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O frio e a saúde
A exposição continuada ao frio, sobretudo se for 
intenso, origina alterações no organismo que 
facilitam o surgimento de algumas doenças e o 
agravamento de outras.

Durante o Inverno, as doenças respiratórias 
transmissíveis mais frequentes são a gripe
e a constipação.

A vacina contra a gripe é a medida mais eficaz 
no combate a essa doença, mas não contra 
a constipação. A constipação não pode ser 
evitada com a vacina, mas normalmente cura-
-se com cuidados básicos sem ser necessário 
recorrer ao médico.

GRUPOS DE RISCO QUE EXIGEM 
CUIDADOS ESPECIAIS 

Os grupos de risco são pessoas que têm 
mais hipóteses de contágio e de desenvolver 
complicações quando infetados: crianças, 
idosos, pessoas com doenças crónicas como a 
diabetes, a asma, a doença pulmonar obstrutiva 
crónica e pessoas que têm defesas diminuídas. 

Pessoas com problemas de coração também 
devem ter uma atenção redobrada, uma vez 
que os ataques cardíacos são mais frequentes 
durante o inverno. O clima frio aumenta a pressão 
sanguínea e obriga o coração a bombear mais 
sangue para manter a temperatura corporal.

Apesar destas serem doenças mais graves, 
os problemas de pele causados pelas baixas 
temperaturas não devem ser esquecidos. É 
frequente a pele ficar seca e desidratada, devido 
à diminuição da humidade. As frieiras são 
também muito comuns e atingem, por norma, 
as partes do corpo expostas diretamente ao frio.

Ao longo deste folheto poderá encontrar 
conselhos sobre como fazer face às situações 
mais frequentes que ocorrem no inverno.

O seu médico,

Dra Manuela Lucas

Medidas gerais de prevenção 
destas doenças 

O que fazer:

• lavar as mãos com frequência
   para evitar contágios;
• evitar o contato com pessoas contagiadas
• manter o nariz limpo e humidificado, uma    
    vez que dificulta a entrada dos microrganismos. 

O que evitar:

• aglomerações em locais fechados;
• mudanças bruscas de temperatura; 
• ambientes com fumo.



NOVIDADE COMPRIMIDOS

XAROPE CRIANÇAS  
A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE

XAROPE ADULTOS    
A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE

COMPRIMIDOS ADULTOS 
A PARTIR DE 12 ANOS DE IDADE

WITH INGREDIENTS
FROM ORGANIC

 FARMING

free
gluten

Inovação para a saúde

acalma a tosse, protegendo a mucosa

Escolha um novo modo de tratá-la

0373
Leia atentamente as advertências e as instruções de utilização.
SÃO DISPOSITIVOS MÉDICOS

Fabricante: Aboca S.p.A. Società Agricola  
Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
Distribuído por: Phytoderm - Especialidades Farmacêuticas, Lda  
Alfrapark, Edifício H, Piso 1 Alfragide 2610-008 Amadora Portugal  
www.phytoderm.pt.
www.aboca.com

www.grintuss.pt

Tosse seca
ou produtiva?  



ekicê imuno +, 
Defesas para o seu organismo

ekicê® imuno +  contém Vitamina C, Zinco 
e Selénio que contribuem para o normal 
funcionamento do sistema imunitário.

desconto
2€

VIV Nutri Imun C contém selénio, zinco, vitamina B12 e vitamina C,
que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário.

10
pontos

de oferta

Imun Rapid tem uma fórmula à base de vitaminas, minerais e extratos 
de plantas, que contribuem para o normal funcionamento do sistema 
imunitário e para a prevenção da gripe e das constipações. 

COMO FORTALECER
O SISTEMA IMUNITÁRIO?
 
É através da alimentação equilibrada que se obtêm 
nutrientes que estimulam o sistema imunitário e o 
mantêm em bom funcionamento. 

Exemplos de alimentos que estimulam o sistema 
imunitário: a laranja, o limão e o kiwi são fontes de vitamina 
C que tem propriedades antioxidantes; os cogumelos têm 
vitaminas do complexo B, antioxidantes e selénio; as 
sementes de abóbora são ricas em zinco; as amêndoas 
têm vitamina E e B3; o iogurte tem bactérias que ajudam a 
combater as doenças inflamatórias do intestino. 

COMO CUIDAR DE SI NO INVERNO?

Diversifique a sua alimentação e pratique exercício físico.
Dica do
Médico

CNP 6090175 CNP 7399980

CNP 6090100

SAUDA18110023

10
pontos

de oferta

SAUDA18110026

SAUDA18110010
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COMO FAZER A CORRETA 
LIMPEZA DO NARIZ

Material: Soro fisiológico e seringa 

• Encher a seringa com 5 a 10 ml de soro fisiológico; 

• Abrir a boca (para poder respirar pela boca);

• Inclinar o corpo para a frente e a cabeça ligeiramente
   para o lado; 

• Colocar a seringa numa narina e pressionar até que
   o  soro saia pela outra narina; 

• Repetir na outra narina; 

• Assoar-se para retirar o máximo de secreções possível. 

CNP 6301820

2,5€
desconto

As Pastilhas Anti-Ressono são um Dispositivo 
Médico de classe I, que diminuem a vibração do 

palato melhorando assim o ressono.

Os bastonetes Otospoon possuem dupla 
ação, permitindo limpar suavemente os 
ouvidos e o cerúmen, sem empurrá-lo para 
o interior do canal auditivo.

desconto
1€

Otospoon 
bastonetes
de dupla ação

CNP 6778811 CNP 7067835

desconto
3€

Yperton contém Vitaminas B6 e B12 que 
contribuem para o normal funcionamento 
do sistema nervoso; Vitamina B5 (ácido 
pantoténico) que contribui para um 
desempenho mental normal, e Zinco e Iodo que 
contribuem para uma normal função cognitiva.

Yperton®, Yper desempenho cerebral

CNP 7486290

O valseren® é um suplemento alimentar 
que contém extratos secos de Valeriana, 
Passiflora e Lúpulo, magnésio e vitamina B6. 
Os extratos secos de Valeriana, Passiflora e 
Lúpulo contribuem para um sono tranquilo. O 
magnésio e a vitamina B6 contribuem para a 
redução do cansaço e da fadiga.

GRIPE E CONSTIPAÇÃO 
A gripe e a constipação não são a mesma doença. A gripe 
tem início súbito, por sua vez, a constipação vai dando 
sintomas graduais. Na constipação os sintomas são 
limitados às vias respiratórias superiores: nariz entupido, 
espirros, olhos húmidos, irritação da garganta e dor de 
cabeça. Raramente ocorre febre alta ou dores no corpo. 
O repouso, a utilização de descongestionantes e de anti-
-inflamatórios podem ajudar a aliviar os sintomas.

A lavagem frequente das mãos, é a melhor maneira de prevenir
as constipações. 

Se estiver constipado ou com gripe, use lenços descartáveis
para evitar a reinfeção das mãos.

Existe vacina contra a gripe: Aconselhe-se.

Dica do
Médico

SAUDA18110015

SAUDA18110016 SAUDA18110011

SAUDA18110013

desconto
2€



Nebulizador 
Ultrassónico 
Shinmed

5€
desconto

10€
desconto

Nebulizador compressor de elevada qualidade.
Para utilização em adultos e crianças.

TERMÓMETRO

3em1
TERMÓMETRO

3em1sem contacto

Na testa Objetos Temperatura
ambiente

Este produto é um Dispositivo Médico. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Em caso de dúvida, consulte o seu farmacêutico.
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CNP 7964908 CNP 6320663

CNP 6966291

SAUDA18110021 SAUDA8110019

SAUDA18110009

7,5€
desconto



FEBRE NA CRIANÇA 
Sinais de Alerta 

A temperatura normal do corpo varia ao longo do dia 
e de pessoa para pessoa. A febre é definida como uma 
temperatura corporal básica de › 38°C. 

A febre é de origem infeciosa na maioria dos casos e, 
destes, a maioria é viral e benigna. São sinais de alerta: 
a criança estar inconsolável, com falta de atenção ou 
sonolenta, o aparecimento de alterações respiratórias ou 
de manchas vermelhas na pele. 

Medição rápida (10 seg.), Aviso sonoro, ponta flexível, 
à prova de água, visor XL.

Termómetro Auricular de Infravermelhos para a medição
da temperatura corporal. 

Bisolduo® é um dispositivo médico para a tosse seca e garganta 
irritada em adultos e crianças >6 anos. Não utilizar se: alergia ao 
alúmen (fonte de alumínio - doentes com Alzheimer, Parkinson e 
em diálise devem consultar o seu médico antes de utilizar), musgo 
da islândia ou a qualquer outro componente; intolerância à frutose. 
Contém sorbitol (pode ter efeito laxante). Não tomar por +30 dias 
sem consultar médico. Se os sintomas persistirem por +3 dias, ou 
piorarem, e no caso de febre e/ou outras queixas, consultar médico. 
Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Em 
caso de dúvida ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou 
farmacêutico.

5€
desconto

1€
desconto

1€
desconto

TERMÓMETRO

3em1
TERMÓMETRO

3em1sem contacto

Na testa Objetos Temperatura
ambiente

Este produto é um Dispositivo Médico. Leia cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Em caso de dúvida, consulte o seu farmacêutico.
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Dica do
Médico

Deve consultar o médico de imediato:

• Caso surjam os sinais de alerta acima indicados;

• Se surgir febre numa criança com menos de 1 mês.

CNP 7484410

CNP 6301838 CNP 6226498
SAUDA18110027

SAUDA18110022

SAUDA18110018
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CNP  6222752, 6456590

Bisolnatural® 2 em 1
e Bisolnatural® 2 em 1 Sem Açúcar 
são dispositivos médicos para a tosse 
seca e produtiva. Bisolnatural® 2 em 
1 é indicado para adultos e crianças 
+ 1 ano e Bisolnatural® 2 em 1 Sem 
Açúcar para adultos e crianças + 2 
anos, contém glicerol (pode causar 
dor de cabeça ou desconforto 
digestivo). Em caso de supervisão 
médica, gravidez ou amamentação 
consultar médico antes da toma.

desconto
1€

SAUDA18110028

GRIPE: CUIDADOS ESPECIAIS 
A TER EM GRUPOS DE RISCO 
 
A gripe pode matar pessoas vulneráveis. As pessoas com 
idade igual ou superior a 65 anos; os doentes crónicos e 
com diminuição da imunidade; as grávidas; os profissionais 
de saúde e outros prestadores de cuidados (ex.: lares de 
idosos) deverão ser vacinados contra a gripe, todos os 
anos. É a medida mais eficaz no combate à gripe.

A melhor maneira de prevenir a gripe é a vacina que oferece 
proteção durante um ano. 

CNP 6090142

Stamivit é um multivitamínico e mineral que contém biotina, vitaminas 
B6, B12 e C, manganês, riboflavina, tiamina e iodo, que contribuem 
para o normal metabolismo produtor de energia. As vitaminas B6 e C 
contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário. 

CNP 6090290 

Stamivit infantil, um multivitamínico em solução, é a opção ideal para 
os mais pequenos de forma a ultrapassar as carências de vitaminas e 
minerais. Não contém açúcar e tem um agradável sabor de morango 
e laranja. Agora já sabe, neste Inverno, acabaram-se os problemas e 
diga adeus às caretas dos mais novos. 

Dica do
Médico

Estas pessoas podem vacinar-se 
com a vacina anti-pneumocócica, 

que fornece proteção contra 
algumas pneumonias.

10
pontos

de oferta

SAUDA18110024

10
pontos

de oferta

SAUDA18110025



Bisolviral é um dispositivo médico p/ 
prevenção e tratamento de suporte 
dos sintomas da constipação comum 
causadas por infeções virais do trato 
respiratório superior e p/ manter 
a hidratação da mucosa nasal. Não 
utilizar se: hipersensibilidade a um dos 
componentes. Precauções: grávidas; 
mulheres a amamentar. Leia as 
instruções de utilização e a rotulagem.

CNP 6293159

SAUDA18110029

1€
desconto

O QUE SÃO FRIEIRAS?
 
A frieira é uma inflamação cutânea dos pequenos vasos 
sanguíneos devido à exposição ao frio. Apesar se não ser 
considerada grave, provoca bastante desconforto e, por 
vezes, dor intensa.
  
As frieiras aparecem nas partes do corpo expostas ao frio 
e humidade, como o nariz ou as orelhas, ou nas áreas mais 
propensas a sofrer de circulação sanguínea insuficiente 
como os pés e as mãos.

Hidrate a pele, evite exposição ao frio, use roupas 
adequadas, proteja o nariz e as orelhas.
Não use sapatos apertados. 

Beba água e faça exercício físico. Não fume.

Se a pele ficar esbranquiçada ou com bolhas, se os sintomas piorarem 
ou se aparecerem novos sintomas e se tiver febre, consulte o médico.

Dica do
Médico



Dica do
Médico

Se a tosse se acompanhar 
de pele azulada, sangue, 
febre ou falta de ar, 
consulte o médico.

CNP 6138883; 6157446; 6157453

1,5€
desconto

Aftaspray, Aftum e Aftum colutório são dispositivos médicos de classe 
II que contêm ácido hialurónico, indicados para o alívio imediato da 
dor de aftas e outras úlceras da mucosa oral. Leia atentamente o 
folheto de informação ao consumidor. Em caso de dúvida consulte o 
seu médico ou farmacêutico.

QUAL A DIFERENÇA 
ENTRE TOSSE SECA 
E COM EXPETORAÇÃO 

A tosse é um reflexo que ajuda na eliminação de secreções 
das vias respiratórias, protege-as da aspiração de corpos 
estranhos. 

A tosse seca não produz ruídos de secreções. 
É bastante incomodativa e está quase sempre associada a 
uma alteração no sistema respiratório, como, por exemplo 
uma pneumonia ou uma bronquite.

Na tosse com expetoração é expelido muco. 
A função do muco é proteger as vias aéreas do ataque de 
micro-organismos (vírus ou bactérias) que podem infetar 
o organismo.

1€
desconto

Nasonatural é um dispositivo 
médico p/ congestão nasal em 
adultos e crianças >6 anos. 
Não utilizar se: gravidez; 
aleitamento; alergia a um dos 
componentes. Se sintomas 
persistirem +7 dias, consultar 
médico. Leia a rotulagem 
e instruções de utilização.

SAUDA18110030

CNP 7004945

SAUDA18110017



SAUDA18110017

1,5€
desconto

CNP 7367284
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desconto
2,5€

Longevital Cardio contém hidroxitirosol, 
ómega 3 (EPA/DHA), vitamina E e 
vitamina B1. O EPA e o DHA contribuem 
para o normal funcionamento do 
coração. O efeito benéfico é obtido 
com uma dose diária de 250 mg de 
EPA e DHA. A vitamina E contribui 
para a proteção das células contra as 
oxidações indesejáveis. A vitamina 
B1 (tiamina) contribui para o normal 
funcionamento do coração e do sistema 
nervoso e para o normal metabolismo 
produtor de energia.

Longevital Cardio, 
o regresso à dieta 
mediterrânica

CNP 6046417

SAUDA18110014

Dica do
Médico

No banho é importante usar água 
morna, não demasiado quente. A água 

quente demais faz com que a pele 
fique ainda mais seca e com coceira. 

PORQUE É QUE A PELE FICA
MAIS SECA NO INVERNO?
 
No Inverno a humidade ambiental é baixa, situação que agrava 
a pele seca. A hidratação é essencial, utilizando cremes que 
criam uma proteção para a pele não perder água.

CNP 7751321

O venocaps® activ é um suplemento alimentar constituído por Vitis 
vinifera, Sophora japonica, vitamina C e magnésio. A vitamina C contribui 
para a redução do cansaço e da fadiga e o magnésio contribui para o 
normal funcionamento muscular.

Venocaps Activ, pernas para andar

desconto
2,5€

SAUDA18110012  
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