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3EDITORIAL

Diana Amaral
Farmacêutica, diretora da Revista Saúda

FEVEREIRO É CURTO, 
ALEGRE-SE!

evereiro é tipicamente o mês do amor, mas 
é sobre outro sentimento que vos quero 
falar. Um sentimento que é multiplicado 

quando dividido. Um estado de contentamento 
extremo que impulsiona o ânimo das pessoas e 
as leva a realizar coisas. Em homenagem à nossa 
entrevistada de capa, uma referência da represen-
tação em Portugal, Maria do Céu Guerra: refiro-
-me à ALEGRIA. A atriz considera até que, a par da 
amizade, estes dois sentimentos são mais impor-
tantes do que o amor. Talvez seja este estado de 
espírito que a caracteriza, que faz dela a força da 
natureza que conhecemos. «Vou morrer antes de 
envelhecer» é a frase que melhor descreve a forma 
como encara a vida. A alegria de quem nada pro-
cura e de quem já tanto alcançou. 

Nem todos os dias são bons, é verdade, 
mas há sempre algo de bom em cada 

dia. Prova disto é o Herói Saúda 
de fevereiro, que transformou 

um acidente de trabalho (com 
amputação de um braço) numa 
oportunidade para se tornar 
campeão nacional de para-
ciclismo CRI (contra-relógio 
individual). Obrigada Miguel, 

pelo exemplo!

O amor tem de ser vivido com alegria, 
e neste mês ajudamos a festejar o Dia dos 
Namorados com mais energia. Pedimos à psi-
cóloga clínica e educacional Rita Antunes algu-
mas dicas para aproveitar melhor o tempo a 
dois, no meio da correria. E se estas azáfamas 
também o deixam com falta de libido, saiba 
que o seu farmacêutico pode aconselhá-lo na 
toma do suplemento mais adequado ao seu 
caso. A ALEGRIA é o melhor estimulante da 
saúde mental e também física, mas por vezes 
precisamos de um empurrãozinho.

Saiba também que é na sua farmácia que 
pode fazer o despiste da infeção urinária.  
Trata-se de uma infeção aguda, não com-
plicada e mais frequente nas mulheres. É 
importante reconhecer os casos que obrigam 
a avaliação médica, tais como infeções recor-
rentes ou recaídas após tratamento, gravidez 
ou menopausa. Existem ainda outras situa-
ções. Por precaução, procure auxílio junto de 
um profissional de saúde.

Em jeito de despedida, aproveito para 
sugerir um passeio pelo nosso romântico 
Alentejo. Faça coisas, viva a vida, realize-se, 
porque a ALEGRIA não mora no futuro, mas 
sim no agora. 

F 
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6 CAPA

No ano em que celebra 80 anos, a atriz transborda energia. 

Entrevista Sandra Costa  |  Fotografia Pedro Loureiro

 «Faço exatamente o que gosto  
e nunca fui prisioneira de coisas 
que às vezes pesam, como  
dinheiro ou sucesso»

«VOU MORRER ANTES 
DE ENVELHECER»

MARIA DO CÉU GUERRA

O teatro e a televisão ocupam-lhe os dias intei-
ros. Onde vai buscar energia? 
Faço exatamente o que gosto e nunca fui pri-
sioneira de coisas que às vezes pesam, como 
dinheiro ou sucesso. Tenho fortificado a capa-
cidade de resistir às contrariedades da vida, 
o que me ajuda a não desgastar as emoções.  
E tenho a noção de que é importante aproveitar 
a vida, enquanto temos saúde e alegria. 

Percebeu cedo que o teatro era o que queria fazer?
Também gostava de ser silvicultora, adoro árvo-
res, e quando era nova queria trabalhar em algo 

que me deixasse as portas abertas para o mar. 
Mas cedo percebi que o teatro me dava tudo, 
porque me dá a fantasia.

Permite-lhe experienciar muitas vidas e senti-
mentos.
Sim. A peça “O Mal-Entendido” [de Albert 
Camus, que A Barraca apresentou no final de 
2022] permitiu-me, pela primeira vez, experien-
ciar intimamente o horror do mal. Que pulsão é 
essa que torna as pessoas prisioneiras do mal: é 
uma doença, tem a ver com a ética, a moral, as 
escolhas? As personagens, mãe e filha, matam 
para roubar. Já o fazem há muito tempo, tal-
vez pudessem viver sem isso. Noutras peças de  
A Barraca, a abordagem era pela ironia: púnha-
mos uns bigodes de Hitler ao Salazar, para que 
que o público se pudesse rir das pretensões  
e violência interior daquela criatura. 
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Maria do Céu Guerra tem na bagagem 60 anos de 
teatro, dos quais 47 na companhia de teatro  

A Barraca. Desde 2021, visita diariamente  
os portugueses na pele de Corcovada Brito,  

na telenovela "Festa é Festa", da TVI 
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O teatro continua a oferecer-lhe sensações 
novas?
Sim, e ainda vou encontrar mais! 

Que peças ainda gostava de representar ou ence-
nar?
Há muita coisa, mas não quero falar nisso. Tenho 
a superstição de não falar daquilo que mais me 
apetece fazer. Devemos guardar para nós o que 
mais desejamos.

Como está a correr a experiência da telenovela 
“Festa é Festa”, na TVI?
Lindamente, é um ambiente de trabalho muito 
agradável. A produção não é tirana em relação 
aos atores. Trabalha-se muito, mas há uma base 
de divertida e amável compreensão. Os autores 
têm-me dado bastante liberdade, aceitam e esti-
mulam as sugestões que faço. 

Também pelo respeito que conquistou, os pré-
mios que ganhou... 
Ai, eu não conto com isso, o respeito envelhe-
ce-nos! [risos]. Há dez anos que espero obras 
n'A Barraca, que nunca mais acontecem. Gos-
tava que este fosse um teatro como há nas 
grandes cidades, velhinho, mas muito bem tra-

«Nunca sonhei ser uma grande 
atriz. Sonhei fazer peças de que 
gostasse muito, com colegas  
com quem gostasse de trabalhar»

A atriz cultiva a alegria e a leveza.  
«É a melhor caminhada que se pode fazer»
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tado, mimado. Queria ver resolvida uma série 
de questões, mesmo técnicas. Se eu pensasse 
nos prémios e no meu prestígio, sentia-me muito 
mais infeliz do que me sentindo uma pessoa nor-
mal, sem direito a reivindicar nada de especial. 

Essa é a sua atitude na vida?
Sim, e sei que não é bom. Pelo facto de gosta-
rem tanto do que fazem, os atores muitas vezes 
fecham os olhos a um certo mau-trato que rece-
bem. 

-me com a ideia de que pode falhar, por falta 
de tempo, dinheiro ou porque a casa não está 
tão bonita como eu gostaria, mas o balanço é 
completamente positivo. É claro que às vezes 
penso: «Está a cumprir o que gostaríamos que 
fosse?». Há uma frase no “David Copperfield”,  

O desejo da atriz para A Barraca, a companhia que ajudou  
a criar: «Nunca desistas de ser o grupo que achas  
mesmo porreiro»

«A Barraca nasceu como  
um grupo de gente, a vida  
é que me empurrou para lugares 
de maior destaque. Não quis  
ser protagonista»

É a atriz que sonhou ser?
Nunca sonhei ser uma grande atriz. Sonhei fazer 
peças de que gostasse muito, com colegas com 
quem gostasse de trabalhar. Nunca pensei em 
repertório para mim. Quando A Barraca nas-
ceu, em 1976, eu não tinha idade, experiência ou 
reconhecimento para escolher o repertório que 
queria fazer. Eu não sou uma atriz de repertó-
rio, sou uma pessoa de projetos, gosto de estar 
envolvida e ter um papel importante nos proje-
tos em que me meto. 

Às vezes, entristece-me pensar que não fiz 
os grandes papéis e, talvez, aprendido mais pro-
fundamente o feminino. 

Fez outras coisas, como criar e gerir uma compa-
nhia de teatro como A Barraca.
Não fui eu sozinha, esta companhia nasceu como 
um grupo de gente, a vida é que me empurrou 
para lugares de maior destaque. Não quis ser 
protagonista, a minha vocação era construir.  
A Barraca foi um sonho que eu tive, com 
gente extraordinária como o Mário Viegas,  
o Santos Manuel, o Mário Alberto, o Augusto 
Boal, o Hélder Costa... Por vezes sobressalto-



10 CAPA

[de Charles Dickens], de que gosto muito: 
«Nunca desistas de ser o herói de ti próprio».  
E desejo, para A Barraca: nunca desistas de ser 
o grupo que achas mesmo porreiro. 

Aos 47 anos, A Barraca ainda está em construção?
Há muito por fazer e conseguir. Remodelar o 
espaço, ter condições técnicas para fazer espe-
táculos tecnologicamente mais avançados, inso-
norizar para que não se ouçam os elétricos. No 
São Luiz, o Mário Viegas parava as deixas para 
dizer: «Está a passar o 28!». Nós andamos a 
dizer há quase 50 anos: «Está a passar o 25». 
É muito cansativo. 

A atriz no cenário da peça “O Mal-Entendido”, de Albert Camus,  
que A Barraca apresentou no final de 2022. Na pele de uma assassina,  

experienciou, pela primeira vez, o horror do mal

lante. Tinha uma carga de emoção e afeto, mas 
não era bonzinho. Era ríspido, desarmante. Era 
muito bom e escrevia muito bem.

Foi autoritária quando teve de 
tomar A Barraca nas mãos. Hoje 
valoriza a alegria e a leveza. 
Nos primeiros anos, tivemos 
alguns “amargos de boca” e foi 
preciso pôr couraças, perder 
alguns amigos, distanciarmo-
-nos de alguma maledicência 
e inveja. Isso endureceu-me 
um bocadinho. Afastou-me de 
coisas que eu achava eternas, 
como a camaradagem e a boa 
vivência com toda a gente. 

Quando senti que o projeto 
era reconhecido, foi possível 
continuar a trabalhar, com o 
mesmo espírito, mas sem uma 
faca nos dentes, e então veio a 
leveza e a alegria.

 
São objetivos de vida?
São um exercício diário. É a melhor caminhada 
que se pode fazer. A alegria de encontrar os 
outros, recomeçar, fazer uma peça nova. Para 
mim, a alegria e a amizade são mais importan-
tes do que o amor. Outra coisa extraordinária é a 
leveza de avançar sem dramatismo, assumindo as 
coisas boas e más, dando o nosso melhor, vendo 
se conseguimos. E normalmente conseguimos.

A saúde é uma preocupação? 
Nunca foi, mas sempre fui cerimoniosa com o 
excesso, na alimentação, na bebida, nos conví-
vios. Sou uma pessoa moderada, só tenho um 
vício: fumar. Deito-me tarde, gosto de ficar a ler 
ou tomar um copo com amigos, mas durmo lin-
damente. O meu dormir é um ato de vontade.
 
O que lhe traz equilíbrio emocional?
É aquilo a que mais aspiro, nem sempre consigo. 

«Hei-de morrer a perguntar: 
“Porquê, para quê, para onde?”. 
Tenho muita curiosidade. De tudo!»

Teve o privilégio de trabalhar com Mário Viegas, 
Natália Correia, até com Almada Negreiros. 
Foi uma coisa maravilhosa. O teatro ensinou-me 
tudo. Adorava o Almada, era uma criatura cinti-
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 O elogio de Almada Negreiros
 Manter a “alma” d'A Barraca
 O prazer e a dor de encenar
 «Nunca fui uma atriz de cinema»
 Prémio de melhor atriz da Europa

Veja também os vídeos.

Dá-me tranquilidade ficar em casa a pesquisar o 
que me falta saber sobre isto ou aquilo. Distraio-
-me muito com a vida que escolhi, os projetos em 
que vou trabalhar. Também gosto de fazer uma 
sesta, as preocupações desaparecem com o des-
canso. O sono, a água, essa coisa maravilhosa de 
tomar um copo de água antes de dormir e outro 
ao acordar, são coisas que me fazem bem.

Tem a “sua” farmácia?
Sim, e é uma das coisas que faz do meu um 
bairro especial. É uma farmácia extraordiná-
ria, tem cuidados com a população da zona. 
Se estou constipada, dizem: «Não venha, que 
vamos aí entregar!». 

Como lida com o envelhecimento? A sua energia 
não condiz com a idade. 
Há tantos livros na minha estante que ainda não 
consegui ler... Hei-de morrer a perguntar: «Por-
quê, para quê, para onde?». Tenho muita curio-

Maria do Céu Guerra podia ter sido silvicultora  
ou trabalhado ligada ao mar, que adora. Escolheu 
o teatro, que lhe dá tudo. «Porque me dá a fantasia»

sidade. De tudo! Não consigo dormir antes de 
ver todos os programas de televisão que sele-
cionei e escolher os do dia seguinte. Acho que é 
isso que faz com que esteja sempre pronta para 
recomeçar. Sinto-me muito mais aluna do que 
mestra.

Está longe do envelhecimento, é o que se pode 
concluir.
Vou morrer antes de envelhecer! [sorriso largo].  



Aos 30 anos, Miguel Pacheco é um exemplo 
de coragem e resiliência. Sagrou-se campeão 
nacional de paraciclismo CRI (Contra-Relógio 
Individual) em 2022 e campeão nacional em 
pista, em janeiro deste ano

12 HERÓIS SAÚDA
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A amputação do braço direito não impediu Miguel Pacheco  
de se sagrar campeão de paraciclismo e na vida.

Texto Irina Fernandes  | Fotografia Pedro Loureiro

SABER DAR  
A VOLTA 

«E

«Fiz o meu próprio torniquete.  
Só queria sobreviver»

u levo o saco!», insiste Miguel 
enquanto carrega, a bicicleta de 
competição.   Natural de Alcácer 

do Sal, Miguel Pacheco, 30 anos, irradia luz. Em 
cada gesto ou palavra, há nele brilho, coragem 
e determinação. «Quando há vontade, tudo se 
consegue!».

A trabalhar numa fábrica, no sul dos Países 
Baixos, na cidade de Vlissingen, onde prestava 
serviços como operador de máquinas como tor-
nos e fresas (usadas para executar tarefas de 
perfuração e fresagem), a 28 de maio de 2019 
sofreu um acidente de trabalho, o qual viria a 
mudar-lhe a vida. 

A operar com uma fresadora, «devido a 
problemas de software e inconsistências da 
máquina», foi «puxado para a área de trabalho», 
daí resultando a amputação do membro supe-
rior direito. 

Sentado no chão da fábrica e gravemente 
ferido, Miguel Pacheco deu provas, logo ali, de 
que aquele acidente não lhe haveria de ceifar a 
alma e os sonhos. «Fiz o meu próprio torniquete. 
Com a camisola de um colega meu, estanquei 
a hemorragia», conta, frisando que «só queria 
sobreviver, como é óbvio!».

Ainda nos Países Baixos, enfrentou um mês 
de internamento e três operações «devido às 
infeções que iam surgindo. O acidente mudou 
muita coisa na minha vida. Acima de tudo, fez-
-me renascer!».



14 HERÓIS SAÚDA

«Quis barbear-se e lavar  
os dentes, quando ainda  
estava internado no hospital»

Miguel transformou a tragédia em vitória. No 
quarto do hospital, superou-se a cada hora que 
passava, focando-se em cumprir um só objetivo: 
reerguer-se.

«O Miguel tem uma capacidade de adaptação 
extraordinária. Após o acidente, foi uma pessoa 
muito lutadora e persistente, nomeadamente 
nas pequenas coisas. Quis barbear-se e lavar os 
dentes, quando ainda estava internado no hos-
pital. Mais tarde, também quis ser ele a mudar a 
fralda ao nosso filho…», elogia a mulher, Ângela 
Martins, 31 anos, técnica superior de diagnós-
tico e terapêutica de cardiopneumologia, no 
Hospital de Santa Maria, em Lisboa.  

Focado na recuperação, iniciou sessões de 
fisioterapia dentro de água, «Para mim, estar na 
piscina era uma adrenalina espetacular. Nunca 
tive medo», garante o jovem atleta, Ainda nos 
Países Baixos.

No dia em que teve alta, apesar de o médico 
que o operou o aconselhar a «deixar o corpo 
recuperar», Miguel, que até então não praticava 

Miguel Pacheco encontrou no paraciclismo uma inspiração para seguir em frente
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No dia em que teve alta do hospital, 
Miguel Pacheco experimentou andar 

de bicicleta. Nunca mais parou

Medalhado em provas nacionais 
de paraciclismo de estrada  

e também de pista, o jovem atleta 
diz-se motivado para alcançar 

resultados de êxito em 2023
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desporto com regularidade 
e apenas costumava andar de 
bicicleta aos fins de semana, 
fintou a medicina. «Assim 
que desci do carro, fui andar. 
Fiquei muito satisfeito ao ver 
que era capaz e constatar que 
o acidente não me tinha levado 
tudo», explica.  

A singela conquista daquele 
dia viria a ser, na verdade, a pri-
meira de muitas vitórias ao gui-
dão de uma bicicleta.

De regresso a Portugal, 
confrontado com o fecho de 
piscinas advindo do contexto 
pandémico que então se vivia no 
país, recusou-se a ficar em casa 
e a manter uma vida sedentária. 

A bicicleta passou a ser a sua fiel companheira 
e, no início de 2021, o paraciclismo tornou-se 
uma motivação para levar a vida em frente.

Sem demoras, ainda a adaptar-se a uma nova 
forma de viver, Miguel Pacheco revelou-se um 
atleta talentoso. 

«Hoje dedico-me a tempo inteiro à atividade 
desportiva. Já faço parte da equipa da Acade-
mia EFAPEL de Ciclismo, na vertente de paraci-
clismo», conta, visivelmente orgulho.  

Os feitos desportivos não tardaram a chegar.  
É detentor do título de campeão nacional de para-
ciclismo CRI (Contra-Relógio Individual) em 2022.

«Ao andar de bicicleta, quero mostrar às pes-
soas que as coisas más podem acontecer, mas 
é sempre possível construir algo de positivo», 
vinca o atleta.

Ainda no mesmo ano, conquistou o primeiro 
lugar (medalha de ouro) na final da Taça de Por-
tugal e o terceiro lugar (medalha de bronze) em 
Prova de Fundo.

A par do paraciclismo de estrada, Miguel 
assumiu um outro desafio desportivo: o para-
ciclismo de pista, onde também já alcançou 
resultados de êxito. Em novembro, garantiu o 
segundo lugar na final da Taça de Portugal de 
pista.

«Consegui adaptar-me bem à bicicleta e à 
prótese, a qual me ajuda a ter mais estabili-
dade. E, é claro, perdi o medo que tinha e já 
consigo passar as curvas mais inclinadas!», 
revela, a rir-se.

Embora assuma que o uso da prótese não 
é fácil, Miguel ambiciona chegar mais longe na 
modalidade. «Quero progredir no mundo do 
paraciclismo de estrada e de pista, e chegar a 
patamares superiores». 

Não tem dúvida de que aceitar a nova con-
dição física desde cedo, e manter uma atitude 
positiva, foi decisivo para singrar como atleta e 
homem. «Tive de aceitar quem sou, como sou 
e continuar».

«Ao andar de bicicleta,  
quero mostrar às pessoas  
que as coisas más podem 
acontecer, mas é sempre possível 
construir algo de positivo»

É sempre a sorrir que Miguel Pacheco enfrenta os desafios desportivos
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Veja também os vídeos!

 Uso de próteses: principais  
desafios

 Ser pai, com condição de deficiência

Em casa ou na rua, é autónomo. «Consigo 
vestir-me, alimentar-me, também faço tarefas 
domésticas, e conduzo», descreve. «Faço tudo, 
mas no meu tempo».

É com humor que, agora, faz frente às tare-
fas do dia a dia que se revelam mais desafiantes. 
«Ao início, quando não conseguia fazer algo, irri-
tava-me muito, ficava nervoso e descarregava na 
minha família. Presentemente, começo-me a rir. 
E volto a fazer de novo».

Entre as medalhas de ouro e de prata que, 
aqui e ali, vai conquistando de norte a sul do país, 
Miguel tem na família, a esposa e o filho, Vasco, 
de 15 meses, as suas duas mais belas conquistas 
pós-acidente. «Queria casar e ser pai. E conse-
gui!», sublinha, com um sorriso apaixonado.

A esposa, Ângela, e o filho, Vasco, de 15 meses, são as duas principais fontes  
de inspiração de Miguel na conquista de resultados de êxito como paraciclista

Miguel traz orgulho ao peito. E não é para 
menos: com resiliência e mestria, sentado na 
sua bicicleta, fez o que, aos olhos de muitos, 
seria impensável: deu a volta à… vida. 
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LIGA PORTUGUESA 
CONTRA A CANCRO

B.I. 

Nome: Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC)

Âmbito: Nacional

Núcleos: Açores, Centro, Madeira, Norte e Sul

N.º de Sócios: 8.821

Sede: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 57-3.ºF,  
1070-061 Lisboa

Linha Cancro: 808 255 255 / Linha Pulmão: 808 259 259

E-mail: info@ligacontracancro.pt

Plataformas digitais:

O QUE É?

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) foi 
fundada no dia 4 de abril de 1941, por proposta 
do Prof. Doutor Francisco Gentil. Assenta em 
dois princípios: a humanização e a solidariedade. 
A LPCC assume-se como uma entidade de refe-
rência nacional no apoio à pessoa com doença 
oncológica e família, na promoção da saúde, na 
prevenção do cancro, e no estímulo à formação e 
investigação em oncologia.

QUEM APOIA?

A LPCC apoia os doentes de cancro, os sobrevi-
ventes e respetivas famílias. 

QUE SERVIÇOS DISPONIBILIZA?

QUE ATIVIDADES DESENVOLVE?

• Divulgação de informação sobre cancro, e 
promoção da educação para a saúde, com 
ênfase na sua prevenção;

• Contribuição para o apoio social e a huma-
nização da assistência à pessoa com doença 
oncológica; 

• Cooperação com as instituições envolvidas na 
área da oncologia, nomeadamente os centros 
do Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
Francisco Gentil e os hospitais das Regiões 
Autónomas;

• Estimulação e apoio à formação e investiga-
ção em oncologia;

• Criação e manutenção de relações com insti-
tuições congéneres nacionais e estrangeiras;

• Desenvolvimento de estruturas para as pre-
venções primária e secundária, o tratamento e 
a reabilitação, isoladamente ou em colabora-
ção com outras entidades;

• Defesa dos direitos dos doentes e dos sobrevi-
ventes de cancro;

• Disponibilização de apoio ao doente e aos 
familiares, a nível social, psicológico, emocio-
nal, jurídico, informativo e ocupacional;

• Disponibilização de um Programa de Rastreio 
de Cancro da Mama (em estreita colaboração 
com os cuidados de saúde primários) e de 
consultas de diagnóstico precoce para o can-
cro da pele e lesões da cavidade oral;

• Disponibilização de programas de volunta-
riado; 

• Linha de apoio à pessoa com cancro ― Linha 
Cancro: 808 255 255

• Linha de apoio dirigida à pessoa com cancro 
do pulmão - Linha Pulmão: 808 259 259

• Apoio à formação e investigação em oncologia.

COMO SE TORNAR ASSOCIADO?

Consulte aqui como se tornar associado e ajudar 
a Lipa Portuguesa Contra o Cancro. 
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BORBULHAS 
E COMICHÃO

Em populações não vacinadas,  
é uma doença comum na infância  
e habitualmente benigna

A varicela é uma doença altamente contagiosa, transmitida através  
de gotículas respiratórias da criança infetada ou pelo contacto direto  

com o líquido das vesículas da pele. 

Rosalina Barroso 
Coordenadora de Pediatria no Hospital CUF Cascais e na Clínica CUF Miraflores

O período de incubação da doença  
(tempo que decorre entre o momento 
da infeção da uma pessoa e o apareci-

mento dos primeiros sintomas) pode variar entre 
dez e 21 dias. 

Em populações não vacinadas, é uma doença 
comum na infância e habitualmente benigna.  
A maioria dos casos ocorre antes da adolescência. 

No entanto, pode evoluir para doença grave, 
quer associada a sobreinfeção bacteriana (infe-
ção da pele, por exemplo), quer associada ao 
próprio vírus. 

A varicela não apresenta grande variação 
sazonal, pelo que pode surgir em qualquer altura 
do ano. Ainda assim, tem um pico de incidência 
nos meses de março a maio. É uma doença que 
implica ausência escolar obrigatória. 
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Opte pelo paracetamol.  
Não deve usar ibuprofeno

SINTOMAS 

Os primeiros sintomas podem ser febre, dor 
de garganta, dor de cabeça ou recusa alimentar, 
seguidos de lesões dispersas pelo corpo. 

As lesões são inicialmente pequenas borbu-
lhas, seguidas de vesículas com líquido transpa-
rente. Estas acabam por romper e secar, ficando 
pequenas crostas com rebordo avermelhado. 
A mesma criança pode ter lesões em todas as 
fases descritas. 

A evolução das lesões é muito rápida. Sur-
gem tipicamente no couro cabeludo, na face e 
no pescoço, com progressão para o tronco e os 
membros. Podem atingir ainda as mucosas oral 
e genital. 

A comichão é o sintoma que pode causar 
mais desconforto. 

O diagnóstico tem de ser clínico, pela obser-
vação da criança no pediatra ou médico assis-
tente, para valorização das lesões típicas com 

atingimento do couro cabeludo e dos genitais.
A duração da doença é habitualmente de 

uma semana. 
De um modo geral, a avaliação laboratorial 

não é necessária.

TRATAMENTO

Devem ser tomados os cuidados de higiene 
gerais, como lavar frequentemente as mãos e 
cortar as unhas, pelo risco de sobreinfeção das 
lesões. Pode ser necessário recorrer a anti-his-
tamínico (para a comichão) e a antipirético (para 
a febre). Aqui destaco a importância de optar 
pelo paracetamol ― não deve usar ibuprofeno.
Em casos muito específicos determinados pelo 
médico pediatra, pode também ser necessária a 
toma de antivírico. 
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Joana Afonso
Médica de Medicina Geral e Familiar

SEXUALIDADE 
SEGURA

A consulta de planeamento familiar destina-se a mulheres  
em idade fértil até aos 54 anos e aos homens no período fértil.

N

Na consulta, o médico assistente 
esclarece sobre os métodos 
contracetivos disponibilizados  
de forma gratuita pelo SNS

os centros de saúde em Portugal, a 
consulta de Planeamento Familiar (PF) 
é dirigida às mulheres em idade fér-

til até que completem 54 anos, bem como aos 
homens, durante todo o seu período fértil, sem 
limite superior de idade. Apesar de se destinar 
a ambos os sexos, de forma individual ou em 
casal, é inquestionável que são as mulheres 
quem mais recorre aos serviços de saúde para 
uma consulta de PF, em grande parte por ques-
tões reprodutivas. Trata-se de uma consulta 
completamente gratuita. 

Portugal apresenta excelentes indicadores 
em saúde materno-infantil e reprodutiva, com 
melhorias crescentes nas últimas décadas. Estes 
números em muito se devem às consultas de PF. 
Teme-se que o facto de a pandemia ter condi-
cionado o cancelamento destas consultas possa 
resultar na inversão da tendência positiva. 

Saiba que, numa consulta de Planeamento 
Familiar, o seu médico assistente aborda temas 
como a disponibilização de métodos contrace-
tivos, de forma gratuita, pelo Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), garante o acesso a contraceção 
de emergência, bem como a orientação em caso 
de desejo de interrupção voluntária da gravidez.

Segundo um estudo da Sociedade Portuguesa 
de Ginecologia e da Sociedade Portuguesa de 
Contraceção, mais de 90% das mulheres em 
estudo, com idades compreendidas entre os 15 
e os 49 anos, usava um método contracetivo, 
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Na consulta de planeamento 
familiar é prestada informação, 
ajuda na prevenção, e tratamento 
de doenças sexualmente 
transmissíveis, como hepatite B, 
herpes genital ou VIH

o que demonstra a importância da consulta de 
PF para que os diferentes métodos possam ser 
explicados e recomendados de forma persona-
lizada. 

As consultas de preconceção estão igual-
mente englobadas, além das intervenções de 
promoção da saúde e prevenção de comporta-
mentos de risco, tentando reduzir a incidência 
de infeções sexualmente transmissíveis. É facul-
tada informação, ajuda, prevenção, diagnóstico 
e o tratamento de doenças como a hepatite B, 
a sífilis, o herpes genital e as infeções causadas 
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). 

A infertilidade é abordada nas consultas de 
PF e, se houver necessidade de acompanha-
mento em consultas específicas, será através de 
uma consulta de PF no centro de saúde que se 
inicia todo o processo. 

Somam-se os procedimentos de rastreio de 
doenças oncológicas como o do Rastreio do 
Cancro do Colo do Útero (RCCU). No nosso país, 
segundo o Despacho n.º 8254/2017, o programa 
de RCCU destina-se às mulheres com idades 
≥25 anos e ≤60 anos, que tenham iniciado a sua 
atividade sexual. A importância deste rastreio é 
inegável, quando o cancro do colo do útero se 
apresenta, em Portugal, como o segundo cancro 
mais frequente na mulher. Anualmente, surgem 
cerca de mil novos casos, causando aproximada-
mente  350 mortes. O exame consiste na recolha 
e análise das células do colo do útero e na pes-
quisa do Vírus do Papiloma Humano (HPV), atra-
vés de uma colheita conhecida como papanicolau 

(citologia). Aquando de um resultado normal, 
o exame deve ser repetido a cada cinco anos.  

Faça a marcação da sua consulta de PF. Per-
mita-se viver a sexualidade de forma responsá-
vel e segura. 
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Rita Antunes
Psicóloga clínica e educacional

TEMPO PARA VIVER

Aproveite cada oportunidade para estimular a intimidade do casal.

T

Queremos ser e estar a 200%  
em tudo. Saiba como ganhar  
tempo a dois

odos sentimos que o tempo passa a cor-
rer. As manhãs fazem-se noites, os dias 
fazem-se semanas e estes transfor-

mam-se em meses num abrir e fechar de olhos. 
Entramos em piloto automático e deixamo-nos 
orientar pelas rotinas. Para conseguir chegar a 
todo o lado: ao trabalho, a casa, aos filhos, ao 
companheiro ou à companheira. Depois vem a 
culpa, quando sentimos que não conseguimos 
dar mais, dar-nos mais. Acontece com frequên-
cia nas relações. Não temos tempo... para viver! 
Mas sofremos com autoexigências de querermos 
ser e estar a 200% em tudo. Superpais, supe-
ramigos, superprofissionais, supernamorados, 
supercompanheiros! Tão super, que... não con-
seguimos… não temos tempo para ser!

Simplesmente ser…
Ser criativo, romântico para fazer coisas a 

dois, para ousar nos comportamentos. 
Deixamos algumas dicas que podem ajudar a 

sair da tal falta de tempo:
• A casa. A arrumação da casa e das roupas, e 

a preparação das refeições são as ocupações 
que nos tomam mais tempo. Raros são os dias 

em que conseguimos aproveitar o sofá. Só há 
um caminho: partilhem as tarefas, enquanto 
casal, e com os filhos. Tornem estas tarefas 
divertidas: quem cozinha melhor? Vamos 
fazer um mini MasterChef? Quem consegue 
dobrar mais roupa em menos tempo? Quem 
fica encarregue da playlist/banda sonora 
durante a arrumação?

• O trabalho. A viagem de casa para o traba-
lho e vice-versa. Muitas vezes estes percur-
sos são atribulados porque nos atrasamos a 
sair de casa ou apanhamos trânsito ou houve 
aquela birra do sono. Tentem sair de casa 
dez minutos mais cedo e conseguir um café a 
dois antes do trabalho, pelo menos uma vez 
por semana. E uma mensagem inesperada a 
meio do dia? Oscilando entre o divertido e o 
romântico, vale tudo para arrancar um sor-



Não precisamos de muito  
tempo para fazer diferente,  
mas precisamos de querer começar

riso ao nosso companheiro ou companheira 
de vida.

• A dois. O casal precisa de tempo a sós para 
alimentar a relação. Experiências a dois são 
amplamente recomendadas! Uma massagem, 
uma caminhada pela praia, um almoço sur-

presa a meio de um dia de trabalho, um con-
certo ao ar livre, uma stand-up comedy, um 
ramo de flores, um presente (só porque sim!), 
uma mensagem deixada no bolso do casaco 
pela manhã, uma série vista em conjunto com 
pipocas, um pequeno-almoço diferente, uma 
escapadinha a uma das cidades mais bonitas 
do país.

Não precisamos de muito tempo para fazer 
diferente… mas precisamos muito de querer 
começar. 
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INFEÇÕES 
URINÁRIAS

Sente desconforto a urinar e vontade constante de ir à casa de banho?  
A sua farmácia pode ajudar. 

A

Embora possam acontecer 
a qualquer pessoa, são mais 
frequentes nas mulheres,  
em resultado da anatomia feminina

s infeções urinárias são normalmente 
causadas por bactérias e podem afetar 
qualquer parte do sistema urinário (ure-

tra, bexiga, ureteres e rins). Consoante a locali-
zação, a infeção assume diferentes designações: 
pielonefrite, no rim e ureteres; cistite, na bexiga; 
uretrite, na uretra. 

São situações bastante comuns e, embora 
possam acontecer a qualquer pessoa, são mais 
frequentes nas mulheres. A explicação prende-
-se com a anatomia feminina: a uretra é mais 
curta do que a masculina e mais próxima da 
região anal, o que facilita o acesso de microrga-
nismos à bexiga. De facto, as cistites represen-
tam 90% das infeções urinárias nas mulheres. 
São quase sempre infeções agudas, não com-
plicadas, em que subsiste pelo menos uma das 
seguintes manifestações: 
• Ardor ou dor ao urinar;
• Necessidade frequente de urinar e em peque-

nas quantidades;
• Vontade urgente de urinar;
• Sensação de esvaziamento incompleto da 

bexiga;

• Dor ou desconforto na região acima do púbis.
Em mulheres com mais de 16 anos, é possível 

realizar um teste rápido à urina, em muitas far-
mácias. O procedimento requer uma amostra de 
urina, na qual são mergulhadas tiras-teste espe-
cíficas, para avaliar a presença de determina-
dos parâmetros caraterísticos de infeção, como 
glóbulos brancos, nitritos e sangue. Consoante 
os resultados, e de acordo com a avaliação dos 
sintomas, é possível despistar se se trata ou não 
de uma cistite. 

Há situações que obrigam sempre a avaliação 
médica. Entre elas destacam-se: infeções recor-
rentes ou recaídas após tratamento, gravidez ou 
menopausa. Para além disso, quando existem 
outros problemas de saúde, como diabetes não 
controlada, VIH, insuficiência renal ou hepá-
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Em mulheres acima dos 16 anos,  
é possível realizar na farmácia  
um teste rápido à urina 

tica, ou quando estão presentes sintomas como 
febre, calafrios, dor lombar, náuseas e vómitos, 
a situação deve ser sempre consultar o médico. 

Diversos fatores podem aumentar o risco de 
contrair uma infeção urinária, entre os quais uma 
vida sexualmente ativa, hábitos de higiene ina-
dequados, pedras nos rins. Embora nem todos 
os fatores sejam evitáveis, há hábitos diários que 
podem contribuir para a prevenção:
• Beba bastante água;
• Evite estar muito tempo sem urinar;

• Lave, limpe ou seque a área vaginal com um 
movimento da frente para trás;

• Prefira roupa interior de algodão.
Informe-se na sua farmácia sobre como pre-

venir e despistar infeções urinárias. 



       

   
   
      Dra. Susana Fernandes

A osteoporose é, atualmente, apontada como um grave 
problema de saúde pública, com repercussões não só para 
os doentes, como para a família e para a sociedade em 
geral, contribuindo igualmente para aumentar os custos 
dos cuidados de saúde. 
Conforme dados revelados pelo Estudo Epidemiológico 
de Doenças Reumáticas, a osteoporose é responsável 
pela ocorrência de 40 mil fraturas ósseas afetando, 
anualmente, cerca de 800 mil portugueses (cerca de 10% 
da população adulta). A nível mundial, verificamos que 1 
em cada 3 mulheres vão sofrer uma fratura osteoporótica, 
ao passo que nos homens essa probabilidade será de 1 em 
cada 5.

Quem é mais afetado?
A osteoporose pode afetar ambos os sexos, mas as mulheres 
são mais atingidas, sobretudo após a menopausa. O pico 
de massa óssea em idade adulta para ambos os sexos é 
determinado geneticamente entre 70 a 80% dos casos. Há, 
no entanto, diversas medidas que se podem adotar para 
um estilo de vida mais saudável e um aumento do pico 
de massa óssea, nomeadamente: alimentação saudável e 
variada, boa absorção de cálcio e de vitamina D, exercício 
físico e evicção de tabaco e álcool.

Manifestações e consequências da doença 
A fratura osteoporótica mais grave é a da anca (colo do 
fémur), estando associada a uma taxa de mortalidade de 
20% um ano após o incidente. Depressão, dependência de 
terceiros, dor crónica, perda de autonomia e morbilidade 
são outros dos fatores associados à osteoporose e que 
afetam de forma significativa a qualidade de vida dos 
doentes.

Diagnóstico
0 diagnóstico é feito com base num questionário médico 
sobre os fatores de risco e a ocorrência de fraturas, 
designadamente através de exames complementares 
como radiografias da coluna dorsal e lombar, análises de 
sangue e à urina. Mas, a densitometria óssea é o exame 
mais relevante, pois permite medir a densidade do osso, 
sendo a sua realização recomendada a mulheres com 
mais de 65 anos, homens com mais de 70 anos ou, em 
ambos os sexos, acima dos 50 anos no caso de existência 
de fraturas osteoporóticas ou fatores de risco.

Tratamento não farmacológico vs. farmacológico
O tratamento para reduzir a prevalência de fraturas 
osteoporóticas inclui medidas não farmacológica e 
farmacológicas. As primeiras compreendem:
• Prática regular de atividade física, com recomendação 
de exercícios de carga, como caminhadas ou jogging, e 
exercícios aeróbicos como o tai-chi. O exercício melhora 
a condição física, a coordenação motora e a tonicidade 
muscular.
• Adoção de uma dieta equilibrada e rica em cálcio. A 
quantidade de cálcio indicada é de  800-1000 mg/dia, 
recomendando-se a ingestão de leite, iogurte, queijo, 
legumes verdes, cereais e pão. Na ausência do consumo 
dietético, poderá ser necessário fazer suplemento de 
cálcio em comprimidos.
• Exposição solar diária. A vitamina D é indispensável 
para a absorção do cálcio e para o fortalecimento ósseo e 
muscular, através de exposição moderada ao sol (10 a 20 
minutos por dia). O doseamento da vitamina D no sangue 
é importante para avaliar a carência e necessidade de 
suplementação.
Já a decisão da instituição e duração do tratamento 
farmacológico é determinada em conjunto pelo médico 
e pelo doente, atendendo ao seu perfil e patologias 
associadas, existindo para o efeito: 
• Fármacos que inibem a reabsorção óssea: incluem 
estrogénios com ou sem pro-gestagéneos, raloxifeno, 
bifosfonatos (alendronato, risendronato, ibandronato, 
zolendronato) e tibolona.
• Fármacos estimuladores da formação óssea: teriparatida. 

Dra. Susana Fernandes
Reumatologista do Instituto Português de Reumatologia

OSTEOPOROSE É RESPONSÁVEL POR 40 MIL 
FRATURAS EM PORTUGAL TODOS OS ANOS

AÇÃO DE RASTREIO DA OSTEOPOROSE NAS 
FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS

O Centre for Health Evaluation and Research-Infosaúde, em 
parceria com a AMGEN, lançou em maio de 2022, uma ação 
de rastreio da osteoporose nas farmácias comunitárias 
portuguesas que teve como objetivos: 
• Avaliar os fatores de risco da osteoporose em mulheres 
com mais de 50 anos e aumentar a sensibilização da 
população para a doença;
• Estimar  a prevalência da  população  em  risco de  
desenvolver osteoporose  e fraturas de fragilidade a nível 
nacional e regional;
• Descrever as características sociodemográficas da 
população rastreada.

Dados da amostra:
Farmácias participantes: 102
Utentes participantes: 1343 
Idade (média): 62 (56-70)
Escolaridade:
Até 6 anos (básico): 47,1%; Superior a 6 anos: 52,9% 
Situação profissional: 
Empregado: 45,6%; desempregado: 54,4%
IMC (média): 26,3 (23,7-29,4) 

Fatores de risco identificados:
Tratamentos anteriores ou concomitantes: 76,3%
Idade: 67,5%
Problemas de saúde mental: 54,9%
História familiar de fratura da anca: 14,0%
Consumo de álcool e tabagismo: 9,0%
IMC < 19: 1,7%

> A maioria dos participantes 
rastreados está em risco de 
osteoporose, sugerindo que a 
prevalência de fatores de risco 
para osteoporose é muito alta 
ao nível nacional e regional.

> Quase 1 em cada 2 
participantes tem pelo 
menos 3 fatores de risco para 
osteoporose (28,9%)

> Participantes com baixa 
escolaridade e não empregados 
são mais propensos a 
ter fatores de risco para 

osteoporose.

A OSTEOPOROSE É UMA DOENÇA 
MUITAS VEZES INVISÍVEL.

Esteja atento aos pequenos sinais e saiba como evitar o 
surgimento de fraturas!

Já conhece o site Ossos Fortes? Em www.ossosfortes.pt 
encontra TODO O APOIO de que precisa para lidar com a 
osteoporose e viver uma vida mais tranquila, feliz e com 
muito mais qualidade!
Avaliação de risco osteoporótico.
Testemunhos de pessoas que vivem com osteoporose.
Conselhos de especialistas.
Dicas alimentares – o que comer e o que evitar.
Exercícios físicos adaptados.
Como prevenir e tratar a osteoporose.
Como ter uma casa à prova de quedas.
O que fazer em caso de diagnóstico.
Artigos e notícias.
Factos e números. 

VISITE-NOS EM WWW.OSSOSFORTES.PT*
SAIBA COMO CUIDAR MELHOR DE SI E DOS SEUS OSSOS!

* Uma iniciativa da APOROS – Associação Nacional contra a Osteoporose, 
APPSReuma - Associação Portuguesa de Profissionais de Saúde em 
Reumatologia e SPR – Sociedade Portuguesa de Reumatologia, com o apoio 
da Amgen.

R
ES

U
LT

A
D

O
S

       

   
   
      Dra. Susana Fernandes

A osteoporose é, atualmente, apontada como um grave 
problema de saúde pública, com repercussões não só para 
os doentes, como para a família e para a sociedade em 
geral, contribuindo igualmente para aumentar os custos 
dos cuidados de saúde. 
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como radiografias da coluna dorsal e lombar, análises de 
sangue e à urina. Mas, a densitometria óssea é o exame 
mais relevante, pois permite medir a densidade do osso, 
sendo a sua realização recomendada a mulheres com 
mais de 65 anos, homens com mais de 70 anos ou, em 
ambos os sexos, acima dos 50 anos no caso de existência 
de fraturas osteoporóticas ou fatores de risco.
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• Prática regular de atividade física, com recomendação 
de exercícios de carga, como caminhadas ou jogging, e 
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      Dra. Susana Fernandes

A osteoporose é, atualmente, apontada como um grave 
problema de saúde pública, com repercussões não só para 
os doentes, como para a família e para a sociedade em 
geral, contribuindo igualmente para aumentar os custos 
dos cuidados de saúde. 
Conforme dados revelados pelo Estudo Epidemiológico 
de Doenças Reumáticas, a osteoporose é responsável 
pela ocorrência de 40 mil fraturas ósseas afetando, 
anualmente, cerca de 800 mil portugueses (cerca de 10% 
da população adulta). A nível mundial, verificamos que 1 
em cada 3 mulheres vão sofrer uma fratura osteoporótica, 
ao passo que nos homens essa probabilidade será de 1 em 
cada 5.

Quem é mais afetado?
A osteoporose pode afetar ambos os sexos, mas as mulheres 
são mais atingidas, sobretudo após a menopausa. O pico 
de massa óssea em idade adulta para ambos os sexos é 
determinado geneticamente entre 70 a 80% dos casos. Há, 
no entanto, diversas medidas que se podem adotar para 
um estilo de vida mais saudável e um aumento do pico 
de massa óssea, nomeadamente: alimentação saudável e 
variada, boa absorção de cálcio e de vitamina D, exercício 
físico e evicção de tabaco e álcool.

Manifestações e consequências da doença 
A fratura osteoporótica mais grave é a da anca (colo do 
fémur), estando associada a uma taxa de mortalidade de 
20% um ano após o incidente. Depressão, dependência de 
terceiros, dor crónica, perda de autonomia e morbilidade 
são outros dos fatores associados à osteoporose e que 
afetam de forma significativa a qualidade de vida dos 
doentes.

Diagnóstico
0 diagnóstico é feito com base num questionário médico 
sobre os fatores de risco e a ocorrência de fraturas, 
designadamente através de exames complementares 
como radiografias da coluna dorsal e lombar, análises de 
sangue e à urina. Mas, a densitometria óssea é o exame 
mais relevante, pois permite medir a densidade do osso, 
sendo a sua realização recomendada a mulheres com 
mais de 65 anos, homens com mais de 70 anos ou, em 
ambos os sexos, acima dos 50 anos no caso de existência 
de fraturas osteoporóticas ou fatores de risco.

Tratamento não farmacológico vs. farmacológico
O tratamento para reduzir a prevalência de fraturas 
osteoporóticas inclui medidas não farmacológica e 
farmacológicas. As primeiras compreendem:
• Prática regular de atividade física, com recomendação 
de exercícios de carga, como caminhadas ou jogging, e 
exercícios aeróbicos como o tai-chi. O exercício melhora 
a condição física, a coordenação motora e a tonicidade 
muscular.
• Adoção de uma dieta equilibrada e rica em cálcio. A 
quantidade de cálcio indicada é de  800-1000 mg/dia, 
recomendando-se a ingestão de leite, iogurte, queijo, 
legumes verdes, cereais e pão. Na ausência do consumo 
dietético, poderá ser necessário fazer suplemento de 
cálcio em comprimidos.
• Exposição solar diária. A vitamina D é indispensável 
para a absorção do cálcio e para o fortalecimento ósseo e 
muscular, através de exposição moderada ao sol (10 a 20 
minutos por dia). O doseamento da vitamina D no sangue 
é importante para avaliar a carência e necessidade de 
suplementação.
Já a decisão da instituição e duração do tratamento 
farmacológico é determinada em conjunto pelo médico 
e pelo doente, atendendo ao seu perfil e patologias 
associadas, existindo para o efeito: 
• Fármacos que inibem a reabsorção óssea: incluem 
estrogénios com ou sem pro-gestagéneos, raloxifeno, 
bifosfonatos (alendronato, risendronato, ibandronato, 
zolendronato) e tibolona.
• Fármacos estimuladores da formação óssea: teriparatida. 
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DE PEQUENINO...

O pequeno-almoço das crianças, ou a melhor maneira de começar  
o dia de forma saudável e sem excesso de açúcar.

Joana Correia
Nutricionista

T
Estudos demonstram que tomar  
o pequeno-almoço melhora  
a aprendizagem em crianças  
e adolescentes

odos nós beneficiamos de iniciar o dia 
com um bom pequeno-almoço, espe-
cialmente as crianças. Depois de um 

longo período de jejum noturno, em que o orga-
nismo se mantém em atividade, esta refeição 
destina-se a fornecer a energia e os nutrien-
tes necessários para o dia. O pequeno-almoço 
pode variar consoante as necessidades de cada 
faixa etária, mas deve incluir todos os nutrientes 
essenciais, tais como hidratos de carbono com-
plexos, proteínas de alto valor biológico, lípidos 
(gorduras), fibras, vitaminas, minerais e água.

Tomar o pequeno-almoço melhora a aprendi-
zagem e resolução de problemas, em crianças e 
adolescentes. Estudos demonstram que o declí-
nio da atenção, da concentração e da memória é 
menor nas crianças e adolescentes que tomam o 
pequeno-almoço.

Os pais devem começar por dar o exemplo… 
Reserve uns minutos no início do seu dia e des-

frute desta refeição em família. Sente-se à mesa 
com o seu filho e faça-lhe companhia. Varie nas 
opções que lhe apresenta e dê variedade de 
escolha.

O ritmo de vida acelerado leva as famílias 
a optarem por soluções mais rápidas, e práti-
cas que, muitas vezes, têm perigos nutricionais 
escondidos. É o caso da maioria dos cereais de 
pequeno-almoço disponíveis nos supermercados. 
Embora alguns sejam feitos a partir de cereais 
integrais e fortificados com vitaminas e minerais, 
e usem estas características como “bandeira”, na 
sua maioria estão repletos de açúcar (adicionado 
ou naturalmente presente nos ingredientes que 
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Um pequeno-almoço equilibrado 
contém leite ou derivados,  
pão integral ou outros de farinhas 
pouco refinadas e sem açúcar,  
fruta da época

A maioria dos cereais está repleta 
de açúcar e contem elevado  
teor de gordura

os constituem) e contêm elevado teor de gordura. 
Ainda pode acrescer o facto de as crianças terem 
pouco apetite ao pequeno-almoço. Por isso 
mesmo, as escolhas devem recair em refeições 
ligeiras, sem sobrecarregar o organismo com 
estes inimigos dos alimentos processados.

Um pequeno-almoço equilibrado, completo e 
variado contém:
• Leite ou derivados lácteos (como iogurte e 

queijo), de preferência na versão meio-gordo 
e sem adição de açúcar, como fonte de proteí-
nas de elevado valor biológico, minerais (prin-
cipalmente cálcio) e vitaminas;

• Cereais, como pão integral ou outros, feitos a 
partir de farinhas menos refinadas, com pouco 
sal, para fornecer hidratos de carbono, fibras, 
vitaminas e minerais;

• Fruta, de preferência fresca e da época, fonte 
de vitaminas, minerais e fibra.
Deixo algumas sugestões que podem ser 

incluídas na refeição mais importante do dia:
• Pão de mistura + queijo meio-gordo + laranja;
• Papas de aveia: flocos de aveia finos, leite 

meio-gordo, banana e canela;
• Panqueca de maçã: farinha de mistura, maçã 

ou pera ralada, leite meio-gordo;
• Parfait de iogurte: colocar num frasco, em 

camadas alternadas, iogurte natural ou de 
aromas (sem adição de açúcar), cereais inte-
grais (sem adição de açúcar) morangos.

Reforço que as várias opções e doses devem 
ser  ajustadas de acordo com a faixa etária e as 
necessidades nutricionais individuais. Para tal, 
deve procurar o aconselhamento de um nutricio-
nista credenciado. 



32 RECEITA DA @MARTILICIOUS_FOOD

PANQUECAS 
DE MAÇÃ

Ingredientes
• 1/2 chávena de farinha de arroz

• 1 colher de sopa de farinha de tapioca

• 1 colher de chá de fermento sem glúten

• Canela a gosto

• 1 ovo biológico

• 3 colheres de sopa de puré de maçã bio

• 1/2 chávena de leite de amêndoa ou aveia

• Fruta a gosto

Preparação
Misturar o ovo com o puré de fruta e o leite. Jun-
tar as farinhas, o fermento e a canela. Aquecer 
uma frigideira antiaderente untada com óleo de 
coco e fazer as panquecas (cerca de duas colheres 
de sopa de massa por panqueca). Não espalhar 
a massa: deitar na frigideira e deixar, ficam mais 
fofas. Pode juntar framboesas congeladas, mirti-
los, manteiga de amêndoa, pepitas de cacau. 
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34 SUPLEMENTOS

Maria João Rodrigues 
Farmacêutica

HORA H
A falta de libido tem ajuda.

A palavra libido provém do latim e sig-
nifica desejo ou anseio. Normalmente 
referimo-nos a desejo sexual.

Há sempre causas a que cada indivíduo é 
sujeito, como fatores comportamentais, hormo-
nais, cerebrais e sociais. A falta de libido pode 
(por exemplo, no período pós-parto) ou dura-
doura (como acontece associada à diabetes ou à 
hipertrofia prostática).

A preservação da libido mantém-se com ali-
mentação saudável, sono adequado, prática 
de exercício físico, atitude positiva e confiante, 
aceitando o envelhecimento natural do orga-
nismo. Quando entra em desequilíbrio, podemos 
e devemos procurar uma forma de a melhorar, 
ajustada às nossas necessidades.

No caso específico da mulher, é possível uti-
lizar cosméticos e adstringentes vaginais (pro-
dutos que contraem), procedimentos cirúrgicos 
com laser, de forma a aumentar a lubrificação 
e a sensibilidade, com o objetivo de aumentar o 
prazer durante as relações sexuais.

Existem variados suplementos no mercado 
que atuam na recuperação da libido. Os mais 
procurados são os masculinos, mas existem 
opções para as mulheres.

Como nutrientes essenciais destes suple-

mentos, existem o selénio (para a regulação do 
desejo sexual), o zinco (mobilidade dos esper-
matozoides), o crómio (regulação da diabetes),  
a vitamina E (síntese das hormonas sexuais),  
a L-arginina (vasodilatação peniana), os ácidos 
gordos ómega-3 e 6 (condução do impulso ner-
voso), entre outros.

Os suplementos podem melhorar igualmente 
a manutenção de energia, força e resistência, 
potenciando a melhoria do desempenho sexual, 
e ajudar na recuperação da libido. Neste caso, 
podemos falar de suplementos com substâncias 
como o ginseng, a ioimbina, a maca e o tribulus 
terrestris.

A utilização destes suplementos alimenta-
res pode equilibrar o desejo sexual, contudo é 
importante que se perceba quais os fatores que 
podem estar na base do desequilíbrio. Em muitas 
situações, é aconselhável o acompanhamento 
clínico e a eventual toma de medicação para 
casos como o stresse, a depressão, o excesso 
de peso, a ansiedade, entre outras patologias.

Na procura do equilíbrio da sua libido pode 
contar com a ajuda do seu farmacêutico, quer 
na adoção de medidas corretas em saúde, quer 
na escolha de produtos compatíveis com as suas 
queixas e a faixa etária em que se encontra. 
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CELEBRAR  
O ALENTEJO

Passear na Natureza, ver estátuas de ferro-velho e entrar  
na galeria de uma mina. Encantos para descobrir em Almodôvar,  

Castro Verde e Aljustrel.

Texto Irina Fernandes | Fotografia Miguel Fernandes
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verde-escuro garrido serpenteia o 
verde tímido da planície. Inês Camões, 
35 anos, deleita-se com o que vê, 

como se ali estivesse pela primeira vez. A vista 
do miradouro da Ermida de Santo Amaro é um 
regalo para os olhos.

«Tudo isto é Almodôvar. A nossa vila é 
grande!».  

Situada em local elevado, a Ermida permite 
contemplar a paisagem. «Vale sempre a pena vir 
até aqui acima, especialmente ao pôr do sol», 
afirma.  

Natural de Almodôvar, a enfermeira é filha da 
terra. Estudou no Algarve, mas escolheu regres-
sar por amor às origens.

Com mais de uma dezena de ninhos de 
cegonha, a dar as boas-vindas a quem chega, 
Almodôvar (quilómetro 662 da Estrada Nacio-
nal 2) surpreende o viajante. A história da vila 
está eternizada de forma original: três estátuas 
urbanas, feitas de peças de ferro-velho, home-
nageiam profissões e costumes da terra. 

O

Da autoria de Aureliano Aguiar, a escultura do “Sapateiro”,  
de seis metros de altura, foi concebida em homenagem  
aos homens que desempenharam o ofício na vila alentejana

«Almodôvar é o paraíso do Alentejo!»,  
diz, orgulhosa, a enfermeira Inês Camões

Em Almodôvar chegaram a existir 
200 sapateiros no ativo. A atividade 
foi um dos principais meios  
de subsistência do concelho

Uma estátua de um sapateiro em pose de 
trabalho, sentado numa cadeira, cosendo um 
sapato, traz à lembrança aquele que foi um dos 
meios mais antigos de subsistência em Almodô-
var. Chegaram a coexistir 200 sapateiros. 

«Hoje já só há um ou dois no ativo», conta 
Inês Camões, que trabalha no centro de saúde.

Na entrada sul da vila alentejana encontra-se 
outra estátua, de um mineiro. 

«Por aqui, respeitamos muito o trabalho do 
mineiro. Não é qualquer pessoa que consegue 
andar debaixo de terra», afirma a enfermeira 
almodovarense, cujo marido trabalha na Mina 
de Neves-Corvo, uma exploração subterrânea 
de cobre, chumbo e zinco, em Castro Verde. 
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A atividade mineira no concelho de Almodô-
var, assim como nos concelhos circundantes, 
continua, até aos dias de hoje, a ter papel ful-
cral na dinamização socioeconómica da vila e da 
região. 

Nas ruas de Almodôvar ouve-se o silêncio.  
O tocar do sino da Igreja Matriz de Santo Ilde-
fonso tem, um só propósito: levar a apreciar 
os encantos da vila, sem pressas. «Aqui faz-se 
tudo, mas mais de devagar!», revela Inês.

Almodôvar, que, no passado ganhou nome 
de “Vila Negra”, é mais do que planície a perder 
de vista. Os apaixonados pela arte das palavras 
encontram um museu que une de forma ímpar 
os mundos da arqueologia e da linguística: o 
Museu da Escrita do Sudoeste (MESA). 

«Este é um museu enigmático, dedicado à 
escrita mais antiga da Península Ibérica. Encon-
tram-se aqui estelas epigrafadas com uma 
escrita de 2.500 anos, dos séculos VII-V a. C.», 
descreve o arqueólogo Rui Cortes, anunciando 

No Museu da Escrita do Sudoeste,  
o visitante tem oportunidade  
de conhecer a evolução da grafia  
e do conhecimento escrito

A Igreja Matriz de Castro Verde / Basílica Real  
de Castro Verde dispõe, no interior, de painéis de 
azulejos setecentistas sobre a Batalha de Ourique

«Este é um museu enigmático, dedicado  
à escrita mais antiga da Península Ibérica», 
atesta o arqueólogo Rui Cortes

A “Estela do Guerreiro” foi identificada no 
contexto de uma necrópole da Idade do Ferro. 

É uma das peças em exposição no Museu da 
Escrita do Sudoeste, em Almodôvar (MESA)
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que «no verão, o museu vai abrir com nova 
museografia. Convido todos a estar connosco».

A despedida de Almodôvar merece uma pausa 
para degustação. Ao almoço ou ao jantar, o cozido 
de grão cai sempre bem. Melhor ainda com caldo 
e folhas de hortelã no prato fundo de barro. 

«É muito procurado por pessoas daqui e 
turistas», afiança Teresa Parrinha, 58 anos, cozi-
nheira e proprietária do restaurante O Moinho.

Também a doçaria é rica. O mel de Almo-
dôvar é um dos ingredientes do bolo chibo. Às 
mãos de Francisco Sousa, filho da terra e pas-
teleiro há 45 anos, é confecionado às dezenas, 
todos os dias.

 «Conta-se por aqui que a senhora que fazia 
e vendia este bolo tinha um filho que gostava de 
falar e inventar muita coisa. Por esse motivo, os 
outros meninos deram-lhe a alcunha de “chibi-
nho”, acabando por ser dado nome idêntico ao 
bolo», evoca Francisco, proprietário da paste-
laria Sarita, a casa de comércio mais antiga de 
Almodôvar. 

A gastronomia de Almodôvar  
é feita à base de produtos regionais, 
como carne de porco e enchidos.  
«A hortelã que metemos no cozido 
é da minha horta!», afiança  
Teresa Parrinha

O folhado de gila também é muito procurado. 
«Os folhados dão muito mais trabalho a fazer!», 
diz Francisco.

Ao quilómetro 640 da Estrada Nacional 2, 
Castro Verde convida a manter o ritmo: passos 
vagarosos, olhos e ouvidos despertos. A vila  
é uma varanda aberta para a planície. 

A observação de aves, ou birdwatching,  
é uma atividade em ascensão na região. Aqui 
habitam espécies protegidas, com destaque para 
o sisão e a abetarda, símbolo de Castro Verde.  
O Centro de Educação Ambiental do Vale Gon-
çalinho e as freguesias de S. Marcos da Ata-
bueira e Entradas valem a pena a paragem.

Parque Mineiro de Aljustrel

O bolo chibo (massa escura) e os folhados de gila são iguarias 
tipícas muito apreciadas por quem visita a vila de Almodôvar

Feito com pão alentejano, o cozido de grão é um dos 
pratos tipícos de Almodôvar e transversal ao Alentejo 
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Ecossistema «humanizado de alto valor natu-
ral», o concelho de Castro Verde foi classificado 
como Reserva da Biosfera, pela UNESCO, em 
junho de 2017.

Por aqui, há uma menina bonita a encantar 
homens e moços novos: a viola campaniça. Da 
família das violas de arame, e acompanhando as 
modas campaniças, esta viola estava presente 
em bailes e romarias, como a Feira de Castro.

José Abreu, 66 anos, natural de Cuba, per-
deu-se de amores há 25 anos. Músico e tocador, 
é um dos rostos que perpetua o toque e a divul-
gação do instrumento na vila e além-fronteiras. 

«Ensinamos o toque e a construir a viola,  

Da família das violas de arame,  
a viola campaniça ganhou 
destaque em bailes e romarias, 
como a Feira de Castro

não só a alunos que queiram inscrever-se, mas  
a adultos com disponibilidade», aponta o músico. 

É no Centro de Artes e da Viola Campaniça de 
Castro Verde que tudo acontece. «Para além de 
aulas de canto, vozes, toque e construção da viola, 
disponíveis para todos, realizamos workshops  
e atividades pontuais. Este é um espaço aberto, 
ansioso pela visita de todos», afirma David Mar-
ques, vereador na autarquia.  

O pulsar da vila funde-se com o cante alen-
tejano. Reconhecido como Património Cultural 
Imaterial da Humanidade, pela UNESCO, desde 
27 de novembro de 2014, às vozes mais envelhe-
cidas juntam-se vozes novas, de jovens de Castro 
Verde, a abraçar esta forma de cantar.

Em Castro Verde, o repasto à mesa faz-se 
também de sopas de pão ou ensopado de bor-
rego. Um dos doces regionais, que vai bem com 
café ou chá, são as popias.

Vila acolhedora, Aljustrel apresenta-se ao qui-
lómetro 619 da Estrada Nacional 2. Construída 
no meio de um vale, a vida ali fervilha debaixo 
da terra, devido à atividade mineira em funciona-
mento. As Minas de Aljustrel situam-se na faixa 
piritosa ibérica, entre o sul do Baixo Alentejo e a 
Andaluzia (Espanha), uma das zonas de minérios 
metálicos mais ricas a nível mundial. 

«Todos os dias, as casas tremem», conta, em 
tom de curiosidade, Mercedes Guerreiro, téc-
nica superior na área de projetos turísticos, na 
Câmara de Aljustrel.

A exploração das Minas de Aljustrel (jazigos 
de São João e Algares) iniciou-se nos períodos 
pré-romano e romano, com a exploração de 
cobre, prata e ouro. «Neste momento, a explo-
ração é mais de concentrado de cobre», explica 
a responsável.

O cante alentejano é um dos símbolos maiores  
da vila de Castro Verde. Inês Camões está  

entre os apreciadores desta forma de cantar

Em Castro Verde, José Abreu, tocador, é um dos 
principais promotores do ensino do toque e da 

construção da viola campaniça
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Leia também:
 Almodôvar e a lenda da “Vila Negra”
 Ouvir a viola campaniça
 Uma visita ao Parque Mineiro  

de Aljustrel

Veja também os vídeos!

Casa da Igreja  
Rua Dr. José Caetano da Ponte, 14 
Almodôvar 
T. 284 249 940

Centro de Artes e da Viola Campaniça  
Rua D. Afonso Henriques, 17 
Castro Verde 
T. 286 320 040 

Convento de Nossa Senhora da Conceição 
Rua do Convento, 25 
Almodôvar  
T. 286 662 057

Igreja de Nossa Senhora do Castelo 
R. de Nossa Senhora do Castelo 
Aljustrel

Museu da Ruralidade 
Rua de Santa Madalena, 328 
Castro Verde 
T. 286 915 329

Moinho do Maralhas 
Aljustrel 
T. 284 600 170

Pastelaria Sarita 
Rua da Praça, 21 
Almodôvar 
T.286 662 614 

Restaurante O Moinho 
Rua do Arco de Baúlhe, 36 
Almodôvar 
T. 286 400 156

Pela primeira vez, quem visitar esta vila 
alentejana poderá viver uma experiência única: 
entrar numa galeria mineira e conhecer o traba-
lho de um mineiro.

«São cerca de 400 metros, um percurso de 
uma riqueza muito grande do ponto de vista 
geológico. Pretendemos abrir este semestre», 
anuncia Mercedes Guerreiro.

O complexo do Parque Mineiro de Aljustrel  
é «um museu a céu aberto», elogia. Os malaca-
tes Vipasca e Viana, o Chapéu de Ferro, os bair-
ros mineiros, são pontos de visita imperdíveis.

Na vila encontra-se o maior percurso urbano 
mineiro do país. Durante cerca de 12 km,  
é possível percorrer a sede do concelho em 
passadiços ou por caminhos rurais, «com vistas 
maravilhosas. Recomendo que venham na pri-
mavera», sugere Mercedes Guerreiro. 

Mas Aljustrel não é só mina. É herança e tam-
bém surpresa, em cada canto. Em redor da vila, 
estima-se que existam  15 moinhos de vento.  
A freguesia de Ervidel exibe as suas chaminés  
e adegas, já a vida de Messejana encanta com  
as suas casas típicas, pintadas de azul. 

Em Aljustrel, os visitantes vão poder entrar na galeria 
da mina. Uma experiência única, com 400 metros de 

extensão, que oferece muitas surpresas ao turista 
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Contacte o Museu da Farmácia  
para mais informações e inscrições:  
museudafarmacia@anf.pt 
213 400 688 (Lisboa)  
226 167 995 (Porto)

18 de fevereiro, 15h
Neste Carnaval científico, meninas e me-
ninos podem embarcar numa fantástica 
viagem pelo mundo encantado dos ma-
gos e alquimistas, e descobrir poções 
mágicas que, na verdade, escondem 
muita ciência. 

INTERESSADO?

CARNAVAL NO MUSEU O mês de fevereiro será pautado por mui-
ta diversão no Museu da Farmácia, para 
comemorar o Carnaval com cor, alegria 

e muita animação. 
No ateliê educativo deste mês, vamos pro-

porcionar momentos divertidos e despertar a 
curiosidade das crianças pela ciência, através da 
realização de diferentes experiências científicas. 
Convidamos os pequenos participantes a masca-
rarem-se para a atividade, transformando o Mu-
seu numa sala de máscaras. 

O Museu oferece  
uma viagem pelo mundo  
dos magos e alquimistas, 
durante o Carnaval

MÁSCARAS 
NO MUSEU

Sabia que oferecemos o estacionamento 
durante a realização da atividade nos edi-
fícios do Porto e de Lisboa?
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Imagem meramente ilustrativa Imagem meramente ilustrativa

-1€

Imagem meramente ilustrativaImagem meramente ilustrativa

-10€ -7,5€

Essenciais  
de Farmácia

Meritene Força  
e Vitalidade

Sterillium Protect  
& Care

Termómetros VerovalMedidores de pressão 
arterial Veroval

-5€
na compra  

de 1 embalagem

Nutrição

Essenciais  
de Farmácia

Essenciais  
de Farmácia
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Meritene Força  
e Vitalidade
Cansado? Sem Apetite? Suplemente o seu dia com proteínas,  
vitaminas e minerais.

É importante seguir uma dieta variada e equilibrada, acompanhada  
da prática de exercício físico.

CNP Vários

Promoção válida de 01.02.2023 a 28.02.2023 em produtos selecionados. Limitada  
a 5 utilizações por Cartão Saúda, à disponibilidade do sistema e ao stock existente. 

Sterillium Protect  
& Care

Promoção válida de 01.02.2023 a 28.02.2023 em produtos selecionados. Limitada  
a 5 utilizações por Cartão Saúda, à disponibilidade do sistema e ao stock existente. 

CNP Vários

4646

Medidores de pressão 
arterial Veroval

Promoção válida de 01.02.2023 a 28.02.2023 em produtos selecionados. Limitada  
a 5 utilizações por Cartão Saúda, à disponibilidade do sistema e ao stock existente. 

CNP Vários

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

Veroval braço: Tensiómetro de braço para uma medição  
exata e confortável, com deteção de arritmia. 

Veroval compact: Tensiómetro de braço para uma  
medição precisa e simples, com deteção de arritmia.

Veroval pulso: Tensiómetro de pulso para uma medição  
simples e rápida, com deteção de arritmia.

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

Termómetros Veroval

Promoção válida de 01.02.2023 a 28.02.2023 em produtos selecionados. Limitada 
a 5 utilizações por Cartão Saúda, à disponibilidade do sistema e ao stock existente. 

CNP Vários

O Sterillium Protect & Care Gel é um antisséptico de mãos  
em gel à base de etanol (85% m/m) que contém na sua 
formulação emolientes responsáveis por hidratar as mãos,  
ao mesmo tempo que elimina os microrganismos  
com uma elevada eficácia e rapidez.

Use os desinfetantes com segurança. Leia sempre o rótulo e as informações  

sobre o produto antes de o usar.

Veroval Baby: Termómetro de infravermelhos para a medição 
da febre na testa sem contacto. Dispõe de uma funcionalidade 
3 em 1 que lhe permite detetar a temperatura do corpo 
humano através de medição na testa, tal como medir a 
temperatura ambiente e de objetos. Medição de temperatura 
sem ruído: Não incomoda o bebé enquanto dorme.  

Veroval Duo Scan: Termómetro de infravermelhos para uma 
medição fácil e rápida da temperatura no ouvido ou na testa. 
Em apenas 1 segundo é possível medir a temperatura no 
ouvido. As capas protetoras descartáveis fornecidas, tornam a 
medição da temperatura no ouvido particularmente higiénica, 
minimizando fortemente o risco de transmissão de bactérias 
ou vírus. 

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

-1,5€*-3€

Imagem meramente ilustrativaImagem meramente ilustrativa

-3€ -3€

Saúde Oral

Bebé e Mamã

Durex Corega

NAN OptiproCeregumil Infantil

Sexualidade

Suplementos 
Alimentares

Até
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Durex
Preservativos e Lubrificantes Massagem 2 em 1.

 
Os preservativos Durex são dispositivos médicos de uso único e para fins 
contracetivos. Durex Lubrificantes e Durex Massage 2in1 são dispositivos 
médicos que suavizam a secura vaginal e os incómodos íntimos e são 
compatíveis com preservativos, no entanto não são contracetivos e não contêm 
espermicida. Leia atentamente a rotulagem e as instruções de utilização. Se 
sentir irritação ou desconforto interrompa o seu uso. Em caso de persistência 
dos sintomas, consulte o seu médico. Em caso de sensibilidade ao látex 
consulte o seu médico antes de utilizar os preservativos. Evite o contacto com 
os olhos. Se necessitar de lubrificação adicional com excessiva frequência, 
consulte o seu médico. Os preservativos Durex Placer Prolongado e Durex 
Mutual Clímax não devem ser utilizados quando qualquer dos parceiros sofrer 
de problemas respiratórios. Nenhum método contracetivo garante 100% 
de prevenção de uma gravidez ou transmissão de DST’s. Reckitt Benckiser 
Healthcare, Lda., Rua D. Cristovão da Gama, nº1, 1ºC/D - 1400-113 Lisboa - 
NIPC 504225910. RKT-M-13418.

CNP Vários

Promoção válida de 01.02.2023 a 28.02.2023 em produtos selecionados. Limitada  
a 5 utilizações por Cartão Saúda, à disponibilidade do sistema e ao stock existente. 

Corega

Promoção válida de 01.02.2023 a 31.03.2023 em produtos selecionados. Limitada  
a 5 utilizações por Cartão Saúda, à disponibilidade do sistema e ao stock existente.

CNP Vários

Corega 40gr

Corega 70gr

4848

Ceregumil Infantil

Promoção válida de 01.01.2023 a 28.02.2023 em produtos selecionados. Limitada  
a 5 utilizações por Cartão Saúda, à disponibilidade do sistema e ao stock existente. 

CNP 7361436

Para o crescimento o desempenho mental do seu filhote.

Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado, nem de um modo de vida 
saudável. Conservar em local seco, fresco e ao abrigo da luz. 
Conservar a temperatura inferior a 25ºC. Manter fora do alcance 
das crianças. Não exceder a toma diária recomendada. Não tomar 
em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer dos seus 
componentes. Agitar antes de usar. O seu consumo excessivo pode 
ter efeitos laxativos. O produto só pode ser consumido por crianças 
a partir dos 3 anos.

NAN Optipro

Promoção válida de 01.01.2023 a 28.02.2023 em produtos selecionados. Limitada  
a 5 utilizações por Cartão Saúda, à disponibilidade do sistema e ao stock existente. 

CNP Vários

Cremes Fixativos para Próteses Dentárias

*Face ao preço anteriormente praticado. Não aplicável a packs 
promocionais. Promoção válida nos produtos: Corega Sem Sabor 40g 
(6118968) - 1€; Corega Sem Sabor 70g (6213058) - 1,5€. Dispositivos 
Médicos. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. Algumas pessoas 
poderão ser sensíveis ou alérgicas ao creme fixativo. Se ocorrer alguma 
reacção alérgica pare de usar imediatamente. As marcas registadas são 
propriedade ou licenciadas pela GSK. ©2023 GSK ou licenciados. 
PM-PT-PLD-23-00011, 01/23

A nova gama NAN OPTIPRO conta com 3 etapas a partir  
dos 6 meses: 

NAN OPTIPRO 2 é um leite de transição para lactentes  
a partir dos 6 meses de idade; 

NAN OPTIPRO 3 é uma bebida láctea infantil (leite  
de crescimento) para crianças a partir dos 12 meses; 

NAN OPTIPRO 4 é uma bebida láctea infantil (leite  
de crescimento) para crianças a partir dos 24 meses. 

NOTA IMPORTANTE: o leite materno é o melhor alimento para o bebé.  
Antes de utilizar uma fórmula infantil, consulte um profissional de saúde.
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Imagem meramente ilustrativa Imagem meramente ilustrativa

-3€-2€

Imagem meramente ilustrativaImagem meramente ilustrativa

-2€ -2€*

Klorane Rosto Neutrogena

Parodontaxelmex®

Beleza Beleza

Saúde Oral Saúde Oral
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Klorane Rosto

Já conhece a gama de Cuidados de Rosto Klorane? 

Fórmulas naturais, eco-concebidas e igualmente eficazes  
para a sua pele. Para a pele desidratada e cansada, que procura 
hidratação, opte pela gama de cuidados hidratantes com  
CIANO BIO e sinta o poder revitalizante deste ingrediente natural.  
E para a pele mista a oleosa, a gama de cuidados purificantes  
com MENTA AQUÁTICA BIO, que purifica e matifica a sua pele  
para um efeito detox completo.

CNP Vários

Promoção válida de 01.02.2023 a 28.02.2023 em produtos selecionados. Limitada  
a 5 utilizações por Cartão Saúda, à disponibilidade do sistema e ao stock existente.

Neutrogena

Promoção válida de 01.02.2023 a 28.02.2023 em produtos selecionados. Limitada  
a 5 utilizações por Cartão Saúda, à disponibilidade do sistema e ao stock existente.

CNP Vários

5050

elmex®

Promoção válida de 01.02.2023 a 28.02.2023 em produtos selecionados. Limitada  
a 5 utilizações por Cartão Saúda, à disponibilidade do sistema e ao stock existente.

CNP Vários

elmex® Alívio imediato* e duradouro da sensibilidade dentária.

elmex® Sensitive Professional dentífrico e elixir são dispositivo médico  
para o alívio da sensibilidade dentária. Leia cuidadosamente a rotulagem. 
Data de revisão: Novembro 2020. CNP: 6609206, 6618975. 

*Para alívio imediato da dor, massaje de forma suave diretamente na 
área do dente sensível com a ponta do dedo por 1 minuto, 2 vezes ao dia. 
Crianças com menos de 1 anos: não utilize a aplicação com a ponta do dedo 
para alívio imediato da dor. Crianças até 6 anos: utilizar uma quantidade 
do tamanho de uma ervilha, com supervisão durante a escovagem para 
minimizar a deglutição. Se estiver a tomar flúor proveniente de outras 
fontes, consulte o seu dentista ou o seu médico.

**Estudo feito com 300 dentistas alemães em Dezembro de 2019 e Janeiro 
de 2020, sobre recomendação de dentífricos para a sensibilidade dentária.

Parodontax

Promoção válida de 01.02.2023 a 31.03.2023 em produtos selecionados. Limitada  
a 5 utilizações por Cartão Saúda, à disponibilidade do sistema e ao stock existente.

CNP Vários

A Fórmula Norueguesa da Neutrogena®, presente nos nossos 
produtos de mãos e lábios baseia-se numa elevada concentração 
de glicerina, como ingrediente principal, combinada com 
diferentes emolientes, garantindo uma hidratação duradoura  
e uma pele de aspeto saudável, firme e protegida até nas 
condições mais extremas.

Especialista no Cuidado das Gengivas 

*Face ao preço anteriormente praticado. Não aplicável a packs 
promocionais. Promoção válida nos produtos: Parodontax 
Complete Protection Extra Fresh 75ml (6057471), Parodontax 
Complete Protection Branqueadora 75ml (6361394) e 
Parodontax Gengivas + Sensibilidade & Hálito Extra Fresh 75ml 
(7098210). Dentífricos Parodontax Complete Protection  
são Dispositivos Médicos. Leia cuidadosamente a rotulagem  
e as instruções de utilização. Não recomendado para crianças 
< 12 anos. Se ocorrer irritação pare de usar. Consulte o 
dentista no caso de adultos com sintomas persistentes ou 
crianças com sangramento gengival. As marcas registadas 
são propriedade ou licenciadas pela GSK. ©2023 GSK ou 
licenciados. PM-PT-PLD-23-00011, 01/23
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