. 
Pouco a pouco, começou a 
sentir-se mais tranquila, mais 
alegre. «Quando o meu filho 
mais novo, na altura > 

«Os dias sucediam-se e eu 
nem me apercebia. Era tudo 
demasiado rápido». Patrícia 
tinha 35 anos quando sentiu, pela 
primeira vez, que faltava sentido 
na sua vida. «Andava sempre 
numa correria. Levantava-me 
bastante cedo, levava os miúdos 
à escola, acelerava para não 
chegar atrasada ao emprego, 
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Um dia Patrícia 
mudou e descobriu 
o prazer de 
abrandar.

com três anos, me disse que 
adorava brincar comigo, percebi 
que não o fazia há muito tempo». 

Na demanda pela sua 
tranquilidade, descobriu que 
havia «outras formas de vida». 
«Foi uma revelação perceber que 
não perdia nada ao dedicar algum 
do meu tempo a mim mesma.» 

» Estabeleça limites e 
aprenda a priorizar.  
Aceite que não é possível 
fazer tudo num dia

» Deixe de responder a 
e-mails e telefonemas 
a partir de uma 
determinada hora 

» Estabeleça metas mais 
realistas. Não tem de estar 
sempre a competir.  
Aprenda a colaborar com 
os seus colegas

» No regresso a casa, 
caminhe mais devagar.  
Use cinco a 10 minutos 
para contemplar o que o 
rodeia

» Torne a sua casa mais 
acolhedora e tranquila,  
através da decoração

» Transforme as refeições 
num momento de cuidado. 
Prefira produtos locais e 
da época

Por outro lado, a forma rápida 
como se consome está a esgotar 
os recursos do planeta».

Daí que esta revolução pessoal 
na forma de estar no mundo, 
«um chapéu onde cabem 
várias áreas da vida», como diz 
Raquel, valorize precisamente, 
a necessidade de abrandar, no 
ritmo das refeições, na velocidade 
a que falamos, no tempo que 
dedicamos a nós mesmos e a 
quem amamos. Viver Slow (ou 
Slow Living) é, afinal, reaprender, 
aos poucos, a respeitarmo-nos.  
E ao mundo que nos rodeia. •

» Reduza os hábitos  
de consumo ao que 
realmente precisa

» Aprenda a estar sem 
necessidade de fazer 
sempre alguma coisa

» Medite. 20 minutos  
por dia são um bom ponto 
de partida

» Ioga, caminhadas,  
tai-chi, retiros  
na natureza são  
algumas formas  
de equilibrar  
a sua energia

» Mantenha um ritual 
pessoal de privacidade, 
descontracção, música, 
leitura, ou qualquer outra 
actividade de que gosta

» Cultive as suas relações 
mais significativas

Pequenos passos  
para um estilo de vida slow:

contrapeso à velocidade excessiva 
em que o mundo se move»,  
explica Raquel Tavares,  
da associação Slow Movement 
Portugal, criada em 2009. 

Uma velocidade com um preço 
elevado, tanto para o indivíduo 
como para os que o rodeiam e,  
a um nível mais macro,  
para o planeta, sublinha.  
«Se vivemos a um ritmo  
acelerado, temos relacionamentos  
mais superficiais. Também  
está demonstrado que o  
stress tem consequências 
negativas para a saúde.  

Inscreveu-se em aulas de 
meditação ao final da tarde,  
num centro de ioga perto de casa, 
e poucos meses depois começou 
a conseguir meditar sozinha. 

Pouco a pouco, os novos hábitos 
começaram a impregnar todas 
as áreas da sua vida. Na empresa 
em que trabalhava, adoptou uma 
nova atitude: «Deixei de aceitar 
trabalho após as 18 horas.  
Se aceitasse, sabia que teria de ficar 
até mais tarde e já não conseguia 
jantar com os meus filhos». 

Sem o saber, Patrícia estava a 
adoptar um estilo de vida Slow, 
que implica não deixar que a  
lufa-lufa diária nos engula, 
distraindo-nos do mais importante. 

Criado em Roma no final da 
década de 80, na área da 
alimentação, como forma de 
protesto contra a abertura de uma 
cadeia de fast food num centro 
comercial, o movimento Slow – 
ou Slow movement, em inglês 
– vem dizer-nos que, às vezes, 
é preciso abrandar o ritmo. «É 
um movimento de equilíbrio, um 
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Pelos  
caminhos 
do rei

/// Saúda convida

Texto de Rita Leça
Fotografias de Céu Guarda

Vendas Novas conserva vestígios 
da presença da monarquia 
portuguesa. 

Há mais em Vendas Novas  
do que as famosas bifanas –  
a palavra mais lida quando se 
visita a avenida principal da 
cidade, atravessada pela Estrada 
Nacional. E se pairar alguma 
dúvida, esta começa, facilmente, 
a dissipar-se no momento em que 
se descobre a origem do nome.  
Por aqui vive-se ainda com os 
vestígios de uma história que 
tem todos os ingredientes para 
apimentar um bom livro: príncipes 
e princesas, festas, viagens  
e lazer com travo a realeza. 

O povoado terá nascido por volta 
de 1526/32, dizem os manuais 
que desvendam o nome da 
cidade alentejana, pertencente 
ao distrito de Évora.  

Mas a nós, a história é contada 
por José Ribeiro, ribatejano de 
sangue, alentejano de coração. 
Vive em Vendas Novas há muitos 
anos e conhece bem os nomes 
que outrora deram origem  
à cidade. 

Tudo surgiu com a necessidade 
de se criar uma estalagem  
para albergar o rei D. João III  
e a sua comitiva, durante  
a longa travessia de um dia 
inteiro, que então se exigia, 
para ir desde a Aldeia-Galega 
(agora Montijo) até  
Montemor-o-Novo. A tal 
estalagem, também chamada de 
“venda”, ficou edificada em 1532, 
por ordem de D. Teodósio I,  
quinto duque de Bragança. >
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O farmacêutico José Ribeiro guia-nos  

por Vendas Novas no seu carro de estimação
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A iniciativa rapidamente 
atraiu os comerciantes que ali 
construíram mais um pouso 
comercial. Para os viajantes, 
aquelas terras ficaram 
conhecidas como “As Vendas”  
e, por serem recentes  
no lugar, “Novas”.

Nos bastidores da Farmácia 
Ribeiro confirmamos a história 
com alguns dos vários livros  
que José Ribeiro guarda.  
«Sou um leitor compulsivo», 
admite o farmacêutico que, 
durante os tempos de estudante, 
trabalhou como mecânico de 
motores de aviões na Força 
Aérea. E é neste momento que 
os seus olhos brilham: fala do 
passado mais com carinho do 
que com nostalgia, e revela-nos 
a sua paixão, os automóveis. 
Dos «muitos» que já teve, 
apresenta-nos um da sua 
eleição, um Volkswagen Beetle 
de 1967, amarelo. Como resistir?  

“Palácio das 
Passagens” ficou 
famoso pela trocas de 
príncipes e princesas 
entre Portugal e 
Espanha, quando  
os casamentos eram  
por conveniência

Foi no clássico carocha, que 
seguimos para almoçar no 
restaurante O Escondidinho, não 
sem antes descobrirmos mais um 
marco da presença da realeza por 
estas terras: o Palácio do Vidigal, 
no monte que lhe dá o nome.  
Um lugar quase encantado, 
mandado construir pelo rei  
D. Carlos I, para descanso e lazer. 

Um edifício impressionante,  
mas sem ser extravagante.  
Está acompanhado por uma 
pequena capela, > 

O salão nobre do “Palácio das Passagens” 
é agora palco das cerimónias mais 

importantes da Escola Prática da Artilharia

O Museu da Escola 
Prática de Artilharia  

apresenta ao público 
fardas militares de 

várias épocas
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 José Ribeiro 
atravessa de 
bicicleta, quase 
diariamente, 
dezenas de 
quilómetros entre 
caminhos sinuosos 
de terra batida

«recuperada há uns anos e 
onde já se realizaram vários 
casamentos», como nos conta  
o capitão Renato Rupio, 
enquanto mostra o lugar, que 
inclui também uma pequena 
praça de touros, criada 
para satisfazer os gostos do 
monarca. No total, são cerca de 
6.000 hectares, uma herdade 
que pertence hoje à Fundação 
da Casa de Bragança.

«Onde agora há pinheiros, 
havia no passado trigo, milho 
e outros cereais. E lá em 
cima, no monte, vivia a família 
Serrano, que mandava nisto 
tudo. Eles vinham a cavalo até 
cá abaixo para dar ordens aos 
empregados», revela o capitão 
Renato Rupio. Hoje, além da 
falta de plantação, também a 
casa necessita  

de obras de manutenção,  
sendo a antiga cozinha do rei  
o lugar com mais vida – é lá  
que, de tempos a tempos,  
o Clube de Caçadores de  
Terras d’El Rei de Vendas Novas 
organiza os seus encontros, 
em jeito de almoços bem 
recheados.

«Para chegar a esta espécie 
de casa de férias, o rei mandou 
construir a linha férrea entre 
Lisboa e Vendas Novas.  
D. Carlos I descia do comboio 
na estação de Bombel, onde 
o esperava uma charrete que 
o conduzia, por ali, até ao 
palácio», conta José Ribeiro,  
nas traseiras da estação,  
com o dedo estendido para  
um caminho sinuoso e de terra 
batida, entre milhares  
de árvores.

Caminhos que José Ribeiro 
atravessa de bicicleta,  
quase diariamente,  
outra das suas paixões,  
que remonta aos tempos de 
infância quando acompanhava  
o pai, então director da  
Volta a Portugal,  
nas provas pelo país.  
Hoje, faz parte do ADN,  
clube de ciclismo da região. >
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Bula
Restaurante  
O Escondidinho
R. Estevão de Almeida 6  
T. 265 892 688

Restaurante Plano B
Jardim Público  
de Vendas Novas 
T. 265 891 500

Escola Prática  
de Artilharia
Avenida República 
T. 265 809 800

Albergaria ACEZ
 Largo de 5 Outubro
T. 265 809 300

Espanha, quando os casamentos 
eram arranjados em nome dos 
interesses dos reinos – foi lá que 
D. José I recebeu a Infanta de 
Espanha, D. Maria de Bourbon, 
e o rei de Espanha D. Fernando 
VI recebeu em casamento a 
Infanta de Portugal, D. Maria 
Bárbara de Bragança. Depois, 
ganhou o nome de "Palácio das 
Passagens" por ser um local de 
descanso nas viagens da realeza.

De tantas viagens, entre 
diferentes tempos da História 
numa mesma cidade, tornou- 
-se imperioso um momento de 
pausa. José Ribeiro levou-nos, 
então, ao Jardim Público para 
relaxar e disfrutar da Natureza, 
onde nos revelou, por fim, o 
seu restaurante de bifanas de 
eleição: a Casa da Clara, «a 
última da avenida principal». •

Mas quando já estamos a 
imaginar cenários de filme com 
reis e rainhas, ficamos a saber 
que a relação entre a monarquia 
e Vendas Novas não fica por aqui.  

E melhor: vai além-fronteiras. 
O monumental edifício da actual 
Escola Prática de Artilharia foi, 
em tempos, palco de «trocas 
de princesas» entre Portugal e 

Na Capela do Palácio ainda hoje 
se realizam casamentos

Parque urbano de Vendas Novas
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Chicco  
Natural Sensation

Dentífricos 
Elgydium

vale

14

vale saúda

vale saúda

Na compra de um produto da Gama Natural 
Sensation Chicco

CNP Vários

Na compra de um dentífrico Elgydium 75 ml 

CNP Vários

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016
Promoção válida para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016
Promoção válida para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Alvita  
Nebulizador

vale

204

vale saúda

Na compra de um Nebulizador T-1500 Plus

CNP 6320663

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016
Promoção válida para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Ekicê®  
Imuno +

vale

24

vale saúda

Na compra de uma embalagem de Ekicê imuno +
 

CNP 7399980

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016
Promoção válida para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

vale

24
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Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016

Chicco  
Natural Sensation

Dentífricos  
Elgydium

CNP Vários

CNP Vários

A nova linha de cosmética Chicco Natural Sensation foi estudada para 
acompanhar tanto o processo natural de desenvolvimento da pele do 
bebé, como na barriga da mãe.

As fórmulas são inspiradas na composição de "vernix caseosa", 
desenvolvidas para limpar, nutrir e proteger a pele do bebé, contendo 
apenas o que necessita.

Aprovada por dermatologistas e pediatras.*
Ideal para usar desde o nascimento.

*Estudos científicos disponíveis em Artsana S.p.A.

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016

Alvita  
Nebulizador

CNP 6320663

Nebulizador compressor de elevada qualidade.
Taxa de nebulização elevada (0,50 ml/min).
Período de inalação reduzido.
Eficiente deposição pulmonar (MMAD 3,86μm).
Baixo nível de ruído (54 dB).
Contém um compartimento para armazenamento dos acessórios.
Para nebulização das vias respiratórias aéreas.
Para utilização em adultos e crianças.
Para nebulização de NaCl e/ou medicamentos.
Leve e compacto (1,8 kg).
Dispositivo Médico Classe IIa, em conformidade com  
a Directiva 93/42/CE.

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016

Ekicê®  
Imuno +

CNP 7399980

ekicê® imuno + é um suplemento alimentar constituído por uma 
combinação cuidada de equinácea, ginseng, vitamina c, zinco e 
selénio, que contribui para o normal funcionamento do sistema 
imunitário. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados 
como substitutos de um regime alimentar variado. É importante 
manter um estilo de vida saudável. Não deve ser excedida a toma 
diária recomendada. Leia atentamente o folheto de informação 
ao consumidor, disponível na embalagem. Em caso de dúvida, 
consulte o seu farmacêutico.

ELGYDIUM oferece uma gama completa de dentífricos para 
manter a saúde dos dentes e gengivas, associando eficácia, 
segurança e agradabilidade.
Para reduzir a formação da placa bacteriana e prevenir os 
problemas gengivais, use o dentífrico ELGYDIUM Protecção 
Gengivas à base de clorohexidina, ingrediente purificante.
Para a prevenção da cárie e o reforço do esmalte nos casos de 
sensibilidade dentária, use o ELGYDIUM Prevenção Cáries e 
ELGYDIUM Dentes Sensíveis com Fluorinol®, com uma fixação do 
ião flúor no esmalte 5 vezes superior ao flúor mineral.
Para eliminar as manchas dentárias provocadas por certos 
alimentos ou tabaco, use ELGYDIUM Branqueamento com 
bicarbonato de sódio micro-pulverizado, que elimina as manchas 
superficiais sem agredir o esmalte dentário.
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TENA Pants Plus

vale saúda

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016
Promoção válida para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016
Promoção válida para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016
Promoção válida para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

STILNOITE  
Tripla Ação
Na compra de uma embalagem de Stilnoite 

CNP 7011320

VITERRA®  
Clássico

vale

24

VITERRA® puxa por si, puxe pela sua família!

CNP 7355586

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016
Promoção válida para clientes cartão Saúda,  
apenas nas Farmácias Portuguesas, excepto compras online.

vale saúda

Na compra de uma embalagem TENA Pants Plus

CNP Vários
elsaescaja | tm. 914 084 811 | mail. elsa.escaja@sapo.pt

Cliente | SANOFI, LDA.
Produto | Logotipo_STILNOITE
Cores | PMS 274, PMS 2756, Cyan

Illustrator CC - iMac . OS X - 10.10.1

Obra_Logotipo.STILNOITE Data_Abril.2016

14
desconto

Gama  
Pasta del Capitano

vale saúda

Na compra de uma embalagem da gama  
Pasta del Capitano 

CNP Vários
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VITERRA®  
Clássico

Gama  
Pasta del Capitano

STILNOITE  
Tripla Ação

CNP 7355586CNP Vários

CNP 7011320

Fórmula original, com ácido pantoténico, ferro e vitamina B12, que 
ajudam no combate ao cansaço, contribuindo para o bem-estar 
geral. VITERRA® Clássico apresenta 10 vitaminas e 6 minerais 
criteriosamente escolhidos e doseados numa fórmula muito 
equilibrada e adaptada às necessidades dos nossos dias. VITERRA® 
Clássico é um produto isento de glúten.
VITERRA® Clássico é um SUPLEMENTO ALIMENTAR. Os 
suplementos alimentares não substituem uma dieta variada nem um 
estilo de vida saudável. O efeito benéfico é obtido com a toma diária de 
1 comprimido de VITERRA® Clássico. Não deve ser excedida a toma 
recomendada. Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou 
alergia a algum dos constituintes da formulação.  
Manter fora da vista e do alcance das crianças.  
Para mais informações, consultar a rotulagem.

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

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

O Stilnoite é um suplemento alimentar com uma fórmula 
inovadora, com uma tripla acção sobre o sono, sem habituação 
nem dependência. 
1 - ACÇÃO RELAXANTE – devido ao Extracto de Passiflora
2 - ACÇÃO SOBRE A FASE DE INÍCIO DO SONO – devido à 

Melatonina
3 - DIMINUIÇÃO DOS DESPERTARES NOCTURNOS – devido ao 

Extracto de Papoila da Califórnia e Melissa 

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime alimentar variado e de um modo de 
vida saudável.

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016

Validade: 15 de Outubro até 30 de Novembro 2016

TENA Pants Plus

CNP Vários

TENA Pants é o primeiro absorvente para incontinência que pode ser 
manuseado como uma cueca normal. É adequado para incontinência 
moderada a grave e está indicado para homens, mulheres e 
crianças com enurese. É também indicado para pessoas com grande 
actividade e mobilidade. É totalmente respirável, diminuindo o risco 
de irritações. É macio e discreto como uma cueca.

TENA Pants Plus S (CNP 6560094)
TENA Pants Plus M (CNP 6560110)
TENA Pants Plus L (CNP 6560128)
TENA Pants Plus XL (CNP 6787044)








