
CUIDADOS DE PELE
A hora do banho do bebé
Alexandra Pargana
Farmacêutica

A CHEGADA DE 
UM BEBÉ
A importância do exercício
físico no pré e pós-parto
Diana Andreas
Personal Trainer

YOGA NA GRAVIDEZ
E NO PÓS-PARTO
Para uma maternidade mais
apoiada, ativa e feliz 
Joana Felizardo
Professora de Yoga

O NOVO ANO 
Um livro em aberto
Tânia Paias
Psicóloga Clínica e da Saúde

PROMOÇÕES
Aproveite as promoções 
exclusivas que temos 
para si

OLEOBAN BEBÉ
-30% PRODUTOS DE HIGIENE
-25% PRODUTOS DE HIDRATAÇÃO  

HALIBUT MUDA FRALDAS
-2€ NA COMPRA DE 1 PRODUTO OU 
-5€ NA COMPRA DE 2 PRODUTOS

JANEIRO 2022

JÁ ADERIU AO 
CARTÃO DE 
VANTAGENS A3?



editorial

Revisão: Carolina Ramos

DA MAMÃ E DO BEBÉ
LISTA

Preparámos uma lista organizada com tudo o que uma 
recém-mamã e o seu bebé necessitam nos primeiros 
meses.
.....................................................................................................

Mamã
Discos absorventes 
de amamentação
Discos de hidrogel
Mamilos de Silicone
Faixa pós-parto
Contentor de Leite Materno
Bomba Tira-Leite
Creme para cicatrização 
dos mamilos gretados
Creme antiestrias

Bebé
Gel de Banho
Champô
Água de limpeza
Creme hidratante corpo
Creme hidratante rosto
Esponja natural
Toalhitas
Compressas esterilizadas
Termómetro corporal
Termómetro de banho
Tesoura sem pontas
Limas de cartão
Escova para o cabelo
Soro em unidoses
Fraldas
Aspirador nasal
Chucha 
Guarda chucha
Biberão

Existe a tradição de entrar no novo 
ano com o pé direito porque temos 
a esperança que este nos traga uma 
vida mais completa, feliz e saudável. 
Sou uma entusiasta das «resoluções 
de ano novo», mas sei que sem 
foco e consistência não passarão 
de palavras esquecidas num papel. 
A propósito da concretização da 
mudança que pretendemos para 
a nossa vida, a psicóloga Tânia Paias 
traz-nos uma reflexão que pode 
ajudar-nos a alcançar os nossos 
objetivos. 
E como não há melhor representa-
ção de nova vida que um bebé 
decidimos começar o ano com 
o «Mercadinho do bebé».  Nesta edi-
ção falamos-lhe sobre a importância 
do toque no desenvolvimento do
bebé e oferecemos dicas para con-
trolar umas das afeções dermato-
lógicas mais comuns nos bebés: 
a dermatite da fralda. A farmacêutica 
Alexandra Pargana explica também 
quais os cuidados a ter na «hora do 
banho» e a personal trainer Diana 
Andreas fala da importância do 
exercício físico no pré e pós-parto. 
Nas Farmácias acompanhamos as 
famílias dos 0 aos 100 anos e é nos-
sa intenção contribuir para uma vida 
mais saudável e alegre para todos. 
Desejamos a todos um excelente 
ano 2022!

Inês Duarte
Farmacêutica



 

Os produtos da marca Halibut Muda Fraldas são cosméticos. Para mais 
informações, consultar a rotulagem. 

0% Açúcares adicionados. Contém apenas os açúcares naturalmente 
presentes na fruta.

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

PACOTINHOS DE FRUTA NESTLÉ BIODERMA ABCDERM

Campanhas válidas de 1 a 31 de Janeiro de 2022. Limitada ao stock existente.

LEVE 3 
PAGUE 2

CAMPANHAS VÁLIDAS DE 1 A 31 DE JANEIRO DE 2022

promoções

 

-30%
-25%

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

OLEOBAN BEBÉ
-30% PRODUTOS DE HIGIENE
-25% PRODUTOS DE HIDRATAÇÃO

HALIBUT MUDA FRALDAS
-2€ NA COMPRA DE 1 PRODUTO 
OU -5€ NA COMPRA DE 2 PRODUTOS

 
-25%

OU 

-2€

-5€
1 Produto

2 Produtos



O banho é o primeiro passo 
para promover uma pele 
saudável no bebé. Além disso, 
a «hora do banho» é também 
um momento de descoberta 
do corpo, de brincadeira, de 
interação familiar e fortaleci-
mento do vínculo entre bebé 
e pais. É muitas vezes também 
um momento tranquilizador. 
O bebé pode tomar banho 
todos os dias e a hora ideal 
é ao final do dia, antes da 
última mamada. Normal-
mente o banho tem um efeito 
calmante sobre a criança e é a 
altura mais provável de esta-
rem presentes a mãe e o pai. 
Se, pelo contrário, o banho 
tiver um efeito estimulante no 
bebé, deverá ser programado 
para a parte da manhã. 

O local onde ocorre o banho 
deverá estar quente (20–22.ºC) 
e sem correntes de ar, uma vez 
que os bebés perdem calor 
rapidamente. O banho deve 
durar entre 3 a 4 minutos nos 
primeiros dias após o nasci-
mento. O tempo pode ir 
aumentando pouco a pouco, 
de acordo com a vontade do 
bebé. A água deverá estar a 
uma temperatura confortável 

ao toque (35 – 37.ºC).
O banho é um bom momento 
para limpar os olhos, nariz 
e ouvidos do bebé. Os olhos 
devem ser limpos no início do 
banho, do exterior para o inte-
rior, com uma compressa 
esterilizada embebida em 
soro fisiológico. Para limpar 
o outro olho deve utilizar-se 
outra compressa.
O nariz deverá ser limpo com 
precaução e apenas superfi-
cialmente, utilizando a ponta 
de uma compressa seca e lim-
pa. Os ouvidos são uma área 
muito delicada pelo que 
devem ser secos suavemente 
após o banho com a toalha, 

apenas na parte externa, de 
modo a remover o excesso de 
água e cerume (que protege 
o canal auditivo externo). 
Não devem ser utilizados 
cotonetes no bebé. 
Os órgãos genitais são outra 
zona sensível que deverá ser 
higienizada no banho com 
algum cuidado. No menino, 
o pénis deverá ser lavado 
de forma gentil e a pele do 
prepúcio não deverá ser puxa-
da para trás de forma brusca 
porque pode magoar. Na me-
nina, a limpeza deverá ser 
realizada sempre da frente 
para trás. Após o banho deve 
envolver-se o bebé numa 

A HORA DO BANHO DO BEBÉ
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toalha macia e secar todo 
o corpo com leves toques sem 
friccionar, sem esquecer as 
pregas e o umbigo. Depois do 
banho é importante hidratar 
e nutrir a pele com um creme 
hidratante ou com um óleo de 
massagem. Este passo é im-
portante para hidratar e tam-
bém para promover um mo-

mento de relaxamento e pre-
venção de cólicas e desconfor-
to intestinal.
Os produtos a utilizar devem 
ser sempre adaptados à pele 
de bebé, que tem característi-
cas diferentes da pele do 
adulto: é mais fina, imatura, 
sensível e vulnerável.

CUIDADOS DE PELE
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Alexandra Pargana 
Farmacêutica na Farmácia Central

DICA IMPORTANTE
«Ter tudo à mão»
•Toalha

• Produtos de higiene
e hidratação

• Fralda

• Roupa limpa

ATENÇÃO: O BEBÉ NUNCA 
PODE FICAR SOZINHO!

Tempo do banho 3 a 4 min. no início (pode ir até 15/ 20 min.)

35 - 37.ºC (medir com termómetro ou cotovelo)

Na zona externa apenas com a toalha

Na zona externa apenas com uma compressa

Creme hidratante e/ ou óleo de massagem

Temperatura da  água

Limpeza dos olhos

Limpeza dos ouvidos

Limpeza do nariz

Depois do banho

RESUMO

........................
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DERMATITE DA FRALDA
O que é? 
Os cuidados de higiene e de 
conforto à pele do bebé 
contemplam a muda da fral-
da. A Dermatite da fralda 
ou eritema da fralda, ou 
como comumente dizemos 
assadura da fralda, são termos 
genéricos que abrangem 
um conjunto de reações 
inflamatórias da pele 
perineal e perianal (virilhas 
e em redor do ânus), ou seja, 
a zona da pele coberta pela 
fralda. 
Sabia que a dermatite 
da fralda surge em 50 % 
dos bebés? 
Trata-se de uma alteração 
cutânea muito comum que 
tem o seu pico de incidência 
entre os 9 e os 12 meses de 
vida do bebé. O seu apare-
cimento está associado a 
uma combinação de diversos 
fatores, como por exemplo: 
o contato prolongado 
das fezes e urina; alguns 
produtos que podem ser ir-
ritantes para a pele; causas 
infeciosas, bacterianas ou 
alérgicas.
Como prevenir a assadu-
ra da fralda?
A recomendação para prevenir 
o aparecimento da assadura 

da fralda visa um conjunto 
de medidas que pretendem 
garantir que a pele do bebé 
se encontra limpa, seca, 
hidratada e o pH não é 
alterado. 

Conteúdo recomendado e elaborado em parceria 
com a marca Halibut Muda Fraldas e a Associação 
Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras - APEO

Deixamos abaixo alguns cuidados preventivos: 
- Trocar frequentemente a fralda: limitar o contacto da pele com a urina
 e as fezes é fundamental para a redução da humidade na zona da fralda;
- Não utilizar produtos com álcool ou fragrância;
- Utilizar água morna na limpeza e produtos 
dermatologicamente testados;
- Secar sem fricção a pele;
- Após cada muda da fralda pode ser aplicada 
uma pasta protetora ou um emoliente;
- O uso de pó de talco é contraindicado;
- Escolher fraldas com bom poder de absorção;
- Garantir a ventilação não apertando demasiado a fralda; 
- É indicado que, na presença de erupções cutâneas que não desaparecem 
rapidamente, os pais procurem avaliação pelo médico do seu bebé. 
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A IMPORTÂNCIA DO TOQUE NO 
DESENVOLVIMENTO DO BEBÉ
Quando um bebé nasce, 
muitas são as dúvidas e re-
ceios dos pais. Poderem fazer 
algo que contribui para o seu
bem-estar empodera-os e tor-
na-os mais tranquilos e confi-
antes nos cuidados diários do 
bebé. 
O Toque é essencial para um 
desenvolvimento equilibrado,
proporcionando bem-estar físi-
co e emocional. A forma como 
o bebé é tocado, acarinhado 
e amado durante os primeiros 
meses de vida tem influência 
no seu crescimento emocio-
nal, contribuindo para que se 
torne um adulto mais estável 
e integrado na sociedade. 
Uma das melhores formas de 
estabelecer esse contacto com 
o seu bebé, através do toque, 
é a massagem que, realizada 
com uma determinada se-
quência e movimentos espe-
cíficos, terá efeitos benéficos 
também no desenvolvimento 
físico do bebé.
A massagem alivia a dor e ou-
tros sintomas desconfortáveis, 
promove o relaxamento, reduz 
os níveis de stress e ajuda 
a aliviar a tensão física e emo-
cional, transmitindo 
bem-estar. 

Além de todas as vantagens 
físicas, o toque e o ca-
rinho fomentam o aumento 
da autoestima, assim como 
a sensação de segurança do 
bebé. Ter o pai ou a mãe a de-
dicarem-lhe algum do seu 
tempo, num ritual diário de 
massagem e brincadeira, é 
também uma forma de lhe 
transmitir afeto.

Em situações em que os pais
pouco podem fazer, a massa-
gem do bebé poderá ser uma 
opção natural com potenciais 
benefícios para o bebé e que 
transmite confiança e segu-
rança aos pais. Tudo apenas 
dedicando um pouco do seu 
tempo, usando as suas mãos 
e um creme que respeite 
a pele delicada do seu bebé.

Texto escrito em parceria com 
a marca Oleoban e com:

MAGDA SOARES
Terapeuta especialista em bebés

www.magdasoares.pt

Alguns dos benefícios da massagem do Bebé:
- Fortalece a relação pais/bebé;
- Melhora a capacidade de interpretar os sinais dados 
pelo bebé;
- Empodera os Pais nos cuidados diários ao bebé;
- Tranquiliza-os quanto ao seu desempenho parental;
- Estimula a coordenação motora e os sentidos do bebé;
- Relaxa e alivia alguns desconfortos típicos dos primeiros 
meses de vida do bebé;
- Favorece o sentimento de confiança e amor, desenvol-
vendo a autoestima do bebé.
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YOGA NA GRAVIDEZ E NO PÓS-PARTO
Para uma maternidade mais apoiada, ativa e feliz
A maternidade é, para muitas 
mulheres, uma das jornadas 
mais especiais e transforma-
doras da sua vida e do seu nú-
cleo envolvente. Decorre em 
várias fases, desde a conceção 
ao pós-parto, sendo uma área 
em que o yoga tem sido eleito 
de forma crescente pelas 
mulheres que procuram fazer 
a sua jornada de forma mais 
apoiada, ativa e feliz. É uma 
das opções mais aconselhadas 
no meio clínico convencional 
e alternativo e também por 
quem já praticou, revelando 
efetivamente os benefícios 
reais do yoga, especialmente 
na gravidez e no pós-parto.
O yoga pré-natal é especial-
mente dedicado a acompa-
nhar a grávida desde a gesta-
ção ao parto, de uma forma 
saudável, equilibrada e har-
moniosa, de modo a poten-
cializar a qualidade de vida da 
mãe e do bebé. Cada gravi-
dez é uma viagem única e 
holística num corpo e numa 
alma que, de uma forma in-
crível e em tão pouco tempo 
se adapta para gerar, nutrir 
e abençoar o mundo com 
uma nova luz. A mulher vive 
momentos tão belos quanto 
desafiantes, e merece ter

um suporte verdadeiramente 
seguro. Nas aulas de yoga a 
grávida encontra esse suporte, 
especialmente concebido 
para que experencie a viagem 
da gravidez com o máximo 
conforto físico, prevenindo 
e aliviando desconfortos e 
tensões emocionais, sabendo 
aceitar e conhecendo as mu-
danças internas e externas: 

as suas e as do desenvolvi-
mento do bebé. 
As aulas visam o aumento da 
energia vital, aliviando o can-
saço, atenuando estados de 
ansiedade e potencializando 
o sono revitalizador. Inserida 
num grupo de apoio e intera-
juda, incentiva-se a que nutra 

amorosamente os laços afe-
tivos com o seu bebé, e acima 
de tudo, fortaleça a confiança 
em si mesma para se conhecer 
e despertar a sabedoria do 
seu próprio corpo, preparan-
do-se para o parto de forma 
mais consciente. As aulas 
desenvolvem-se de forma 
ativa, suave e tranquila através 
de posturas psicobiofisicas, 
de exercícios de respiração 
consciente, de meditação, de 
relaxamento e de conexão 
intrauterina. É uma delícia, 
uma libertação, um boost de 
energia e de boa disposição. 
De facto, se o estado de gravi-
dez é para a sociedade uma 
das manifestações mais belas 
e sagradas da natureza, a pró-
pria mulher vive um mar 
de mudanças e transforma-
ções hormonais, físicas e emo-
cionais para dar à luz. 
No pós-parto surge uma fase 
igualmente nova, mesmo que 
seja mãe de segunda, tercei-
ra ou quarta viagem. É desa-
fiante e é necessária uma 
constante adaptação, especial-
mente para a mãe que procura 
fazer o melhor papel de cui-
dadora do seu bebé enquanto 
ela própria se redescobre 

 



MAMÃ FELIZ

rúbrica

JOANA FELIZARDO
. Criadora do TAY- Terapias, Arte & Yoga 
Studio, em Portimão desde 2017
. Licenciada em Sociologia do Trabalho 
pelo Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade 
Técnica de Lisboa em 2006
. Professora certificada com o Curso de 
Hatha Yoga de 200 Horas pela Yoga 
Alliance UK em 2015
. Professora de Baby Yoga e Yoga Kids 
desde 2013 
. Professora de Hatha Yoga, Yoga 
Pré-natal e Yoga Pós-natal desde 2015.

e precisa de muito de amor, 
compreensão e apoio. 
Para apoiar esta nova fase 
existe o yoga pós-natal com 
baby yoga. 
Nestas aulas, a mãe participa 
com o seu bebé, geralmente 
a partir dos 2 meses de idade 
e após indicação do médico. 
Tem na sua essência que 
«quando nasce um bebé 
nasce uma nova mulher». 
Desenvolve-se em três linhas 
essenciais: a recuperação 
ativa e suave da mãe através 
da prática completa de yoga 
suave, a estimulação do 
desenvolvimento saudável 
e feliz do bebé através da 
aprendizagem de diversas 
técnicas de baby yoga e mas-
sagem e a partilha e contacto 
com outras mamãs formando 
um grupo de apoio e de par-
tilha com respeito e liberdade 
pelas escolhas e opiniões.
Outra das vantagens é que as 
aulas podem ser realizadas 
presencialmente, online em 
grupo ou de forma indivi-
dualizada.
Diz o ditado africano «é pre-
ciso uma aldeia inteira para 
educar uma criança» e, para 
mim, a aldeia atual somos to-

dos nós, especialistas, grupos 
envolventes, cidadãos comuns 
que participamos, de forma 
mais ativa ou passiva, para 
acolher esta viagem mágica 
de vida que é a maternidade, 
com espaço para que a mulher
 seja acompanhada por diver-
sas áreas complementares e 
se sinta informada, amada,

apoiada e aceite nas suas 
escolhas. De forma única e es-
pecial são elas que trazem ao 
colo o presente de todos nós e 
a elas e à sua envolvente mais 
próxima podemos compassi-
vamente agradecer.
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FITNESS E SAÚDE

maior resistência e tolerância 
à dor no parto, diminuindo 
a probabilidade de nascimentos 
por cesariana. O bebé também 
tira proveito dos treinos da mãe, 
potenciando a sua capacidade 
cardiovascular e refletindo-se

na qualidade da placenta, assim 
como na redução do risco de 
desenvolver diabetes e obe-
sidade no futuro. Alcançado 
o momento mais importante na 
vida da mãe, é tempo de fazer 
a transição da prevenção para 
a recuperação. E porquê treino 
pós-parto? Este é fundamental 
para o corpo e para a mente 
também, já que a mulher se 
encontra emocionalmente mais 
vulnerável. Tendo em conta o 
cansaço e algumas dores típicas 
desta altura, relacionadas com
os cuidados quotidianos pres-
tados ao recém-nascido, a in-
clusão do treino na nova rotina 
deve ser feita da forma mais 

A CHEGADA DE UM BEBÉ
A importância do exercício físico no pré e pós parto

DIANA ANDREAS
Licenciada em Educação Física e Desporto - 
Exercício e Bem-Estar (ULHT 2012); Personal 
Trainer Foundation Course - Holmes Place (2015); 
Dynamic Neuromuscular Stabilization (2015); 
Especialização em Exercício na Gravidez e no Pós 
Parto - Mais Vida (2019)

Bem sabemos que as mulheres 
ativas durante a gravidez, com-
parativamente com as sedentá-
rias, estão mais aptas a regres-
sar ao peso pré-gravidez, além 
de se sentirem mais positivas 
durante todo o processo. Mas 
vamos por partes! Se por um 
lado o exercício mal orientado, 
ou em quantidade inadequada, 
apresenta riscos para a grávida 
e para o feto, quando bem 
orientado pode produzir vários 
benefícios. 
Comecemos pelo treino pré-
-parto. Este permite acompa-
nhar todas as mudanças fisio-
lógicas e morfológicas, nomea-
damente o alívio de alguns 
sintomas associados às condi-
cionantes hormonais, cardior-
respiratórias e musculoesque-
léticas. Atua ainda na prevenção 
de fatores que derivam da falta 
de treino ajustado, suscetíveis 
de persistir a longo prazo. Neste 
sentido, as atividades preventi-
vas devem focar-se na proteção 
das articulações, no controlo
postural e no retorno venoso, 
cujos resultados se sentem du-
rante a gravidez mas também
no pós-parto, com impacto na 
preparação do organismo para 
uma recuperação equilibrada. 
Além disso, promove uma

cuidada. Mais do que nunca, 
é importante prestar atenção 
aos sinais do corpo: as pernas, 
os pés, as costas e a zona lom-
bar são geralmente as partes 
do corpo mais afetadas, mas 
cada caso é único e complexo, 
com implicações ao nível do 
bem-estar e da autoestima de 
cada mulher. O contributo de 
um acompanhamento pro-
fissional torna-se fundamental, 
a fim de garantir um progresso 
seguro e saudável com espe-
cificidades e timings tão indi-
viduais.

BREVEMENTE, ENCONTRARÁ 
O SERVIÇO DE PREPARAÇÃO 
PRÉ E PÓS-PARTO DISPONÍVEL 
NO GINÁSIO VILLAGE EM 
PORTIMÃO.



Após a agitação da quadra natalí-
cia e da tão aguardada passagem 
do ano, quase a marcar um ritual 
de transição, de renovação de 
mais um ano, onde magicamen-
te fechamos um capítulo e intro-
duzimos um outro cheio de possi-
bilidades e de novas histórias, 
somos assaltados pelos velhos 
hábitos. Porque será que o vigor 
com que trincámos as passas 
e pedimos os nossos desejos 
esmorece? Porque será que ne-
cessitamos deste dia de transição 
de 31 para 1 para depositarmos 
todas as esperanças no novo ano.
Porque precisamos de nos con-
vencer que é desta, que com um 
ano «novinho em folha» somos 
capazes de mudar hábitos e 
comportamentos? A verdade 
é que as coisas não funcionam 
desta maneira e a tal alegria 
e energia dos inícios e dos re-
começos é rápida a esmorecer, 
pois os velhos hábitos tomam 
conta, de novo. Então o que devo 
fazer? Esta energia é fundamental 
e determinante para a mudança, 
mas é o foco e o reavivar diaria-
mente do que nos propusemos 
a fazer que vai determinar a manu-
tenção destes novos hábitos. Agarre 
no seu livro em branco e escreva 
todas as resoluções de ano novo e 
leia-as todos os dias. Analise o seu 
comportamento, perceba o que já
fez para alcançar o que desejou, 

quais os obstáculos que tem tido 
pelo caminho e o que precisa de 
alterar para não se esquecer de 
como quer viver a sua vida. Não se 
esqueça que este é um novo ano 
mas que nós funcionamos num

continuum e facilmente nos esque-
cemos daquilo a que nos propuse-
mos. O dia a dia transforma-nos em 
autómatos: deixamos de pensar, 
sabemos de trás para a frente o que 
temos de fazer, quais as rotinas, 
e executamo-las na perfeição.
Nestas rotinas diárias acabamos 
por nos esquecer de pensar no 
que estamos a sentir e é isso que 
determina o que fazemos. Olhe em 
frente, agarre o que quer, faça um 
update das suas sensações e apren-
da a lidar com as suas emoções. 
Se acha que é difícil fazer tudo isto 
sozinho, procure um profissional 

de saúde mental. Falar com alguém 
especializado, aprender a colocar as 
coisas em perspetiva é fundamen-
tal e um ato de coragem e não de 
fraqueza. Agarre a vida tal e qual 
como gostaria de a levar. Bom Ano

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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FAÇA MAIS POR SI

O NOVO ANO
Um livro em aberto

Atividade - RESOLUÇÕES DE ANO NOVO




