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Maio é o mês do coração! E em Portugal 
a principal causa de morte é a doença 
cardiovascular. Por isso dedicamos esta 
edição da revista a3 ao tema da saúde 
cardiovascular.
A adoção de um estilo de vida saudável 
e a realização de exames regulares são 
essenciais para prevenir e controlar as 
doenças cardiovasculares. É o que nos 
explica a farmacêutica Ana Gouveia. 
O consumo excessivo de sal causa 
hipertensão e por essa razão a nutri-
cionista Mariana Freitas traz-nos dicas 
para conseguirmos reduzir o sal da 
nossa alimentação. 
Há uma relação direta entre a saúde 
do coração e as emoções. É esta 
a mensagem da psicóloga Tânia Paias. 
Uma atitude otimista assume-se como 
fator de proteção cardiovascular. 
Alterar o estilo de vida com prática 
de exercício regular, alimentação 
saudável e redução dos níveis de stress 
são apostas para dar mais tempo 
e saúde ao seu coração. Vamos iniciar 
a mudança hoje?

Inês Duarte
Farmacêutica

editorial
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Saforelle, a marca especialista em Cuidado Íntimo há mais de 30 anos é também 
a marca Nº1 recomendada por ginecologistas em Portugal.
Saforelle® tem vindo constantemente a inovar para desenvolver soluções de higiene 
e cuidado íntimo que respeitem e protejam a pele sensível e delicada em todas 
as etapas da vida das mulheres. 
Todos os produtos têm eficácia comprovada com base em ensaios clínicos 
ou avaliações realizadas por profissionais de saúde e consumidores.

Os medidores de pressão arterial VEROVAL são dispositivos médicos. Antes da sua 
utilização deve ler cuidadosamente a rotulagem e instruções.

Os produtos da gama Barral são cosméticos. Para mais informações, consultar a 
rotulagem.

Não deve ser excedida a toma diária indicada. Os suplementos alimentares não 
devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e de um 
estilo de vida saudável. Não se recomenda a toma em caso de hipersensibilidade 
a qualquer um dos constituintes. 

Os produtos da marca Dercos são cosméticos. Para mais informações, consultar 
a rotulagem.

Os produtos da marca Vichy são cosméticos. Para mais informações, consultar 
a rotulagem.

Os produtos da marca Cerave são cosméticos. Para mais informações, consultar 
a rotulagem.

SAFORELLE

VEROVAL MEDIDORES DE PRESSÃO ARTERIAL BARRAL 
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« Toda a criança nascida no novo 
milénio tem o direito de viver pelo 
menos até aos 65 anos sem sofrer 
de uma doença cardiovascular 
evitável. » 
Nesta afirmação, tão simples quanto 
ambiciosa, está definido o objetivo 
da Carta Europeia para a Saúde do 
Coração – ou simplesmente a Carta 
do Coração –, primeiro documento 
doutrinário global destinado a 
combater a doença cardiovascular na 
Europa.

As farmácias estão também empenha-
das em contribuir para o controlo de 
uma epidemia que é a primeira causa 
de morte entre os europeus – cerca de 
dois milhões/ano.

Também em Portugal a doença 
cardiovascular é a primeira causa de 
morte, sendo responsável por cerca 
de 36% de todos os óbitos ocorridos 
anualmente, uma taxa superior à do 
conjunto de todas as formas de cancro.

«A urbanização crescente da socie-
dade, o estilo de vida que leva ao 
sedentarismo e a alimentação rica em 
calorias, gordura animal e sal, tem con-
duzido a epidemias de obesidade, de 
hipertensão arterial, colesterol elevado 
e diabetes. São estes os indivíduos 
com maior risco de doença e morte 
cardiovascular.»

Como começar a melhorar a 
saúde do seu coração?
A “vacina” para as doenças do coração 
é a adoção de um estilo de vida sau-
dável e o controlo dos fatores de risco.

rúbrica
SABER PARA PREVENIR E CUIDAR

MAIO, MÊS DO CORAÇÃO

Ana Figueiredo Gouveia 
Farmacêutica na Farmácia Pedra Mourinha

Nas nossas Farmácias sabemos como ajudá-lo 
a prevenir e controlar as doenças cardiovasculares. 
Estamos sempre disponíveis para recomendar 
medidas preventivas e ajudar a compreender e 
cumprir os tratamentos prescritos pelo seu médico. 

Pode começar pela realização de um 
check-up, em que podemos na farmácia 
avaliar a pressão arterial, o colesterol, 
o Índice de Massa Corporal, bem como 
a glicémia. Desta forma podemos en-
caminhar o utente para o médico para 
exames mais específicos, caso se detete 
alguma irregularidade. É uma medida 
simples que pode constituir um fator 
diferenciador na prevenção da doença 
e na sua deteção precoce.

Independentemente da presença ou 
não de fatores de risco, é essencial 
também adotar um estilo de vida 
saudável, podendo privilegiar a 
alimentação mediterrânica, a atividade 
física regular e evitar fumar. O papel 
da farmácia, enquanto promotora da 
saúde, revela-se uma mais-valia no 
contacto facilitado que esta apresenta 
com os seus utentes.

Conte connosco para cuidar 
do seu coração! 

FONTES
 Fundação Portuguesa de Cardiologia | Sociedade 
Portuguesa de Cardiologia



nutrição

Mariana Freitas
Nutricionista na Farmácia Pedra Mourinha
N.º Cédula  2097N

SAIBA COMO REDUZIR 
O CONSUMO DE SAL

O sal é constituído em 60% por cloro e 40% por sódio, e o seu excessivo consumo 
é um fator importante de hipertensão e, por conseguinte, de doenças cardiovascu-
lares e do aumento do risco do aparecimento do cancro do estômago e esófago. 
No nosso país, as doenças cardiovasculares e as doenças oncológicas são, respetiva-
mente, a primeira e a segunda causa de morte.
O consumo excessivo de sal provoca, também, uma sobrecarga do funcionamento 
renal e uma maior retenção de líquidos pelo organismo.
No que toca a ingestão diária de sal, a Organização Mundial de Saúde recomenda 
o valor máximo de 5g. Em Portugal, a quantidade de sal presente na alimentação é 
sensivelmente o dobro daquela que é recomendada, tornando-se por isso urgente 
começar a reduzir, de forma progressiva, a quantidade de sal na alimentação. Assim 
sendo, para reduzir o seu consumo pode substituir o sal por ervas aromáticas (ex: 
salsa, hortelã, coentros, orégãos, tomilho, alecrim, etc.), especiarias (ex: pimenta, 
colorau/pimentão, açafrão, noz-moscada, caril, etc.). Pode fazer também marinadas 
com sumo de limão ou sumo de laranja, vinho ou cerveja.
É muito importante, também, ler cuidadosamente os rótulos dos alimentos 
e escolher os que tenham menor quantidade de sal. Tenha em atenção que existem 
outros termos para o sal, tais como: “cloreto de sódio”, “sódio”, MSG (Monoglutarato 
de sódio) ou “Na” (símbolo químico do sódio).
Sempre que possível, opte por produtos frescos. A comida processada apresenta 
sempre maiores quantidades de sal, como por exemplo: batatas fritas de pacote, 
aperitivos salgados, enchidos, sopas instantâneas, refeições enlatadas, produtos de 
salsicharia, charcutaria e alimentos fumados, determinados tipos de queijo como o 
flamengo, manteigas, azeitonas e molhos.
Cortar no sódio, mesmo que ligeiramente, pode ter um grande impacto. 
Por exemplo, se cada pessoa ingerisse menos 0,8 g de sódio, ao final de 5 anos, 
a taxa de AVC cairia entre 30 a 40%. Ou seja, em média, seriam menos 11.000 casos 
de AVC por ano! Corte no sal, não na sua vida!
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BOLINHOS DE GRÃO COM BACALHAU
1 cebola
1 cenoura
100 g brócolos
150 g de bacalhau escaldado e desfiado
150 g de grão de bico cozido
Pimenta q.b.
Orégãos q.b.

- Comece por cozer o bacalhau e o grão de bico e reserve.
- Pique uma cebola, rale a cenoura, pique os brócolos e triture o grão até obter 
uma pasta homogénea.
- Coloque os ingredientes todos numa taça, tempere com pimenta e com 
orégãos e misture.
- Retire pequenas porções e faça pequenas bolas com as mãos.
- Coloque numa travessa ou pirex próprio e leve ao forno a 180°C durante 15 minutos.

Sugestão: Acompanhe com uma salada e/ou hortícolas.
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A higiene íntima diária é essencial por 
diversas razões: para limpar resíduos 
celulares, microbianos e secreções de 
glândulas genitais, assegurar conforto 
diário, para higienizar após a atividade 
sexual e pode ainda ajudar em casos de 
pele seca e comichão1,2,3,4.

A MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DA VULVA MUDAM 
AO LONGO DA VIDA: 
. Na infância, as infeções genitais e/ou 
sintomas de comichão e pele irritada são 
comuns nas meninas pois estas ainda não 
têm uma flora vaginal protetora, têm poucas 
glândulas na área genital, não têm pelos e 
ainda não sabem limpar-se bem sozinhas9. 

. Na puberdade e idade adulta, a zona 
vulvovaginal varia com o ciclo menstrual. 
Durante a menstruação há alterações de pH 
e flora devido às alterações hormonais, o 
que pode desencadear desconfortos íntimos 
como irritação, comichão ou infeções9.

. Na menopausa, há uma queda da 
produção de hormonas, o que altera o pH e 
a flora. Estas alterações podem causar pele 
seca e infeções9.
A pele na zona vulvar difere de outras zonas 
do corpo devido às suas características 
específicas de pH, flora microbiona e 
hidratação1,2. Estas 3 componentes preci-
sam de estar em equilíbrio para exercerem 
as suas funções protetoras, inibindo o 
crescimento de bactérias ou outros micror-
ganismos através do pH e dos Lactobacilos 
presentes na flora (que nos protegem contra 
infeções urogenitais), assim como para man-
ter a integridade e elasticidade da pele 1,2,3,4.

ALGUNS FATORES QUE DESREGULAM 
O PH, A FLORA VULVAR E A HIDRATAÇÃO SÃO:
Fatores internos (humidade, suor, secreções 
vaginais, urina, contaminação fecal, idade, 
stress, fatores hormonais, menstruação, 
menopausa, gravidez) 1,5,6,7,8

Fatores externos (alguns medicamentos, 
como os antibióticos, atividade sexual, más 
práticas de higiene íntima como duches 
vaginais, uso de produtos inadequados, 
lavagem excessiva). 1,5,6,7,8

A IMPORTÂNCIA DA HIGIENE ÍNTIMA PARA A SAÚDE FEMININA

HIGIENE ÍNTIMA

QUANDO EXISTE UM DESEQUILÍBRIO DESTES 
TRÊS COMPONENTES (PH, FLORA VULVAR E 
HIDRATAÇÃO) PODEM OCORRER VÁRIOS 
DISTÚRBIOS ÍNTIMOS, TAIS COMO9: 
. Comichão e pele irritada9. 
. Infeções vulvovaginais, caracterizadas 
por comichão, pele irritada, corrimento 
esbranquiçado e com mau odor9. 
. Pele seca6. 
Nestes casos, uma solução de lavagem com 
ingredientes calmantes e suavizantes 
(e ingredientes emolientes e hidratantes no 
caso da pele seca) pode ajudar pois respeita 
o pH, a flora e a hidratação natural da zona 
íntima9. Um creme hidrante calmante pode 
também ajudar e deverá ser gel ou creme 
de base aquosa e compatível com a mucosa 
vulvar9.
Deste modo, é importante usar produtos 
de higiene adequados para a zona 
íntima, não só por questões de limpeza 
e conforto diário, mas também para evitar 
situações de distúrbios íntimos9.  

Conheça mais sobre Saforelle, 
especialista em cuidado íntimo há 30 
anos e marca n.º 1 recomendada por 
ginecologistas em Portugal* em 
www.saforelle.pt.

Referências Bibliográficas
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Biocodex Unipessoal Lda.,  Avenida da República 18, 11°, 1050-191 Lisboa, NIPC 515036684. Email: info@biocodex.pt. | Tel: 211 319134

AFINAL QUE CUIDADOS ÍNTIMOS SE 
DEVEM TER E COMO ESCOLHER UM 
PRODUTO ADEQUADO PARA A ZONA 
ÍNTIMA?
Ter uma boa higiene íntima (ex: lavar 
1 a 2x/dia, não realizar duches vaginais 
e enxaguar bem depois da higiene 
íntima; se necessário, aplicar um 
cuidado calmante; evitar produtos 
antissépticos para não destruir os 
Lactobacilos da flora) 7,8.
Dar preferência a uma solução de 
lavagem sem sabão com agentes 
hidratantes que respeitem a película 
hidro-lipídica protetora, como a marca 
Saforelle 7,8.

Dar preferência a produtos que 
contenham ingredientes com proprie-
dades suavizantes e calmantes, como 
a bardana, principal ingrediente dos 
produtos da gama Saforelle10,11. 

Escolher produtos de higiene íntima 
que respeitem o pH vulvar e a flora 
microbiana 7,8.
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PELE MAIS FLÁCIDA NA MENOPAUSA: 
O QUE ACONTECE AO COLAGÉNIO?

CUIDADOS DE PELE

A pele na menopausa sofre alterações como a perda de colagénio. 
Descubra que modificações podem surgir e como lidar com elas.

É natural que, ao longo dos anos, o seu rosto se vá modificando e que os sinais 
da idade vão ficando mais evidentes. O facto de se conhecer cada vez melhor faz 
com que também saiba tirar mais partido dos traços de que mais gosta e que 
quer evidenciar, sentindo-se cada vez mais bonita e confiante. Ainda assim, e por 
muito que o passar do tempo se traduza em inúmeros aspetos positivos, é certo 
que com a menopausa a pele tende a ficar mais flácida. Mas porque é que isso 
acontece? 
O que acontece ao colagénio da pele?
Durante a menopausa, o colagénio diminui em cerca de 30% nos primeiros 5 
anos e decresce 2% nos seguintes 20 anos. É por isso que logo no início se sente 
uma queda abrupta e, com ela, as consequências visíveis na pele. De facto, com 
a perda de colagénio, a pele perde também a sua firmeza, acentuando cada vez 
mais as rugas e os poros dilatados.
A razão principal para a flacidez na pele durante a menopausa está geralmente 
relacionada com a perda abrupta de colagénio que, consequentemente, provoca 
também outras mudanças.
Que outras modificações ocorrem?
A par da perda de colagénio, existem outras alterações com impacto na pele, que 
acabam por ser impulsionadas por esta. São exemplos a degradação progressiva 
do ácido hialurónico na derme, tornando-a mais seca e áspera, devido também 
à perda de elasticidade, menor capacidade em manter a hidratação e, eventual-
mente, alguma perda de firmeza. 
Estas mudanças físicas estão associadas a um envelhecimento global das três 
camadas da pele (epiderme, derme e hipoderme), sendo perfeitamente normal 
que também note uma menor densidade, já que existe uma redução massiva da 
espessura do seu tecido, tornando difícil, em última análise, que mantenha as 
suas propriedades mecânicas e de barreira protetora.

COMO LIDAR COM ESTE PROCESSO?
É importante lembrar, como referimos 
no início, que esta é uma fase natural, 
bem como as alterações que dela 
advêm. Todavia, cada pessoa lida com 
a menopausa de forma diferente e, se 
alguma das mudanças que acarreta 
a deixarem menos confiante, saiba 
que existem várias opções! Para além 
das intervenções cirúrgicas e/ou trata-
mentos não invasivos, há várias outras 
soluções mais suaves que a poderão 
ajudar num primeiro momento, como 
mecanismos de prevenção para 
desacelerar estas mudanças. 
Tome nota
. Se for o seu caso, deixe de fumar e 
reduza a ingestão de álcool;
. Opte por uma rotina de cuidados de 
pele específica para pré e pós-
menopausa;
. Inclua sempre no seu dia a dia 
protetor solar com um FPS elevado e 
resistente à água;
. Adote uma dieta saudável e 
equilibrada;
. Pratique exercício físico regularmente, 
mesmo que seja com uma caminhada. 
O importante é ser regular.
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ENVELHECIMENTO: FAÇA MAIS POR SI

A RELAÇÃO ENTRE O CORAÇÃO E AS EMOÇÕES
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Rua António Dias Cordeiro nº19
8500-559 Portimão
Telemóvel: 961309845

Tânia Paias

« Uma boa cabeça e um bom coração são sempre uma combinação formidável. » 
 Esta frase de Nelson Mandela faz referência à necessidade de se cuidar quer do 
coração, quer da mente, e sugere que as emoções e o coração estão relacionados, 
não sendo apenas uma metáfora poética.
A realidade é que esta interação é tão intensa que determinadas situações 
stressantes causam um desequilíbrio ao nível do coração. São exemplo 
a miocardiopatia de Takotsubo ou miocardiopatia de stress ou a síndrome do 
coração partido, descritas nos anos 90 no Japão. Estas condições clínicas são 
induzidas por stress intenso e consequente libertação de doses massivas de 
adrenalina e outras hormonas na corrente sanguínea, levando a um quadro clíni-
co semelhante ao enfarte agudo do miocárdio, mas sem obstrução das artérias. 
Importa então compreender esta estreita relação e perceber que os “males” da 
cabeça afetam o coração e que as nossas atitudes, formas de ser e de estar são o 
garante para uma vida mais saudável física e emocionalmente.

« Há uma relação imediata entre a parte cardiovascular 
e as emoções », Victor Gil
A depressão é também um fator de risco para o enfarte do miocárdio e os doentes 
cardíacos possuem maior tendência para deprimirem, podendo assim potenciar o 
agravamento dos sintomas. 
Saber gerir as emoções, encontrar formas de fomentar o otimismo, a vontade 
de viver o presente, olhando para as potencialidades e não para as dificuldades, 
farão toda a diferença.
Um estudo realizado nos Estados Unidos, que comparou as atitudes de uma série 
de adultos e seniores, mostrou que a ansiedade, a raiva e a hostilidade compro-
metem a saúde cardíaca, mas quando a atitude é otimista esta assume-se como 
fator de proteção, melhorando o futuro cardiovascular. 
Nem sempre conseguimos controlar as nossas emoções, e na realidade não se tra-
ta do que nos acontece, mas sim da forma como lidamos com o que nos acontece 
que faz toda a diferença, e é por isso que importa desenvolver a nossa literacia 
emocional, pois só assim evitamos que elas não ponham em causa o bem-estar 
do nosso coração.
Aprenda a entrar em contacto com o seu corpo e com a sua mente. Aprenda a 
relaxar e a meditar. Pare uns minutos por dia e desenvolva a capacidade de con-
templar, de olhar para algo e apreciar a sua beleza natural. Desenvolva a gratidão: 
estar e sentir-se grato acalma o coração, retempera energias e fá-lo sentir-se mais 
feliz. Não deixe que a mágoa, o rancor ou a solidão tomem conta de si. Se necessi-
tar peça ajuda a um profissional, o seu coração agradece.

Psicóloga Clínica e da Saúde 
Neuropsicóloga

Já diz o povo: «Olhos que não vêem, coração que não sente.» 
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Não se esqueça que um estilo de vida ativo, com exercício físico, uma 
alimentação equilibrada e estímulo cognitivo, são os melhores ingredientes 
para uma vida mais saudável.
Nesta edição iremos continuar a desafiar as suas memórias cinematográficas, 
assim como os provérbios populares. Aproveite, divirta-se e fortaleça a sua mente.

Esta  imagem pertence ao  filme:

Este romance juvenil foi um filme 
produzido por 
no ano de

"Longe da vista, longe __________________________".
"O coração tem razões que a ______________________________”.
"Quem vê caras______________________________”.
"A ambição _________________________”.
"Mão frias____________________”.
“Contra a má sorte______________________”.

APROVEITE, DIVIRTA-SE E FORTALEÇA A SUA MENTE!

CINEMA PORTUGUÊS

COMPLETE OS PROVÉRBIOS

GINÁSIO DA MENTE

SO
LUÇÕ

ES: Aniki Bóbó, M
anoel de Oliveira, 1942 



A vacinação é um direito e um dever dos cidadãos, devendo estes participar de forma ativa na decisão de se vacinarem, 
com a consciência de que estão a defender a sua saúde, a Saúde Pública e a praticar a cidadania. 
Vacinar é, portanto, uma responsabilidade e um ato de solidariedade.
A vacinação tornou-se muito importante como forma de prevenir e de proteger a saúde das pessoas de doenças graves 
e das suas complicações, que podem muitas vezes conduzir à morte.
Quem não se vacina ou é contra a vacinação está a colocar a sua saúde e a dos outros com quem contacta em risco, 
contribuindo para o aumento da circulação de doenças.
Desde 2007 que está consagrada a possibilidade de as farmácias prestarem serviços farmacêuticos de promoção 
da saúde e bem-estar dos utentes como é o caso do serviço de administração de vacinas não incluídas 
no Plano Nacional de Vacinação e o serviço de administração de medicamentos.

Aos profissionais de saúde compete divulgar o serviço, motivar as famílias 
e aproveitar todas as oportunidades para vacinar as pessoas suscetíveis, tornando 
possível a aproximação a grupos com menor acessibilidade ao serviço de saúde, 
e, neste sentido tem sido preciosa e uma mais valia a colaboração com as 
farmácias com todas as condições para que possam ser prestados os cuidados 
necessários, com a qualidade e competência exigidas, tendo em atenção possíveis 
reações adversas e estando preparadas para atuar em caso de choque anafilático.
A administração de vacinas e medicamentos injetáveis na farmácia pode ser feita 
por enfermeiros ou por farmacêuticos certificados necessitando estes últimos de 
formação obrigatória em administração de vacinas e/ou medicamentos injetáveis, 
reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos, e formação de Suporte Básico de Vida 
ou equivalente.
Sem dúvida alguma que as épocas da vacinação contra a gripe são as que levam 
mais utentes a procurar este serviço na farmácia, tendo a experiência 
demonstrado que somos capazes de nos organizar no sentido de ir ao encontro 
das expectativas e necessidades dos nossos utentes. Estamos cientes da responsa-
bilidade que assumimos pelo que também na vacinação contra a COVID-19 
estamos dispostos a assumi-la, haja vontade política para tal!

Para mim, enquanto Enfermeira aposentada, é um enorme prazer 
colaborar com a Farmácia Pedra Mourinha!

ESTES SERVIÇOS SÃO CONSIDERADOS DE CONVENIÊNCIA PARA OS 
UTENTES JÁ QUE PERMITEM:
• Um acesso cómodo e próximo por parte da população
• O agendamento e a administração num horário conveniente para 
o utente

• A possibilidade de usufruir de especialistas habilitados para o efeito

A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

Enfermeira Olívia Gouveia



10 REGRAS DE OURO PARA A MEDIÇÃO DA TENSÃO ARTERIAL. 
Estas são as 10 regras que deve cumprir para assegurar uma 
correta medição:

1. Em primeiro lugar: antes da medição da tensão arterial descanse 
aproximadamente 5 minutos. Mesmo o trabalho de escritório aumenta 
a tensão arterial em média 6 mmHg na tensão sistólica e 5 mmHg 
na tensão diastólica.
2. Não fume nem beba café até uma hora antes da medição.
3. Não efetue a medição quando sentir necessidade de urinar. A bexiga cheia 
pode traduzir-se num aumento da tensão de 10 mmHg.
4. Se utilizar um tensiómetro de braço efetue a medição na parte superior 
do braço sem roupa e sentado numa posição vertical.
5. Se utilizar um tensiómetro de pulso, mantenha a braçadeira ao nível 
do coração durante a medição.
6. Durante a medição não se deve mexer nem falar. Falar aumenta os valores 
da tensão arterial aproximadamente 6-7 mm Hg.
7. Deve esperar pelo menos um minuto entre medições, para que a pressão 
dos vasos diminua.
8. Efetue as medições sempre à mesma hora do dia. Apenas medições 
regulares, à mesma hora do dia, durante um longo período, permitem uma 
avaliação significativa dos valores da tensão arterial.
9. Meça a tensão regularmente. Mesmo que os valores tenham melhorado, 
deve continuar a medir a sua tensão regularmente.
10. Por último: a medição da tensão não substitui o tratamento! 
Não interprete os valores da sua medição sozinho, nem se automedique. 
Tome a medicação prescrita pelo seu médico e não altere a dose sem 
aconselhamento médico.

ENTREGAS AO DOMICÍLIO
Entregamos em Portimão, Lagoa, Lagos, 
Silves e Monchique

PREPARAÇÃO INDIVIDUALI-
ZADA DA MEDICAÇÃO

CONSULTAS DE NUTRIÇÃO MEDICAMENTOS 
MANIPULADOS 

ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS

MEDIÇÃO DE COLESTEROL, 
TRIGLICÉRIDOS, GLICÉMIA, ÁCIDO 
ÚRICO E HEMOGLOBINA

João Rosa
Farmacêutico na Farmácia Central




