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2021 apareceu com esperanças reno-
vadas, mas este ano vai ser tão ou mais 
desafiante que o anterior, com a área 
da saúde, quer física, quer mental a ser 
levada ao extremo! Por isso, criámos 
esta revista, para que, em conjunto, 
possamos trabalhar para um estilo de 
vida mais ativo, saudável e intelectual-
mente estimulante. 

A cada edição encontrará informação 
útil, prática e de confiança.

A nossa equipa de Farmacêuticos e 
Nutricionistas da Farmácia Arade, 
Central e Pedra Mourinha e a Psicóloga 
Tânia Paias vão selecionar a melhor 
informação, conselhos, exercícios e 
receitas para que possam transformar 
os vossos dias em dias mais saudáveis.

Nas nossas Farmácias acredita-
mos em dar o melhor às pessoas: 
recomendações seguras, palavras 
amigas e conselhos para uma vida 
mais sã e equilibrada.  Conte connosco!

Inês Duarte
Farmacêutica

editorial

nutrição
O pequeno-almoço surge na dieta como 
a primeira refeição do dia, demarcando 
a quebra do jejum noturno, sendo 
reconhecido por todos nós pela sua 
valiosa importância. 
Esta refeição torna-se fundamental 
e essencial no fornecimento ao 
organismo de energia e de nutrientes 
essenciais ao começo de cada novo dia.
Existe atualmente uma grande varie-
dade de alimentos saudáveis e de fácil 
preparação que permitem o consumo 
assíduo e rápido de um pequeno-al-
moço equilibrado e adequado.
É de extrema importância evitar, por-
tanto, o acordar e a posterior saída de 
casa sem que exista a realização desta 
refeição tão valiosa no bem-estar físico 
e psíquico.
Assim, é fundamental reservar alguns 
minutos em cada amanhecer para que 
se crie e se desenvolva o hábito do 
pequeno-almoço, estimulando gradual-
mente a sua realização através da 
ingestão de alimentos leves, frescos 
e em pequenas quantidades, capaz 
de contribuir para um aumento do 
rendimento diário do organismo.

Sugestão de um pequeno almoço 
saudável e equilibrado
1 chávena de bebida de amêndoa sem 
    adição de açúcar (200ml)
2 colheres de chá de cevada em pó (10g)
1 fatia de pão integral (25g)
1 ovo mexido (55g)
¼ de abacate maduro (para barrar)
1 laranja pequena (100g)
1 morango em rodelas

Marisa Legrante
Nutricionista na Farmácia Central
Nº Cédula 4013N
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CAMPANHA VÁLIDA DE 1 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021.

A gama Vitacê são SUPLEMENTOS ALIMENTARES. 
Os suplementos alimentares não substituem uma 
dieta variada nem um estilo de vida saudável. O 
efeito benéfico é obtido com a toma diária de 1 
comprimido de Vitacê ou 1 comprimido de Vitacê 
Efervescente, a partir dos 12 anos, ou 5ml (4-8 anos) 
ou 10ml (9-13 anos) de Vitacê Infantil para crianças, 
ou de Vitacê Júnior Gomas a partir dos 4 anos, de 2 
comprimidos de chupar no caso de Vitacê Recovery, 
ou 1 cápsula para o Vitacê Pro-Immun. Não exceder 
a toma recomendada. Vitacê Infantil: recomendada 
proteção em indivíduos asmáticos e atópicos; contém 
açúcar e produtos apícolas. Os produtos não devem 
ser utilizados em caso de hipersensibilidade ou 
alergia a qualquer um dos seus constituintes. Manter 
fora da vista e do alcance das crianças.  Para mais 
informações ler a rotulagem.

Prelox é um suplemento alimentar. Os suplementos 
alimentares não são substitutos de um regime 
alimentar variado nem de um estilo de vida saudável. 
Não exceder a dose diária recomendada. 

20% 
VITERRA 
Multivitamínicos 
para cada fase da vida

Bioactivo Selénio e Zinco é um suplemento alimentar. 
Os suplementos alimentares não são substitutos de 
um regime alimentar variado nem de um estilo de vida 
saudável. Não exceder a dose diária recomendada. 

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

Os produtos da gama Viterra são SUPLEMENTOS ALIMENTARES. Não devem ser utilizados como substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. Não exceder a toma diária recomendada. Manter fora da 
vista e do alcance das crianças. O consumo dos produtos não é recomendado em caso de hipersensibilidade a qualquer 
um dos ingredientes. Para mais informações consultar a rotulagem. Viterra articulações é um SUPLEMENTO ALIMENTAR. 
Os suplementos alimentares não substituem uma dieta variada nem um estilo de vida saudável. 
O efeito benéfico é obtido com a toma diária de 1 cápsula.  Não deve ser excedida a toma recomendada. Não recomendado 
em caso de hipersensibilidade ou alergia a algum dos constituintes da formulação. Não recomendado em caso de 
obstrução do ducto biliar, colangite, doença hepática, cálculos biliares ou qualquer outra doença biliar. Manter fora da vista 
e do alcance das crianças. Para mais informações consultar a rotulagem.

20% 
LACTACYD

10% 
BIOACTIVO 
SELÉNIO E 
ZINCO 

10% 
PRELOX

20% 
VITACÊ 
Otimize o seu 
sistema imunitário

Desfrute de uma limpeza 
profissional em casa
Leia cuidadosamente 
a rotulagem e instruções 
de utilização.

25% 
ORAL-B 
ESCOVAS 
ELÉTRICAS



SAIBA MAIS SOBRE ESTA DOENÇA

O Dia Mundial da Luta Contra o Cancro é celebrado no dia 4 de fevereiro. 
Há no mundo inteiro milhões de pessoas a viverem com o diagnóstico de cancro. 
E estima-se que em 2035 o número de casos de cancro possa duplicar. A incidência 
desta doença é tão grande que é estimado que cerca de 40% da população venha 
a ter cancro num certo momento da sua vida. É por isso fundamental falarmos desta 
doença e da importância que a prevenção, a deteção precoce e o acesso a cuidados 
de saúde de qualidade tem na luta contra o cancro.

O QUE É O CANCRO?
A palavra cancro usa-se para denominar um grupo de mais de cem doenças que têm 
em comum o desenvolvimento de células anormais. Por causas muito diferentes, estas 
células começam a multiplicar-se e a crescer sem controlo. 

Esta multiplicação de células pode ocorrer em qualquer parte do corpo, 
e dependendo da zona em que apareça o cancro, o prognóstico, a deteção e o trata-
mento podem ser muito diferentes.

À medida que as células crescem descontroladamente, acabam por formar-se massas 
chamadas “tumores” que, à medida que se vão expandindo, podem provocar lesões ou 
destruir tecidos sãos. Os tumores malignos podem estender-se a outras zonas do corpo, 
diferentes daquela onde têm origem, produzindo as chamadas metástases.

QUAIS OS TIPOS DE CANCRO MAIS COMUNS?

Na Europa o cancro mais diagnosticado nas mulheres é o da mama, seguindo-se 
o cancro colorretal e o do pulmão. Nos homens o cancro mais diagnosticado é o 
da próstata, seguindo-se o cancro do pulmão e o do colorretal.

rúbrica
SABER PARA PREVENIR E CUIDAR

QUE TIPOS DE CANCRO EXISTEM?
Os tipos de cancro são geralmente 
classificados de acordo:
. Com o órgão ou tecido no qual 
têm origem. Por exemplo o cancro 
do pulmão tem início em células 
pulmonares
. Com o tipo de células que são forma-
dos. Por exemplo:
Carcinoma: 
Este tipo de tumor é o mais comum, 
representando 80% dos cancros. Entre 
eles encontram-se o carcinoma do pul-
mão, mama, cólon, próstata, pâncreas, 
bexiga ou estômago, e formam-se à 
superfície dos órgãos (células epiteliais).
Sarcoma: 
Forma-se no chamado tecido conjuntivo 
(músculos, ossos, cartilagem 
ou tecido gordo). Os mais frequentes 
são os sarcomas ósseos.
Linfoma: 
É um tipo de cancro que se desenvolve 
a partir de tecido linfático, que se en-
contra nos gânglios e órgãos linfáticos. 
Há dois tipos principais de linfoma: 
o linfoma de Hodgkin e o linfoma 
não-Hodgkin.
Leucemia: 
Tem origem na medula óssea, que é o 
tecido responsável por manter a pro-
dução de glóbulos vermelhos, brancos 
e plaquetas. Este tipo de cancro provoca 
a produção de um grande número de 
células de sangue anormais.
Mieloma: 
Tem origem nos plasmócitos (células 
especializadas em produzir anticorpos)
Melanoma: 
Forma-se a partir dos melanócitos (cé-
lulas da pele que produzem melanina 
– pigmento da pele)

CANCRO: 



QUAIS SÃO OS FATORES DE 
RISCO?
Para além da predisposição genética 
e do envelhecimento que são fatores 
de risco que não se podem controlar, 
o surgimento de cancro está, muitas 
vezes, associado a fatores de risco que 
são evitáveis. 

Os fatores de risco mais importantes são:

O tabaco É o fator de risco mais 
importante, já que é responsável por 
um terço das mortes por cancro.
É a primeira causa do cancro do pul-
mão, também influenciando negativa-
mente o surgimento de outros tipos de 
cancro, como o da cabeça e pescoço, o 
do esófago, o do estômago, o da bexiga 
ou o do pâncreas. Abandonar o tabaco 
diminui realmente o risco de cancro, 
independentemente da idade em que 
se abandone.

O álcool Está demonstrado que o seu 
consumo excessivo aumenta o risco 
de cancro oral, de faringe, de laringe, 
de fígado ou de mama. E se ao 
consumo de álcool se juntar o hábito 
de fumar, o risco aumenta significati-
vamente.
As radiações A exposição prolongada 
a radiações, como a ultravioleta, 
transmitida pelo sol, a radiação X que 
é transmitida pelos equipamentos 
médicos de radiologia e a exposição 
a material radioativo existente, por 
exemplo, nas minas de urânio podem 
aumentar a probabilidade de vir a 
sofrer de cancro.
O sedentarismo e excesso de peso 
Uma dieta pobre em frutas e legumes, 
pouco variada e abundante em 
gorduras e açúcares é um grande fator 
de risco para o desenvolvimento de 
várias doenças, incluindo o cancro do 

estômago e intestino. O excesso de peso 
e a obesidade está associada ao cancro 
devido à multiplicação desordenada e 
descontrolada das células alteradas.
Algumas infeções Algumas infeções 
por determinados vírus, bactérias ou 
parasitas aumentam o risco de deter-
minados tipos de cancro. Um exemplo 
é o  papiloma vírus humano (HPV), 
transmitido por via sexual e que é o 
causador de alguns tipos de cancro 
do colo do útero e da orofaringe.

O QUE FAZER PARA PREVENIR?
Como pelo menos um terço dos cancros 
são evitáveis, devemos fazer escolhas 
saudáveis e seguir as seguintes estraté-
gias de prevenção:

Optar por uma alimentação saudável

Está provado cientificamente que a 
dieta influencia o risco de desenvolver 
alguns tipos de cancro. Uma alimen-
tação saudável significa:

. Diminuir o consumo de gorduras satura-
das e de alimentos ricos em açúcar e sal.

. Reduzir o consumo de carnes ver-
melhas. Prefira as carnes brancas e o 
peixe. Os peixes gordos (sardinha, cava-
la, salmão) são fontes de ómega-3, que 
protegem contra o cancro.

. Evitar alimentos pré-confecionados – 
contêm muito sal.

. Não reutilizar as gorduras – use pouca 
gordura na confeção de alimentos e 
prefira azeite.

. Aumentar a ingestão de vegetais e fruta.

. Incluir leguminosas na alimentação 

– os legumes de cor vermelha e roxa 
(tomate, beringela, beterraba) são ricos 
em licopeno (potente antioxidante).
. Consumir cereais integrais, pelo seu 
alto teor em fibra.

. Não cozinhar demasiado os alimentos 
– não consuma alimentos total ou 
parcialmente carbonizados.

. Moderar o consumo de bebidas alcoóli-
cas – o consumo excessivo de álcool 
aumenta o risco de desenvolvimento 
de cancro.

. Manter um peso saudável
As pessoas obesas ou com excesso 
de peso têm maior probabilidade de 
desenvolver cancro da mama, rim, 
cólon, endométrio, esófago e pâncreas. 
Por isso, é fundamental controlar o peso 
através da prática desportiva e de uma 
alimentação saudável.

. Realizar atividade física
É fundamental abandonar o sedentaris-
mo, e evitar passar horas no sofá!
O exercício físico não só é importante 
para reduzir o risco de desenvolver can-
cro, como também apresenta benefícios 
para as pessoas que se encontram a 
receber tratamentos para esta doença 
ou que são sobreviventes.

. Realizar exames com regularidade
Quanto mais cedo for diagnosticado 
um cancro, maior é a probabilidade 
de cura. Por esta razão, é tão importante 
vigiar alterações no seu corpo e realizar 
exames médicos com regularidade, 
sobretudo no que diz respeito à mama, 
cervical, cólon, pulmão e próstata. 
Se o cancro for detetado precocemente, 
a probabilidade de não atingir outros 
órgãos e de ser tratado mais depressa 
e com melhores resultados é maior. 
Fontes: Sociedade Portuguesa de Oncologia | Liga Portu-
guesa Contra o Cancro | https://www.cancro-online.pt/
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ENVELHECIMENTO: FAÇA MAIS POR SI
GINÁSIO DA MENTE

Quanto mais avançamos na idade mais as diferenças individuais se acentuam mas, 
se fizermos escolhas saudáveis, o envelhecimento pode ser vivenciado com autono-
mia, dignidade, saúde e bem-estar.

Alcançar a longevidade é o propósito da população, mas alcançá-la de forma 
saudável requer que não esqueçamos a relação mente/corpo pois, se na maior parte 
das vezes não descuramos o exercício físico, nem sempre nos lembramos do treino 
mental. Com a idade, para além de assistirmos à diminuição de algumas habilidades 
físicas, também observamos um declínio nas habilidades cognitivas; se parece 
que o nosso corpo não responde tão bem a alguns movimentos, também a nossa 
memória, atenção e concentração parecem dar sinais de alterações, mas se nos 
mantivermos mentalmente ativos, estaremos a prevenir e até reforçar essas mesmas 
competências - tal como nos diz o velho ditado,  corpo são em mente sã.

As preocupações diárias, a ausência de rotinas, a diminuição da atividade laboral e 
o atual momento que vivemos   não ajudam a uma boa avaliação/ajustamento das 
nossas emoções, do nosso dia-a-dia, da vida como a tínhamos concebido e, por isso 
mesmo temos que repensar bem o que fazemos por nós, quais os hábitos que man-
temos e como estes ajudam na promoção de uma vida mais ativa, segura e capaz. 
Estes períodos mais conturbados podem levar a uma apatia, a uma vontade de não 
fazer nada, a uma incapacidade para pensar de forma positiva, ativa, capaz, pelo que 
lhe propomos pequenas atividades/desafios para ajudar a potenciar uma vida mais 
saudável e mais ativa mentalmente.

Em primeiro lugar olhe para a forma como ocupa o seu dia, o que faz, o que não 
faz…o que gostaria de fazer… e ESCREVA, escreva toda a sua semana, como se 
estivesse a escrever numa agenda, dia a dia, enumerando todas as atividades que 
desenvolve.

GINÁSIO DA MENTE

Preencha o que falta destes provér-
bios populares e escreva outros 
tantos, pode até integrá-los na sua 
rotina diária. Um provérbio por dia 
não sabe o bem que lhe faria. 

Grão a grão
________________________ 
Colocar a carroça à 
________________________
Devagar se
________________________
Antes tarde
________________________
Mais vale um pássaro na mão 
________________________
Cedo erguer dá 
________________________
Quem tudo quer 
________________________

Psicóloga Clínica e da Saúde
Neuropsicóloga

Especifique qual o tempo dedicado 
à televisão; qual o tempo dedicado 
a cuidar das plantas; a fazer comida, 
a ouvir música; ... Não se esqueça 
de incluir uma linha para escrever sobre 
o que sente, o que pensa e o que está 
ao seu alcance para melhorar o seu dia.

Se na sua rotina diária não dedica 
momentos para ler, escrever, desenhar, 
cantar, decifrar enigmas, adivinhas, 
lengalengas, ouvir música, PENSE 
SERIAMENTE.
Não se esqueça – USAR PARA NÃO 
PERDER.
Deixamos-lhe aqui um pequeno 
exercício para estimular a sua mente.



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

PREPARAÇÃO 
INDIVIDUALIZADA 
DA MEDICAÇÃO

CONSULTAS DE 
NUTRIÇÃO

MEDICAMENTOS 
MANIPULADOS 

ADMINISTRAÇÃO 
DE VACINAS

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

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

Ao aderir a este cartão tem acesso às 
seguintes vantagens : 

. 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




