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Hoje em dia são poucas as pessoas 
que têm o privilégio de dizer que 
não sofrem de stress. No entanto 
o stress é subvalorizado, assumin-
do-se ser natural a sua presença 
em quase todos os momentos do 
nosso dia. Por ser fundamental dar 
importância a este tema, a far-
macêutica Ana Romão sugere algu-
mas formas de minimizar o impacto 
negativo que o stress pode ter na 
nossa saúde.
A atividade física também ajuda 
na redução do stress, e por isso 
trazemos duas propostas diferentes: 
uma indoor e outra outdoor. A Su-
sana Sousa fala-nos dos benefícios 
de praticar caminhadas e a Liliana 
Recatia explica as vantagens da 
prática de Pilates.
No dia 11 celebra-se o dia mundial 
da doença de Parkinson, data em 
que nasceu, em 1755, o médico 
inglês James Parkinson, o primeiro 
a diagnosticar a doença. Nesta 
edição convidámos a Delegação 
Regional do Barlavento Algarvio da 
Associação Portuguesa de Doentes 
de Parkinson a dar a conhecer o seu 
projeto e a falar sobre a doença de 
Parkinson.
Nas nossas Farmácias acreditamos 
em dar o melhor às pessoas: 
recomendações seguras, informação 
rigorosa mas acessível, palavras 
amigas e conselhos práticos para 
uma vida mais saudável. 
Boas leituras!

Inês Duarte
Farmacêutica

MEDICAMENTOS 
MANIPULADOS

ADMINISTRAÇÃO 
DE VACINAS

PREPARAÇÃO 
INDIVIDUALIZADA 
DA MEDICAÇÃO

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

CONSULTAS 
NUTRIÇÃO

TESTES RÁPIDOS 
SARS-COV2

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

As Farmácias Arade, Central 
e Pedra Mourinha têm 
agora para si um Cartão 
de vantagens: o Cartão A3. 

+ EMISSÃO DE VALES DE DESCONTO 
EM TODAS AS COMPRAS DE 
PRODUTOS  DE SAÚDE E BEM-ESTAR

+ POSSIBILIDADE DE UTILIZAR 
OS VALES EM QUALQUER COMPRA 
NA FARMÁCIA

+ PROMOÇÕES EXCLUSIVAS 
E ESPECIAIS TODOS OS MESES

+CONDIÇÕES EXCLUSIVAS DE ACESSO 
AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

+CARTÃO DISPONÍVEL NAS 
FARMÁCIAS ARADE, CENTRAL 
E PEDRA MOURINHA

Ao aderir a este cartão tem 
acesso às seguintes vantagens : 



Suplementos alimentares. Não exceder a toma diária 
recomendada. Os suplementos alimentares não 
devem ser utilizados como substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado e de um estilo de 
vida saudável. Manter fora do alcance das crianças. 
Não tomar em caso de alergia conhecida a algum dos 
ingredientes. Em caso de dúvida consulte o seu médico 
ou farmacêutico. 

Suplementos alimentares. Não exceder a toma diária recomendada. Os suplementos 
alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar 
variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. Manter fora do alcance das 
crianças. Não tomar em caso de alergia conhecida a algum dos ingredientes. Em caso 
de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico. 

Suplementos alimentares. Não exceder a toma diária recomendada. 
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substi-
tutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo 
de vida saudável. Manter fora do alcance das crianças. Não tomar 
em caso de alergia conhecida a algum dos ingredientes. Em caso de 
dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico. O Arkoflex flash creme de massagem é um cosmético. Para mais infor-

mações consultar a rotulagem. Em caso de dúvida consulte o seu médico 
ou farmacêutico.
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motivo».
O stress constante leva-nos ao
desgaste e à ansiedade. 
Em primeiro lugar, não deve-
mos desvalorizar os sinais 
e sintomas, mesmo que pare-
ça passageiro e não aconteça 
sempre. É também muito 
importante ter consciência

de que não é um sinal de fra-
queza, é um sinal de luta até 
à exaustão: física, mental ou 
ambas. 

O stress, de forma moderada, 
é benéfico para nos ajudar 
a agir, a tomar iniciativa. Em 
excesso, traz-nos uma panó-
plia de sintomas indesejados, 
que mexem com todo o nos-
so corpo. Ao deixarmo-nos 
arrastar, constantemente, em 
níveis de stress extremo e sem 

nos cuidarmos, podemos vir 
a desencadear situações gra-
ves como ataques de pânico e 
outras complicações de saúde.

Vivemos em ritmo acelerado, 
constantemente. «Não tenho 
tempo para nada». Agendas 
cheias de compromissos, to do 
lists, uma maratona diária em 
que corremos...contra o tem-
po. Ouvimos a palavra stress 
como se fizesse parte do 
puzzle do nosso dia-a-dia.
É só stress! Será mesmo 
assim? Ou estaremos a 
subvalorizar um fator que 
pode causar a curto prazo 
mal-estar e a longo prazo 
doenças?
Deixamos esquecido, muitas 
vezes, o tempo para relaxar, 
usufruir do momento (verda-
deiramente), e ouvir as neces-
sidades do nosso corpo. 
Arrastamo-nos até não dar 
mais. «Não é nada», «isto é só
cansaço», «vai passar» são 
frases que repetimos vezes 
sem conta para nós mesmos. 
Ignoramos os sinais que o cor-
po vai dando. 
As palpitações, o choro «sem 
motivo», a preocupação ex-
cessiva com algo que, noutra 
altura, nem o seria, as altera-
ções no sono e no apetite, 
as alterações intestinais e da 
imunidade, a tristeza «sem 

COMO GERIR O STRESS E ANSIEDADE 

AO BALCÃO DA FARMÁCIA
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Praticar exercício físico
Realizar atividades que promovam prazer e alegria
Falar sobre o assunto que nos incomoda com alguém da nossa confiança 
(seja um familiar, um amigo, um profissional de saúde)
Gerir o tempo de uma forma concretizável. Não colocar demasiada 
carga no planeamento diário, sabendo à partida, que não é possível de 
concretizar
Estabelecer objetivos
Apostar numa alimentação saudável
Evitar recorrer ao tabaco, álcool e bebidas energéticas para compensar o 
cansaço e a ansiedade: só vai agravar ainda mais
Se fizer sentido para si: praticar ioga, meditação e fazer massagens 
de relaxamento 
Passar tempo de qualidade com a família e/ou os amigos. Uma boa 
conversa e umas boas gargalhadas fazem milagres!
Tenha em conta a qualidade e duração do sono, bem como do descanso.

AO BALCÃO DA FARMÁCIA

rúbrica

Fale com o seu farmacêuti-
co. O stress e a ansiedade 
não são um tema que 
precise encarar como tabu. 
Há diversas formulações 
de suplementos alimenta-
res de composição natural 
que podem ser aconselha-
dos a cada situação e aos 
sintomas apresentados. 
Uma ajuda importante 
para que não deixe a an-
siedade tornar-se algo 
crónico e que lhe retire 
qualidade de vida.

Ana Romão
Farmacêutica na Farmácia Arade

COMO PODEMOS ENTÃO MANTER O STRESS 
E A ANSIEDADE EM NÍVEIS SAUDÁVEIS?
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CAMINHADAS:  
O PRAZER DA ATIVIDADE FÍSICA AO AR LIVRE
Vários são os exercícios que 
pode praticar ao ar livre. 
A caminhada é um deles! É 
uma atividade física que pode 
ser realizada por qualquer 
pessoa, independente da 
idade e do condicionamento 
físico, e que pode trazer diver-
sos benefícios para o corpo e 
mente.
Para alguns pode ser por uma 
questão de saúde, para outros 
um momento de prazer, mas 
seja qual for o motivo o que 
interessa é mexer-se. Trinta 
minutos por dia são sufi-
cientes para obter enormes 

aquecimento e alongue os 
músculos. E não se esqueça 
que deve adaptar o percurso 
e intensidade à sua condição 
física. Aproveite para observar 
o meio por onde caminha 
(a fauna, a flora, a arquitetura 
e as pessoas por quem passa) 
e sempre que possível altere 
os roteiros. A novidade vai 
incentivá-lo!
Aproveite o nosso clima e usu-
frua dos maravilhosos locais 
que tem à sua disposição para 
uma boa caminhada! 
Cuide de si!

benefícios, tais como: 

+ Aumentar a sensação de 
bem-estar;
+ Sentir-se com mais energia;
+ Melhorar a qualidade do sono;
+ Fortalecer os músculos;
+ Melhorar estados depressivos;
+ Prevenir doenças cardiovas-
culares;
+ Melhorar os níveis de coleste-
rol e açúcar;
+ Contribuir para a perda de 
peso.

É importante que antes de 
iniciar a caminhada faça um 

DICAS IMPORTANTES PARA UMA BOA CAMINHADA:
• Nunca esquecer de usar protetor solar, chapéu, calçado confortável 
com sola firme e flexível de forma a amortecer o impacto no solo. 
• Vestir roupas confortáveis e que facilitem a transpiração. Se for 
caminhar ao fim do dia use cores brilhantes ou refletores.
• Atenção à sua postura: mantenha a cabeça direita, movimente 
os ombros de forma livre e solta.
• Respire corretamente: inspire pelo nariz e expire pela boca.
• Não ouça música muito alta para ter sempre a perceção do meio 
à sua volta.
• Beba água durante a caminhada.
• No final de cada caminhada nunca esquecer de fazer alongamentos 
para evitar lesões. 

Susana Sousa
Técnica Auxiliar de Farmácia 
na Farmácia Pedra Mourinha
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PORQUÊ PRATICAR PILATES?

BENEFÍCIOS QUE SE OBTÊM PELA PRÁTICA PILATES:
• Fortalece a musculatura abdominal.
• Melhora a força, flexibilidade, resistência e controlo motor.
• Propicia a leveza e melhora a consciência corporal.
• Desacelera os processos degenerativos e de envelhecimento.
• Melhora o desempenho sexual e desportivo.
• Reeduca a postura e leva ao correto alinhamento e simetria corporal.
• Mantém a mente alerta e revitaliza o corpo.
• Exercita os músculos que sustentam a coluna, eliminando dores crónicas.
• Ajuda na reabilitação de lesões.

Seja por recomendação médica, 
lesão, autoconhecimento ou outros 
motivos, acabamos por procurar 
uma atividade física. Mas como 
escolher a ideal, já que nem todos 
apreciam uma caminhada, corrida, 
aulas agitadas ou exercícios de 
musculação?
Numa grande variedade de opções 
está inserida a Contrologia, ou 
método Pilates como é mais conhe-
cido. Nesta atividade os atletas 
procuram melhorar o desempenho 
e os portadores de patologias 
percebem como movimentar o cor-
po de forma segura e eficaz. Desta 
forma, o método Pilates tornou-se 
uma agradável porta de entrada 
para uma vida mais saudável.
O Pilates é indicado para todas 
as pessoas, de todas as idades 
e independentemente das suas 
limitações e condição física, uma

vez que os exercícios são adaptados 
para cada fase da vida e objetivos. 
Não são conhecidas contraindi-
cações deste tipo de prática.
Para conhecer melhor esta 
modalidade, apresento-lhe 
os seus princípios:
1.Centro de força (Power House): 
segundo Joseph Pilates, o «Power 
House» (abdominal, pavimento 
pélvico e diafragma) é o local de 
origem dos nossos movimentos. 
Deve manter-se em contração 
durante todos os exercícios. 
Estes músculos quando ativados 
corretamente diminuem episódios 
de dor na coluna e de incontinência 
urinária. 
2. Concentração: muito impor-
tante na realização dos movimen-
tos para atingir os benefícios;
3. Controlo do movimento:  
melhora a coordenação motora;

4. Fluidez de movimento: exer-
cita-se com mais consciência e gra-
ciosidade, trabalha-se a cognição, 
afetividade e autoconfiança.
5. Precisão: é a otimização da 
aplicação das tensões musculares, 
importante para a execução correta 
dos exercícios. 
6. Respiração: esta é trabalhada 
em cada exercício com naturali-
dade e em coordenação com os 
movimentos.
Os exercícios de Pilates podem ser 
realizados no solo, utilizando o pe-
so do próprio corpo, ou recorrendo 
a materiais como bolas, elásticos ou 
aparelhos específicos.

Liliana Recatia
Licenciada em Educação física e 
Desporto - 2006
Instrutora de pilates desde 2016 – MW1 
/ MW2 + equipamentos pela APPI (Aus-
tralian Physiotherapy Pilates Institute)

NO VILLAGE TEMOS VÁRIAS 
AULAS DE PILATES, EXPLORAN-
DO OS DIFERENTES MATERI-
AIS. ESPERAMOS POR SI!

BIBLIOGRAFIA
BYRNES, Keira; WU, Ping-Jung; WHILLIER, Stephney; Is Pilates an effective rehabilitation tool? A systematic review. J Bodyw Mov Ther, 2018

WELLS, Cherie; KOLT, Gregory; MARSHALL, Paul; HILL, Bridget, BIALOCERKOWSKI, Andrea; The effectiveness of Pilates exercise in people with 
chronic low back pain: a systematic review. PLoS One, 2014

https://www.tuasaude.com/indicacoes-e-beneficios-do-pilates/
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A doença de Parkinson (DP) 
é progressiva, sendo que na 
fase inicial pode até ser difícil 
o seu diagnóstico clínico, dado 
que alguns dos sintomas são 
facilmente confundidos com 
manifestações do envelheci-
mento. Os primeiros sinais da 
doença de Parkinson podem 
ser tão subtis quanto um ligeiro 
tremor nos dedos de uma mão 
ou de um braço. 
Apesar do tremor de repouso 
ser o sinal que mais chama 
a atenção, a lentidão do movi-
mento é o sintoma nuclear da 
doença de Parkinson. Posterior-
mente os doentes podem re-
velar rigidez muscular, voz com 
tom monótono e mais baixo 
ou postura encurvada. Com 
o avançar da doença podem 
desenvolver marcha lenta e de 
pequenos passos, hesitação 
na marcha ou dificuldade em 
retomar o movimento. Nesta 
fase, colocam-se problemas de 
equilíbrio e risco de queda. Para 
além dos sintomas motores, 
ocorrem muito vulgarmente 
sintomas não motores, tais 
como: obstipação, alterações 
do sono REM, disfunção sexual, 
alterações da cognição 
e depressão.

PARKINSON:
MOVIMENTOS LENTOS E TREMOR DAS MÃOS

Rua dos Três Bicos, lote 3 A - cave 
8500 - 776  PORTIMÃO

Tel.: 282 426 040

E-mail: parkinson.barlavento@gmail.com

Facebook: APDPk Barlavento Algarvio

www.parkinson.pt
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VIVER MELHOR, APESAR 
DA DOENÇA
A DP impõe limitações físicas que 
podem ser frustrantes, razão pela 
qual o tratamento inclui uma com-
ponente de cuidados que abarcam 
a fisioterapia, a terapia da fala, a 
terapia ocupacional e aconselhamen-
to psicológico. 
Como a DP afeta o quotidiano, há 
alguns gestos que podem facilitar 
a vida:
• Corrija a postura enquanto cami-
nha, procurando manter a cabeça 
e o pescoço alinhados com as ancas 
e os pés afastados um do outro;
• Use sapatos confortáveis;
• Remova os objetos que, em casa, 
possam constituir obstáculos 
à marcha;
• Instale apoios junto à sanita
e à banheira;
• Use roupas fáceis de vestir e despir: 
com elástico na cintura ou com velcro 
em vez de botões, por exemplo;
• Pratique a leitura em voz alta;
• Fale com o rosto virado para o seu 
interlocutor, se necessário um pouco 
mais alto do que o habitual;
• Faça uma alimentação equilibrada;
• Faça exercício físico adaptado com 
regularidade;
• Informe-se sobre a doença e envol-
va-se nas decisões sobre o seu 
tratamento;
• Não se isole.

DOPAMINA EM FALTA

Foi em 1817 que a doença foi identi-
ficada, pela primeira vez, pelo médico 
inglês James Parkinson. Dois séculos 
depois, sabe-se que os sintomas se 
desenvolvem quando são danifica-
das ou destruídas determinadas célu-
las nervosas na região do cérebro 
designada por substância nigra. Em 
circunstâncias normais, essas células 
libertam dopamina, um químico que 
assegura a comunicação com outra 
região do cérebro, o corpo estriado. 
São esses sinais que permitem mo-
vimentos controlados dos membros, 
equilíbrio, postura e tónus muscular. 
Com o envelhecimento, há uma 
perda natural dessas células, mas nos 
doentes de Parkinson verifica-se uma 
perda acelerada, que ameaça 
a produção de dopamina. 
A DP ocorre com maior incidência em 
pessoas idosas, o que faz da idade 
um dos fatores de risco, mas não 
o único.
Uma vez diagnosticada, o tratamento 
passa pela utilização da mesma 
substância que está em falta – 
a dopamina. O objetivo é fornecê-la 
ao cérebro em quantidades sufi-
cientes para controlar os sintomas, 
através de diferentes tipos de 
medicamentos.

APDPk, EM NOME 
DOS DOENTES
A 11 de abril assinala-se o dia mun-
dial da doença de Parkinson, doença 
que se calcula que afete em Portugal 
cerca de 20 mil pessoas. Um número 
que poderá aumentar, acompanhan-
do o aumento da longevidade.
É a estes doentes e seus cuidadores 
que se dedica a Associação Portugue-
sa de Doentes de Parkinson (APDPk), 
procurando contribuir para melhorar 
as condições de vida nomeadamente 
pela educação para a saúde, defen-
dendo os direitos das pessoas junto 
dos poderes públicos, e efetuando 
atividades terapêuticas e lúdicas.

Rua dos Três Bicos, lote 3 A - cave 
8500 - 776  PORTIMÃO

Tel.: 282 426 040

E-mail: parkinson.barlavento@gmail.com

Facebook: APDPk Barlavento Algarvio
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 FAÇA MAIS POR SI

ANSIEDADE A QUANTO OBRIGAS…
Por ansiedade entende-se um 
estado emocional caracterizado 
por sentimentos de apreensão, 
preocupação ou até de alguma 
inquietação. Faz parte de nós 
e até de um ponto de vista evo-
lutivo, a ansiedade desempenha 
um papel benéfico e adaptativo, 
proporcionando-nos crescimento 
mental e desenvolvimento pes-
soal. Porém, quando é constante, 
intensa e prolongada, pode assu-
mir contornos patológicos.

A ansiedade é a antecipação de 
uma ameaça futura, uma tensão
ou pressentimento que surge 
sem que, muitas vezes, a própria 
pessoa consiga indicar um moti-
vo concreto que sustente a angús-
tia sentida. É, portanto, uma rea-
ção emocional, em virtude de um 
estímulo físico ou psíquico perce-
bido como perigoso, prejudicial 
e frustrante. Quando em cargas 
«saudáveis», leva-nos à reflexão 
pois coloca o tema em perspetiva, 
leva-nos à compreensão do que 
estamos a sentir e porque o esta-
mos a sentir, impelindo-nos para
a ação, para a procura da solução 
como forma de apaziguar aquela
inquietação. É o que considera-
mos de ansiedade positiva. Quan-
do experienciada em quantida-
des muito intensas e prolongadas 
leva-nos à apatia, à preocupação 
constante, à incapacidade, ali-
mentando-se de um futuro incer-
to, complexo e amedrontado, 

causando significativo mal-estar 
físico, cognitivo, comportamental 
ou social.  
A forma como lidamos com o ex-
terior e como experienciamos 
a ansiedade depende da nossa 
personalidade, da forma como 
compreendemos o momento pre-
sente, da tarefa que estamos a re-
alizar e até mesmo da habilidade 
percebida para o desempenho. 

É a combinação destes fatores 
que vai originar uma maior ou 
menor perceção de sofrimento. 
Também pode acontecer que no 
início e no final do dia, momen-
tos por excelência favoráveis à 
reflexão, haja uma sensação de 
preocupação excessiva com o que 
pode acontecer no futuro, com ou 
sem motivo concreto ou racional. 
Pode também acontecer que, 
devido a uma noite mal dormida,
a pessoa se sinta tensa ao des-
pertar ou ainda se recorde de pe-
sadelos ocorridos durante a noi-
te, acordando com sensações de 
desassossego, dores no peito ou 
falta de ar. 

Também o sono é largamente 
prejudicado pela ansiedade, pois 
não é por acaso que popular-
mente se diz que a almofada é a 
nossa melhor conselheira. Para 
limitar a progressão da ansiedade 
pare, escute os seus pensamentos 
e aja. A ação reduz a preocupação. 
Não se esqueça, a questão não 
está no que sente, mas na forma 
como lida com o que sente.
Por isso, mexa-se, treine a mente 
e o corpo. Alimente-se adequada-
mente, tome vitaminas, e procure 
ajuda profissional quando sente 
que não é capaz de fazer face às 
solicitações diárias, quando não 
consegue deixar de operar no 
medo, na incerteza e na angústia. 
Deixe de querer controlar tudo 
e aprenda a viver o presente, 
disfrutando do aqui e do agora.

Rua António Dias Cordeiro n.19
8500-559 Portimão
E-mail: tania.paias@portalbullying.com.pt
Telemóvel: 961309845

TÂNIA PAIAS
Psicóloga Clínica e da Saúde 
Neuropsicóloga
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GINÁSIO DA MENTE

EXERCÍCIO 3: Abril chuvoso, Maio ventoso e Junho amoroso, fazem um ano formoso. | Em Abril, cada pulga dá mil . | Vinha que rebenta em Abril, dá pouco 
vinho para o barril. |  Em Abril vai a velha onde quer ir e a sua casa vem dormir. EXERCÍCIO 4: 31  |  EXERCÍCIO 5: 23

EXERCÍCIO 1 UM MOMENTO SÓ SEU

EXERCÍCIO 2 CONTROLE A ANSIEDADE PELA RESPIRAÇÃO

EXERCÍCIO 3 COMPLETE 
OS PROVÉRBIOS

EXERCÍCIO 4 COMPLETE 
A SEQUÊNCIA

EXERCÍCIO 5 CHARADA 
MATEMÁTICA

0, 1, 3, 7, 15, _______________

SO
LU

ÇÕ
ES

Sente-se e reflita sobre estas temáticas. Preencha a seguinte tabela 
com exemplos concretos:

Antes de começar o exercício procure um ambiente calmo e escolha uma 
posição confortável, mantenha a sua coluna reta, os ombros relaxados 
e os olhos fechados.

Quando a minha mãe tinha 31 
anos eu tinha 8 anos. Agora ela 
tem o dobro da minha idade. 
Que idade tenho eu?

1º PASSO: COM UM DEDO TAPE A NARINA DIREITA. INSPIRE PELA NARINA 
ESQUERDA, CONTANDO ATÉ 4.
2º PASSO: TAPE AS DUAS NARINAS E «SEGURE O AR» CONTANDO ATÉ 16
3º PASSO: DESTAPE A NARINA DIREITA E EXPIRE TODO O AR CONTANDO ATÉ 8
4º PASSO: INSPIRE PELA NARINA DIREITA, CONTANDO ATÉ 4
5º PASSO: VOLTE A TAPAR AS DUAS NARINAS E «SEGURE O AR» CONTANTO ATÉ 16
6º PASSO: DESTAPE A NARINA ESQUERDA E EXPIRE TODO O AR CONTANDO ATÉ 8

REPITA ESTE PROCESSO 5 VEZES.

Coisas que controlo:

Coisas que não controlo:

Coisas em que penso constantemente:

Coisas que efetivamente posso mudar:

Sublinhe e destaque o que está ao seu alcance fazer. Coloque um objetivo por dia e comprome-
ta-se a realizá-lo.

Abril chuvoso, maio ventoso e junho amoroso, fazem______________ .

Em abril, cada pulga ______________________________________ .

Vinha que rebenta em abril, dá pouco vinho ____________________ .

Em abril vai a velha onde quer ir e a __________________________.




