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O QUE SÃO AFRODISÍACOS?
RECEITA AFRODISÍACA

ALIMENTOS AFRODISÍACOS ..........................................................
MARISCO (amêijoas, gambas, ostras); PEIXES (cavala, salmão, tamboril); 
CARNES (vitela); FRUTAS (abacate, framboesas, morangos, uvas); ESPE-
CIARIAS (açafrão, canela, alecrim, gengibre, pimenta); BEBIDAS (café, vinho, 
espumante, licores); OUTRAS TENTAÇÕES (chocolate, alcaçuz, queijo)

RECEITA AFRODISÍACA: 
«GAMBAS DE AFRODITE»

Perda de peso: por ser uma das 
resoluções mais comuns no início 
de cada ano, a edição deste mês 
da Revista A3 explora os erros 
mais comuns quando traçamos 
este objetivo. A perda de peso 
traz vantagens não só ao nível da 
imagem, mas também ao nível 
da autoestima e da saúde. Fique 
a conhecer também a relação que 
existe entre os probióticos e a 
regulação do apetite.

Fevereiro é o mês em que se 
assinala o Dia dos Namorados. 
Para nos inspirar, a Patrícia 
Correia, conhecida como a Dra. 
Amor, traz-nos o tema do Amor e 
do Casamento, e a farmacêutica 
Laura fala-nos da importância 
da realização do autoteste VIH 
quando ocorrem comportamentos 
de risco.

Nas nossas farmácias vamos con-
tinuar empenhados em promover 
diariamente a vossa saúde!

Cuidem do vosso corpo e mente. 
Estamos cá para vos ajudar.

Inês Duarte
Farmacêutica

A palavra afrodisíaco provém de Afrodite, a deusa grega da beleza, do amor 
e do sexo. O termo afrodisíaco é utilizado para denominar tudo aquilo que 
potencia a estimulação sexual, seja a comida, uma fragrância ou um objeto. 
Os afrodisíacos podem incrementar a líbido ou intensificar o prazer. 
A associação dos afrodisíacos, em especial com a comida, deve-se ao facto 
da gula e da luxúria serem dois dos pecados que sempre andaram de mãos 
dadas. Alguns alimentos têm uma estrutura química parecida com a das 
hormonas sexuais produzidas pelo organismo, outros possuem elementos 
que favorecem o bom funcionamento dos órgãos sexuais e um terceiro 
grupo estimula o sistema nervoso central. 
Os poderes dos afrodisíacos são conhecidos desde a antiguidade e a lista
de ingredientes potenciadores da líbido tem sido mantida desde 
a antiguidade. 

INGREDIENTES
• 24 gambas
• 500 gr de sal grosso
• 1 dente de alho picado
• Azeite
• 1 colher de sopa de água 
• ½ limão às rodelas para decorar 
• Mistura de especiarias: alecrim, 
gengibre e pimenta

PREPARAÇÃO
Aquecer o forno a 200.ºC.
Colocar a colher de sopa de água no sal 
e envolver. Colocar metade do sal numa 
travessa de ir ao forno. Dispor as gambas 
por cima e tapar com o restante sal. 
Colocar no forno durante 10 min. Saltear 
o alho numa frigideira com um pouco de 
azeite. Reservar.
Retirar as gambas do forno. Romper 
a crosta de sal e colocar numa travessa. 
Regar as gambas com o azeite, polvilhar 
com especiarias e decorar com o limão. 

Alexandra Pargana
Farmacêutica na Farmácia 
Pedra Mourinha



SYMBIOSYS®️ Satylia®️ é um SUPLEMENTO ALIMENTAR. O efeito benéfico é obtido com a toma diária 
de 2 cápsulas. Para mais informações consultar a rotulagem. Contacto: Biocodex Unipessoal Lda., 
Avenida Da República 18, 11°, 1050-19 Lisboa, NIPC 515036684. Email:info@biocodex.pt. 
Tel:211319134 | ST.0001/2022 Jan 2022 SUPLEMENTO ALIMENTAR. O efeito benéfico é obtido com a toma diária de 1 saqueta. Para mais 

informações consultar a rotulagem. Contacto: Biocodex Unipessoal Lda., Avenida Da República 
18, 11°, 1050-19 Lisboa, NIPC 515036684. Email:info@biocodex.pt. Tel:211319134
*Defencia Adults: Vitamina C contribui para o normal funcionamento do Sistema Imunitário (SI). 
Defencia Kids: Vitamina D contribui para o normal funcionamento do SI das crianças.
D.0001/2022 Jan/2022

Saforelle é uma gama de cosméticos. Para mais informações contacte : Biocodex Unipessoal Lda., Avenida Da República 18, 11°, 
1050-191 Lisboa, NIPC 515036684. Email:info@biocodex.pt. Tel:211 319 134 | SF.0006/2022 Jan 2022

SYMBIOSYS Satylia® é um suplemento alimentar para adultos 
formulado com Zinco, Crómio e a estirpe única Hafnia alvei HA4597®️, 
um probiótico com o suporte de vários estudos científicos, desenvolvido 
para ser o seu aliado na perda de peso*. 
*O Zinco contribui para o normal metabolismo dos macronutrientes 
(incluindo hidratos de carbono e ácidos gordos) e o Crómio contribui 
para a manutenção dos níveis normais de glicose no sangue.

SYMBIOSYS® Defencia é o seu aliado na otimização do sistema 
imunitário*. Formulado com probióticos e vitaminas que otimizam 
as defesas imunitárias em adultos e crianças a partir dos 3 anos de 
idade. 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.

Saforelle®, a marca especialista em Cuidado Íntimo há mais de 30 anos é também a marca n.º1 
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 realiza-
das por profissionais de saúde e consumidores.
*Dados XTrend, Canal Farmácia, IQVIA Portugal. Ano 2020, Unidades e Valor (Eur Street Price)

Campanhas válidas de 1 a 28 de Fevereiro de 2022. Limitada ao stock existente.

CAMPANHAS VÁLIDAS DE 1 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022

promoções

-25%

-5€
SYMBIOSYS® SATYLIA

SAFORELLE

SYMBIOSYS® DEFENCIA
ADULTS & KIDS

-20%



Tema tão complexo e tão can-
tado. No entanto, tão pouco 
compreendido.
Partilho convosco a minha no-
ção, simples, mas muito 
minha:
«Amar é pegar na mão dele 
e dizer:
- Sabes? Tenho um sonho. 
Queria ir até à lua. 
E ele, nesse mesmo momen-
to, enquanto me afaga a mão, 
responde: À lua? Ok! Mas 
olha... e se ... fossemos juntos 
até Marte? O que te parece?»

Amar alguém é estar sempre 
presente, incluindo nos seus 
maiores sonhos. 
Acreditando, dando força, 
sendo fuel.
Porquê? 
Porque o Amor verdadeiro 
é assim. Não prende, não 
agarra. É livre, liberta!
«Amo-te muito, sabes? Se os 
teus planos me incluírem, 
magnífico!
Mas se por qualquer razão, eu 
não fizer parte do teu futuro, 
está tudo bem. E continuo 
a querer-te feliz. Porquê?
Simplesmente porque te 
amo.»

Amor, essa força motriz, tão 
pouco entendida e tantas 
vezes confundida com Apego.
Para vosso bem, é favor não 
misturar!

«O único transformador, 
o único alquimista que 
muda tudo em ouro, 
é o amor. O único andídoto 
contra a morte, a idade, 
a vida vulgar, é o amor.»
Anais Nin

O AMOR

ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS
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Patrícia Correia
@pattcorreia.draamor

Autora do livro «Roteiro para 
uma vida feliz»
Pode encomendar o livro autografado 
por mensagem via Instagram ou 
encontrar o livro à venda nas lojas 
Bertrand e em wook.pt



«O casamento deve combater incessantemente um monstro 
que devora tudo: o hábito.»
Honoré de Balzac

Hoje o tema de reflexão 
é o casamento. Não a festa 
que todos gostamos, mas 
a relação... que alguns temem.
O casamento ou qualquer 
outra relação que a ele se 
assemelhe, é um ser e deve 
ser cuidado, nutrido, amado 
também.
Estar casado significa perceber 
as necessidades próprias, as 
necessidades do meu com-
panheiro, mas também as da
relação. E por vezes são anta-
gónicas.
Cuidar da relação é preciso 
e prioritário para que a mes-
ma se mantenha viva.
Não podemos esquecer de 
namorar bastante, de criar 
momentos de intimidade 
emocional que muitas vezes 
fica de fora, escolhendo-se 
apenas a física.
Nutrir e cuidar da relação é es-
sencial para que a mesma per-
dure no tempo e na felicidade. 
Mas são poucos que o fazem. 
Não é por isto que os divórcios 
acontecem, claro. Mas é assim 
que tantas relações perdem 
a magia tão depressa.
Hoje em dia já não se casa 

para a vida. Casa-se «até dar»... 
e depois dura pouco e traz dor.
Estar casado ou numa relação 
significa pôr de lado algum 
egoísmo, elevar a paciência 
à sua máxima potência (nen-
hum de nós é «pera doce», 
ok?), fazer concessões, perdoar 
muito... mas vale bem a pena.
Vale a pena construir uma 
relação bonita, uma família, 
um projeto de vida.
Mas convém lembrar... mes-
mo quando a aliança aterra no 
dedo... não é o fim do namoro 
nem nada que se pareça. É 
apenas o início.
Dá trabalho? Dá!

Vale a pena? Mais do que 
tudo!
Poder chegar a casa e partilhar 
o dia com um companheiro 
que nos entenda, que esteja 
na mesma vibração de amor, 
de carinho e de nutrição, 
deverá ser uma sensação 
indescritível.
E construir um dia a dia com 
esse companheiro, cheio de 
pequenas cumplicidades, 
tornar-se-á uma vida inteira 
de felicidade. Porque todos 
os castelos são construídos de 
pequenas pedrinhas.  
Já agora... valia a pena pensar 
nisto.

O CASAMENTO
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Excertos do Livro «Roteiro para uma vida feliz»



Quando existe um desequilíbrio destes 
microrganismos, também conhecido 
como disbiose, ocorrem várias altera-
ções que podem levar ao aumento 
de peso corporal:  
• Desregulação do armazenamento de 
gordura7,8

• Desregulação dos níveis de açúcar no 
sangue7,8 

• Alteração da comunicação intestino – 
cérebro 9,10,11,12

• Redução da saciedade 9,10,11,12

• Estimulação do apetite 9,10,11,12

IMC = (kg)/(m2)

PESO E SAÚDE

rúbrica
E SE A RESPOSTA AO EXCESSO DE PESO 
ESTIVER NO INTESTINO?
O excesso de peso e a obesidade 
são uma epidemia global, são 
a causa de 10 – 13 % das mortes 
na Europa1,2. São também res-
ponsáveis por 2 – 8% dos custos 
de saúde 1,2. O excesso de peso 
é caracterizado por um índice de 
massa corporal (IMC) superior 
a 24,9 e inferior a 30. É importan-
te começar por tratar o excesso
de peso para prevenir que este 
evolua para obesidade (índice de 
massa corporal >30) 1,2.
Ambas as condições estão rela-
cionadas com várias patologias, 
à medida que o IMC aumenta 
o risco dessas patologias1,2.

Porquê tratar o excesso de 
peso?
68 % dos Portugueses tem exces-
so de peso (29 % tem obesida-
de)3. 
Imagine um iceberg: o excesso 
de peso é apenas a ponta do ice-
berg. Existe uma face oculta que
esconde todos os riscos aumen-
tados de vários sintomas e pato-
logias, tais como: obesidade, dia-
betes tipo 2, hipertensão, dislipi-
demias, osteoartrite, depressão, 
alguns tipos de cancro, 1entre 
outras doenças.
Devemos começar por tratar o ex-
cesso de peso e a obesidade para
evitar que estas comorbilidades 

ocorram1,2. Caso já estejam ins-
taladas, para além de as tratar
devemos ter sempre a preocupa-
ção de atingir um peso normal ou 
pelo menos perder peso: ainda 
que sejam pequenas perdas, tra-
zem sempre grandes benefícios 
para a saúde. 

Após anos de pesquisa, sabe-se 
agora que as pessoas com 
excesso de peso apresentam um 
tipo de disbiose caracterizado por 
menor número de enterobacté-
rias.13 As enterobactérias, como 
a Hafnia alvei, são importantes 
para a regulação da fome e da 

saciedade, porque produzem 
uma proteína que promove a 
saciedade13,14.
Percebe-se assim que as pessoas 
com menos enterobactérias têm 
uma maior sensação de fome, o 
que as leva a ingerir uma maior 
quantidade de comida e assim 
ganhar peso13,14. 
Entre os fatores que podem 
levar a este desequilíbrio do 
ecossistema intestinal estão, por 
exemplo, o estilo de vida, a dieta, 
a atividade física, a exposição a 
medicamentos (antibióticos, por 
exemplo), o stress e a qualidade 
do sono.

O intestino humano contém triliões de 
microrganismos, conhecidos como flora ou 
microbiota intestinal, sendo responsáveis 
por várias funções na saúde do organismo, 
tais como: 
• Forma uma barreira protetora, neutraliza 
toxinas e impede a adesão de bactérias 
patogénicas4,5

• Mantém a integridade da barreira intes-
tinal, o que impede a passagem de toxinas 
e agentes patogénicos4,5 para o interior do 
organismo
• Estimula o sistema imunitário: 80 % das 
células do sistema imunitário residem no
 intestino6 e a microbiota intestinal 
interage com elas
• Conversão de nutrientes complexos 
em fontes de energia importantes para 
as células intestinais e para as bactérias 
benéficas7

• Regulação do controlo da ingestão, fome 
e saciedade7



PESO E SAÚDE
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Os probióticos ajudam 
a emagrecer?
Segundo a Organização Mundial
de Gastroenterologia, os probió-
ticos são microrganismos vivos 
que, quando administrados em
quantidades adequadas, confe-
rem um efeito benéfico para a 
saúde15.
Num estudo clínico com 236 par-
ticipantes, o grupo que tomou 
o probiótico Hafnia alvei HA3597 
perdeu peso comparativamente 
com o grupo que não tomou o 
probiótico. Passado um mês do 
início do estudo, o grupo que 
tomou o probiótico sentia menos 
vontade de petiscar ou comer 
doces e conseguia ter porções 
mais pequenas às refeições16. 
Sabemos agora que não estamos 
sozinhos e que as bactérias que 
habitam o nosso intestino podem 
também ser responsáveis pelo 
nosso ganho de peso. Por isso 
temos que as tratar bem, adotan-
do uma alimentação saudável

rica em fibra, em nutrientes regu-
ladores como as frutas e os vege-
tais, com gorduras de boa quali-
dade como o azeite e os frutos 
secos, evitando alimentos pro-
cessados. Aliar a estes conselhos 
a prática de atividade física e a 
toma de um probiótico adequado 
pode ser a chave para perder 
peso. 
Susana Veloso
Medical Trainer na Biocodex
Saiba mais em: https://www.symbiosys.
com/pt-pt/symbiosys-satylia/
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OS ERROS MAIS COMUNS 
NA PERDA DE PESO
Uma das resoluções mais 
comuns no início do ano 
é a perda de peso. 
Hoje venho falar-vos de algu-
mas razões que podem ser 
a causa de não conseguirem 
atingir este objetivo.
Comecemos pelo pequeno-
-almoço. É muito comum 
dizer-se que o pequeno-almo-
ço é a principal refeição e que
por isso deve-se comer bem 
para aguentar o dia. Na verda-
de, o pequeno-almoço é uma 
refeição tão importante como 
qualquer outra pelo que deve-
mos ter em consideração as 
quantidades ingeridas. Já 
pensou que o pequeno-almo-
ço é mais uma oportunidade 
para reduzir o valor energético 
do seu dia? Com isto não quer
dizer que tenha de sentir 
fome.
Outra situação prejudicial 
é saltar refeições. Algumas 
pessoas pensam que quanto 
menos comerem, melhor. Mas
 desengane-se! Se ficar muitas 
horas sem comer irá sentir 
muito mais fome e quando se 
sentar para comer irá consu-
mir muito mais comida ou
não irá conseguir resistir 
a alguns alimentos mais caló-

ricos. Não fique mais de 3 ho-
ras e meia sem comer e rea-
lize entre 5 a 6 refeições diá-
rias. Assim evitará sentir fome
e conseguirá controlar a quan-
tidade e a qualidade da comi-
da que ingere.
Outro problema são as desig-
nações diet, magro, sem adi-
ção de açúcar, light ou zero, 
que podem enganar os con-
sumidores. Não são estas de-
signações que tornam os ali-
mentos mais saudáveis, po-
dendo ser consumidos sem 
restrições. Por exemplo, «light» 
significa que tem redução de 
um determinado componente 
em pelo menos 25 % face 
ao alimento tradicional. Por 
exemplo, as batatas fritas light 
têm cerca de 30 % menos 

gordura do que as originais, 
contudo continuam a ter 
muita gordura e não trazem 
qualquer benefício à saúde. 
Por isso, não deixe de ler 
os rótulos alimentares para 
avaliar adequadamente 
a qualidade do alimento que 
está a comprar. Não parta do 
princípio que os produtos 
adquiridos no corredor dieté-
tico são saudáveis: muitos 
dos produtos que estão neste 
corredor apresentam demasia-
do açúcar e/ou gordura, não 
sendo, portanto, boas opções 
nutricionais. É o caso, por 
exemplo, de cereais, bolachas
ou compotas. Existem produ-
tos saudáveis fora desta sec-
ção do supermercado, e até 
de «marcas brancas».
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Quando se iniciam hábitos 
alimentares mais saudáveis 
com vista à perda de peso, 
é comum que se permita a 
consumir alguns excessos ali-
mentares, no entanto, convém 
determinar o número de ex-
cessos que vai cometer. Mui-
tas vezes, fala-se do «dia da 
asneira», ainda assim, convém 
refletir que se fizer um «dia da
asneira» poderá estar a estra-
gar todo o trabalho realizado
anteriormente. Assim, acon-
selho a realizar apenas a «re-
feição da asneira». Poderá co-
mer alimentos mais energé-
ticos do ponto de vista nutri-
cional numa refeição, voltando 

aos seus hábitos na refeição 
seguinte. Convém também 
não cair na desculpa do «é 
só»! Ouvimos muito os nos-
sos amigos a oferecerem-nos 
algum excesso alimentar, 
referindo que «é só desta vez». 
Se cairmos nesta desculpa 
poderemos estar a cometer 
o erro de realizar pequenos 
excessos várias vezes durante 
a semana e a comprometer 
o objetivo.
Por fim, quero pedir-vos que 
reflitam nestes aspetos que 
vos falei e avaliem se estão a 
proceder corretamente para 
que consigam atingir o vosso 
objetivo da perda de peso.

Mariana Freitas
Nutricionista
Cédula profissional n.º 2097N

6 ERROS COMUNS NA PERDA DE PESO!

Pensar que ao pequeno-almoço se pode comer tudo 
e sem olhar às quantidades.

Saltar refeições.

Confiar cegamente nas designações light, magro, 
sem adição de açúcar.

Comprar tudo o que está nos corredores «saudáveis».

Abusar no dia da «asneira».

Usar a desculpa: «É só desta vez».
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AO BALCÃO DA FARMÁCIA

SIDA
AUTO-TESTES DE RASTREIO DE INFEÇÃO POR VIH
A sigla SIDA significa Síndrome 
de Imunodeficiência Adquirida. 
Esta doença é causada pelo 
vírus VIH (Vírus da Imunodefi-
ciência Humana) que tem dois 
tipos: o VIH 1 e o VIH 2, sendo 
o primeiro o mais comum.
O VIH contribui para a destrui-
ção progressiva do sistema imu-
nitário potenciando o apareci-
mento de outras infeções opor-
tunistas ou doenças. O VIH 
penetra nas células do sistema 
imunitário, integra-se no ADN 
das células infetadas, multipli-
ca-se e provoca a sua destruição. 
É libertado e continua a infetar 
novas células.

ESTE VÍRUS PODE SER TRANSMITIDO:
• Através de relações sexuais sem 
o uso de preservativo.
• Pela partilha de agulhas e seringas.
• Da mãe para o filho durante 
a gravidez, parto e amamentação.

INFELIZMENTE AINDA EXISTEM MITOS 
QUE PRECISAM DE SER ESCLARECI-
DOS. O VIH NÃO SE TRANSMITE 
ATRAVÉS DE:
• Aperto de mão, abraços e beijos
• Suor ou saliva
• Partilha de talheres, louça ou roupa
• Tosse ou espirros 
• Picadas de insetos

É uma doença grave que pode 
levar à morte, mas se atempa-
damente detetada existe medi-
cação disponível que permite 
retardar a evolução da doença, 
permitindo assim uma vida 
longa e com qualidade, daí ser 
tão importante uma deteção 
precoce da infeção. Com essa 
função existem no mercado 
autotestes de rastreio de infe-
ção por VIH. São designados 
autotestes porque são feitos 
pela própria pessoa e podem 
ser comprados em farmácias.
Estes testes detetam de forma 
rápida os anticorpos para o VIH 
através da recolha de algumas 

gotas de sangue obtidas por 
uma picada no dedo. O resulta-
do surge passados 15 minutos.
O teste vai mostrar dois resulta-
dos: reativo ou não reativo. Con-
tudo, o resultado não reativo 
precisa de ser interpretado da 
forma correta.
TESTE REATIVO
O teste reativo significa que em 
princípio foram encontrados 
anticorpos VIH 1 e/ou VIH 2. 
O utente deve contactar a linha 
SNS 24 – 808 24 24 24 para ser 
encaminhado para o hospital 
e aí será feita uma análise labo-
ratorial para confirmar o resul-
tado obtido no autoteste. 
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Se se confirmar a infeção será 
iniciado o tratamento.
TESTE NÃO REATIVO
O teste não reativo significa 
que, em princípio, não foram 
encontrados anticorpos VIH 1 
e/ou VIH 2. Significa que prova-
velmente não está infetado, 
mas é nesta interpretação de 
resultados que se deve ter 
o máximo de cuidado.

Se o teste de rastreio for não 
reativo, temos de considerar 
três hipóteses:
Se o comportamento de risco 
foi há mais de um mês, então é 
necessário fazer novo teste após 
três meses, para se ter a certeza 
da ausência de infeção VIH
Se o comportamento de risco 
foi há menos de um mês, tem 
de se esperar até completar um 
mês para fazer o primeiro teste 
e se for não reativo tem de ser 
repetido após três meses.
Se foi há três meses ou mais e 
o resultado for não reativo não 
há necessidade de se repetir o 
teste. A pessoa é seronegativa

A justificação para estes interva-
los está relacionada com o tem-
po que o nosso organismo 
demora a produzir anticorpos 
em quantidade suficiente para 
serem detetados nos autotestes 
e nas análises laboratoriais. 
Este espaço de tempo é desig-
nado «período janela» e vai 
de um a três meses.

Concluindo, a SIDA é uma 
doença devastadora se não for 
detetada a tempo, por isso 
é fundamental a realização de 
autotestes depois de comporta-
mentos de risco. Quanto mais 
cedo for detetada, mais cedo se 
iniciam os tratamentos e me-
lhor será o prognóstico da 
doença. É importante também 
frisar que os comportamentos 
de risco podem ser evitados, 
sendo o uso de preservativo 
fundamental. 

QUANDO SE DEVE REALIZAR 
UM AUTOTESTE?
Após um comportamento de 
risco, por exemplo: 
• ter tido uma relação sexual des-
protegida com um parceiro(a) do 
qual não conhece se tem infeção 
VIH ou com infeção conhecida.
• contacto com objetos perfuran-
tes ou cortantes com sangue de 
uma pessoa que não conhece se 
tem infeção VIH ou com infeção 
conhecida.




