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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO: 1. Denominação do medicamento: PASPAT® Oral 2. Composição qualitativa e quantitativa: Um comprimido contém 3 mg de lisado bacteriano de pelo menos 1x109 bactérias de cada uma das seguintes estirpes: Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Branhamella catarrhalis,
Haemophilus influenzae. Excipientes: Celulose microcristalina Manitol Amidoglicolato sódico Estearato de magnésio Sílica coloidal anidra 3. Forma farmacêutica: Comprimidos; para administração por via oral 4. Informações clínicas 4.1. Indicações terapêuticas: Prevenção de infecções recorrentes do tracto respiratório tais como, bronquites, rinites, sinusites, otites, faringites, laringites e as suas formas compostas. 4.2. Posologia e modo de administração: Adultos e crianças devem
tomar um comprimido, diariamente, em jejum, acompanhado por um pouco de líquido. A terapêutica consiste em dois períodos de 28 dias cada, com um intervalo sem tratamento, igualmente de 28 dias. 4.3. Contra-indicações: Hipersensibilidade a algum dos componentes da formulação. O PASPAT ORAL está contra-indicado em pacientes com gastroenterite aguda. O benefício do uso deste medicamento não está demonstrado em doentes com situações de imunodeficiência congénita
e/ou adquirida, tais como infecção pelo VIH, pelo que a sua utilização não se recomenda nestes grupos particulares de doentes. 4.4. Advertências e precauções especiais de utilização: Não há advertências ou precauções especiais de utilização a recomendar. 4.5. Interacções medicamentosas e outras formas de interacção: Não se observaram interacções medicamentosas com outros medicamentos. Em caso de terapêutica simultânea com imunossupressores, é teoricamente possível que
a eficácia de PASPAT ORAL diminua. 4.8. Efeitos indesejáveis Ocasionalmente podem ocorrer ligeiros distúrbios gastrointestinais. Observaram-se reacções cutâneas em casos raros. 7. Titular da Autorização de Introdução no Mercado: Daiichi Sankyo Portugal, Lda., Lagoas Park, Edifício 11, 2740-270 Porto Salvo. 10. Data da revisão do texto: Outubro de 2006. PREÇOS. PVP. PASPAT 28 comprimidos: euros 19,76; PASPAT 56 comprimidos: euros 35,56 Para mais informações
deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. MEDICAMENTO SUJEITO A RECEITA MÉDICA
* Dados do Estudo de “Audiência da Imprensa Médica 2008” divulgado a semana passada pela CSDCegedim Strategic Data
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Homenagem a um lacobrigense
notável

Lagos atribui
nome de rua em vida
ao Dr. José Reis Jr.
aproveitou para agradecer à
autarquia esta homenagem. “Com
o meu pai, aprendi e desenvolvi
um percurso na área da medicina
e tenho, todos os dias, aprendido
o que é o lema «Querer é poder»,
olhando para tudo na vida com
optimismo”, referiu, emocionado.

Pela primeira vez desde há
18 anos, data em que foi
constituída a Comissão
Municipal de Toponímia, a
Câmara Municipal de Lagos
atribuiu, em vida, uma placa
toponímica – Rua Dr. José
António dos Reis Júnior
(Médico Pioneiro de
Geriatria), a uma artéria da
Freguesia de São Sebastião,
mais concretamente, no
Pavilhão Municipal de
Lagos.
Esta atribuição, de carácter
excepcional, foi inserida na
Comemoração do 100º
aniversário do Dr. José Reis
Jr., fundador no NOTÍCIAS
MÉDICAS, contou com a
presença do mesmo e de
vários familiares, amigos e
vários convidados que não
quiseram deixar de estar
presentes neste importante
momento

S

ublinhe-se que esta
homenagem, que decorreu no
passado dia 23 de Agosto, foi
aprovada pela autarquia tendo em
conta todo o trabalho que o Dr.
José Reis Júnior vem realizando

na área da Medicina (Geriatria e
Gerontologia) da Imprensa Médica
e no âmbito da Educação,
nomeadamente, a instituição dos
Prémios de Educação Dr. José
Reis Jr., desde 1995, premiando os
melhores alunos do 12º ano das
Escolas Secundárias de Lagos.

Homenagem em vida:
um exemplo
Para o presidente da autarquia,
Júlio Barroso, esta foi uma
cerimónia “de carácter
excepcional, mas ainda bem que
isso acontece, uma vez que desta
forma Lagos pode prestar
homenagem a alguém pelo seu
percurso de vida, com a presença
do próprio”.
O autarca aproveitou para
felicitar a Comissão Municipal de
Toponímia pela apresentação desta
proposta, tendo em conta que o Dr.
José Reis Júnior “tem um
percurso de vida e uma
inteligência notáveis. Esta é uma
excepção, mas um verdadeiro
acto de justiça”, ressalvou o
presidente. Para o edil este “não
será só um momento de grande
orgulho para toda a sua família,
mas também para Lagos, a
cidade que o viu nascer e da qual
ele nunca se esqueceu”,
referindo-se aos prémios da
educação. “Os jovens de Lagos
ganharam com o Dr. José Reis

Júnior mais um estímulo para
que coloquem empenhamento
nos seus estudos e que o vejam
como um exemplo a seguir. E
mais...para que adoptem o seu
lema de vida: Querer é Poder!”,
frisou Júlio Barroso a concluir a
sua intervenção
Para o Dr. Pedro Moura Reis,
um dos filhos presentes, “esta
homenagem toponímica é na
realidade um caso excepcional,
tendo em conta que a sociedade
é, nos dias que correm, muito
injusta”, lembrando que
“infelizmente estas cerimónias
só se fazem quando as pessoas a
homenagear já cá não estão”.
Neste contexto, o também médico

“Tem um percurso
de vida
e uma inteligência
notáveis.
Esta é uma excepção,
mas um verdadeiro
acto de justiça”
Dr. Júlio Barroso

Presidente da Câmara
Municipal de Lagos

Medalha de Ouro
nas Olimpíadas
da geriatria
Maria João Quintela, médica e
colega de Pedro Moura Reis na
Sociedade Portuguesa de Geriatria
e Gerontologia foi, igualmente,
chamada para dizer algumas
palavras nesta cerimónia. Bastante
emocionada e “muito honrada”
por ali estar, Maria João Quintela
começou por referir que
“infelizmente, no nosso País as
pessoas idosas não têm o valor
que deveriam ter, ainda que, em
alguns locais isso não aconteça”.
Foi com esta deixa que a médica
felicitou a Câmara Municipal de
Lagos, visto ser uma das autarquias
“que está a cumprir na
v a n g u a r d a , o p ro g r a m a d a
Organização Mundial de Saúde,
no que diz respeito aos mais
idosos”.
Quanto ao homenageado,
bastou dizer que “o Dr. José Reis
Júnior é uma grande medalha de
ouro, nos Jogos Olímpicos da
Geriatria, deixando
conhecimentos muito sérios e
importantíssimos para o futuro”.
Reis Júnior, comovido com esta
homenagem pela ocasião do 100º
aniversário, começou por
agradecer a todos os elogios de
que tinha sido alvo durante a
sessão, e a presença da sua família,
amigos e convidados presentes.
Lembrando que a “sociedade
lacobrigense foi alvo de grandes

transformações ao longo dos
últimos anos, tornando-a numa
das mais bonitas do Algarve”, o
médico fez questão de frisar que
“nunca teria abandonado
Lagos”, se aos 17 anos não tivesse
sido forçado a ir para Faro a fim de
continuar os seus estudos.
Depois de contar alguns
episódios históricos ligados à
fundação da cidade que o viu
nasceu, o fundador do NOTÍCIAS
MÉDIACAS, terminou
confidenciando que “ainda hoje
guardo na memória a imponente
baía de Lagos”.
O D r. J o s é R e i s J r. f o i o
fundador, em 1951, da Sociedade
Portuguesa de Geriatria e
Gerontologia; já foi galardoado
com prémios nacionais e
internacionais relacionados com a
Geriatria, foi, em 1998,
condecorado com a Medalha de
Ouro de Serviços Distintos do
Ministério da Saúde. A Câmara
Municipal de Lagos, na sua
reunião de 6 de Fevereiro passado
deliberou, por unanimidade,
agraciar o Dr. José António dos
Reis Júnior com o Louvor Público
Municipal, grau ouro.
Apesar do seu longo percurso
não se esqueceu da sua terra natal
instituindo, em 1995, os Prémios
de Educação Dr. José Reis Jr., com
o objectivo de premiar os melhores
alunos do 12.º ano das Escolas
Secundárias de Lagos.
Actualmente com 100 anos
segue atentamente a vida do jornal
NOTÍCIAS MÉDICAS, de que foi
fundador em 1971 e acompanha os
progressos da Medicina, através
da leitura de inúmeras publicações
internacionais, com a sede de
conhecimento que sempre o
caracterizou, com elevado mérito,
entusiasmo e capacidade de
trabalho.■

Na mesa (da esquerda para a direita) está o Secretário da Assembleia Municipal de Lagos, Dr. Eduardo Andrade, o Dr. José Reis Jr, o Presidente da Câmara Municipal de Lagos, Dr. Júlio José
Monteiro Barroso e a Vice-Presidente, Dr.ª Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos. Na foto da esqª. o homenageado ladeado pelo filho mais velho, Dr. Pedro de Moura Reis (com dois dos
seus filhos, Filipe e Margarida) e o presidente da Câmara. Presentes também a cunhada Armanda Teixeira de Queiroz, a filha Rosário Silva Reis e o neto Tiago d’Almeida Ribeiro

