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Junho traz consigo o calor, e as 
temperaturas altas combinam com 
os pés a descoberto! É nesta altura 
que temos tendência a observar 
com atenção os nossos pés e muitas 
vezes deparamo-nos com alguns 
problemas: pele muito espessa e 
seca, calos, verrugas e até micoses. 
Por isso dedicamos esta edição da 
revista a3 ao tema «Saúde dos pés». 

A farmacêutica Cátia Alves fala-nos 
dos mosquitos e de como podemos 
prevenir as suas temíveis picadas. 
Com a temporada da praia à porta é 
essencial falarmos sobre a importân-
cia da proteção solar para a saúde 
da nossa pele: este é o tema que 
nos traz a farmacêutica Alexandra 
Pargana. 

Junho é tempo de dias longos e 
feriados. Aproveite ao máximo o 
ar livre, faça caminhadas e usufrua 
dos cheiros e das sensações que vão 
surgindo no caminho.  

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

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

Inês Duarte
Farmacêutica
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Dispositivos Médicos. Leia atentamente 
as instruções de utilização.

 

Campanhas válidas de 1 a 30 de junho de 2022. 
Limitada ao stock existente.

CAMPANHAS VÁLIDAS DE 1 A 30 DE JUNHO

promoções

MYCOSANA
- 20%

Suplemento alimentar. Não exceder a toma diária 
recomendada. Os suplementos alimentares não devem 
ser utilizados como substitutos de um regime alimentar 
variado e de um modo 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 um profissional de saúde.
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ESPECIAL SAÚDE DOS PÉS
rúbrica

COMO PREVENIR 
E TRATAR AS 
DOENÇAS DOS PÉS

Inês Duarte
Farmacêutica na Farmácia Arade

Nesta altura do ano já todos 
começamos a usar sapatos mais 
abertos e por isso o aspeto e 
bem-estar dos nossos pés é um 
assunto que está na ordem do 
dia! 

Os pés estão sujeitos diariamente 
a um grande desgaste e pressão, 
podendo vir a desenvolver vários 
problemas e doenças. As doenças 
dos pés podem ser estruturais, 
podem estar relacionadas com 
alterações da pele ou podem 
ainda manifestar-se através de 
alterações das unhas.

A verdade é que os pés são essen-
ciais à nossa postura e deslocação 
e por isso devem merecer a nossa 
maior atenção e cuidado. Os 
problemas estruturais podem 
ocorrer ao nível dos ossos, 
articulações, músculos, tendões 
ou ligamentos. As fraturas dos 
pés e tornozelos são também 
problemas que ocorrem com 
muita frequência.

Estes são alguns exemplos 
de alterações estruturais 
do pé que surgem com 
frequência:

. JOANETES

. DEDOS DO PÉ EM GARRA 

. ESPORÃO DO CALCÂNEO 

. FASCITE PLANTAR

. DORES GENERALIZADAS DOS PÉS
 Outros problemas nos pés são 
resultado de doenças que afetam 
muitas partes do corpo, como 
diabetes, gota ou outros tipos de 
artrite.
Ao nível de alterações de 
pele do pé podemos destacar 
as seguintes doenças:

. CALOS E CALOSIDADES

. MICOSES (SENDO O PÉ DE ATLETA       
   A MAIS COMUM) 
. VERRUGAS PLANTARES
. TRANSPIRAÇÃO EXCESSIVA
. FERIDAS
. FISSURAS (COMO RESULTADO DA    
  PELE MUITO SECA)

É fundamental vigiar atenta-
mente os pés, porque se as 
alterações forem detetadas cedo 
é mais fácil evitar complicações.
Relativamente às alterações 
das unhas, as mais fre-
quentes são:

. UNHAS ENCRAVADAS

. MICOSES

. DESCOLORAÇÃO DA UNHA

. ESPESSAMENTO DA UNHA

. QUEBRA

O ideal para se manter as unhas 
saudáveis é tê-las nem muito 
curtas nem muito compridas e ter 
os cantos arredondados.

É muito comum as onicomicoses 
(fungos nas unhas) serem ignoradas 
durante anos pois apesar de a unha 
ficar descolorada, mais espessa, 
quebradiça e deformada, a infeção 
pode estar presente sem causar dor. 
Assim, uma vez identificado 
o primeiro sinal, é importante iniciar 
o tratamento o quanto antes!

QUAIS SÃO 
OS PRINCIPAIS

 
FATORES DE RISCO

 
PARA A SAÚDE

 
DOS PÉS?

O USO DE CALÇADO
 

INADEQUADO E
 

DESCONFORTÁVEL

A REPETIÇÃO DE 
POSTURAS INCORRETAS

A FALTA DE VIGILÂNCIA,  
HIGIENE E HIDRATAÇÃO  
ADEQUADA

A UTILIZAÇÃO DE 
PISCINAS E BALNEÁRIOS

A EXISTÊNCIA DE 
DOENÇAS CRÓNICAS 
COMO DIABETES



COMO PODE ENTÃO 
CUIDAR DA SAÚDE DOS PÉS?

É essencial escolher os sapatos certos. Sempre 
que possível use sapatos abertos, para evitar 
a transpiração. Depois de um dia de utilização 
os sapatos devem ser arejados durante 24 horas.

É também importante alternar os sapatos 
utilizados, para reduzir «pontos de pressão».

Se sofrer de transpiração excessiva dos pés 
deve utilizar todos os dias produtos 
antitranspirantes e antissépticos.

Deve lavar os pés duas vezes por dia com 
água tépida e um gel de lavagem adequado.

É fundamental secar muito bem os pés 
(sem esquecer os espaços entre os dedos). 

A altura ideal para usar creme hidratante é 
depois do banho, quando a pele está mais 
permeável à hidratação.

É importante escolher produtos específicos 
para a hidratação dos pés, com ingredientes 
que consigam penetrar esta zona do corpo 
que tem a pele mais espessa. A ureia é um 
ingrediente com excelentes resultados, uma 
vez que tem um efeito esfoliante ajudando 
a diminuir a espessura da pele.

A hidratação é fundamental também para 
prevenir a formação de fissuras. As fissuras 
«abrem a porta aos fungos», que têm assim 
oportunidade para invadir a pele e desenvolver 
uma infeção crónica.

É boa prática utilizar chinelos quando 
frequenta espaços públicos como ginásios 
e piscinas.

Por fim: observar regularmente os seus pés 
é o primeiro passo para evitar estas doenças 
dos pés de que falámos!

DICIONÁRIO DA SAÚDE DOS PÉS

CALO: Um calo é uma área de pele espessa que 
aparece nas zonas mais sujeitas a pressões. É na 
verdade uma forma natural para o corpo proteger a 
pele, geralmente nos dedos do pé. 

DEDOS EM GARRA: Este problema ocorre quando 
os dedos dos pés se apresentam curvados. Esta 
deformidade pode manifestar-se num ou mais de-
dos, e pode ocorrer apenas num pé ou em ambos. 
Ocorre devido ao desequilíbrio entre os músculos 
e tendões responsáveis pela extensão e flexão dos 
dedos. 

ESPORÃO DO CALCÂNEO: É uma deformação 
provocada por um crescimento anormal do osso do 
calcanhar, formando uma saliência óssea (devido a 
um depósito anormal de cálcio). 

FASCITE PLANTAR: Manifesta-se por uma dor 
forte na região do calcanhar quando se coloca o 
pé no chão. Este problema ocorre devido a uma 
inflamação na fáscia plantar, um tecido que dá 
suporte ao pé. 

JOANETE: É um desvio do dedo grande do pé em 
direção ao segundo dedo. A primeira cabeça meta-
tarsal torna-se bastante pronunciada. Esta defor-
mação afeta cerca de 5 a 10 % da população e pode 
ser muito incapacitante. Os joanetes são geralmente 
causados por uma combinação entre a nossa forma 
de caminhar, o pé que herdamos e o uso de calçado 
inadequado.

VERRUGA PLANTAR: São lesões benignas da pele 
cuja proliferação é induzida por um vírus chamado 
o Papilomavírus Humano (HPV). A transmissão de 
verrugas plantares é de humano para humano: o 
contágio é feito tanto por contato direto (pele a pele) 
como em contactos indiretos (por exemplo, solo 
contaminado). A exposição ao vírus não aciona au-
tomaticamente o aparecimento de verrugas, porque 
cada pessoa reage de acordo com a resistência do 
seu sistema imunológico. 



SABER PARA PREVENIR
rúbrica

PÉ-DE-ATLETA: PREVENÇÃO E TRATAMENTO 
O pé-de-atleta é uma micose nos pés que é provocada por um tipo de fungos 
designados por dermatófitos. É essencial saber o que é, como prevenir e 
como tratar, uma vez que a ausência de tratamento pode levar a infeção 
a alastrar-se para outras partes do corpo.
Vamos então responder a algumas questões frequentes sobre o pé-de- atleta.
 
O QUE É O PÉ-DE-ATLETA?
Vulgarmente conhecida como micose dos pés, esta palavra tem origem 
grega (Mikos), que significa fungo.
A micose causa comichão, descamação, maceração e fissuras. Pode 
estender-se à superfície plantar dos pés e atingir também as unhas, 
podendo ainda disseminar-se para outras áreas da pele, especialmente 
para as virilhas.

O DOENTE COM PÉ-DE-ATLETA PODE CONTAGIAR 
OUTRAS PESSOAS?
Pode, uma vez que se trata de uma doença contagiosa. A transmissão 
efetua-se pelos esporos do fungo, especialmente em locais fechados, 
pouco arejados e húmidos.

COMO SE TRANSMITE O PÉ-DE-ATLETA?
É mais frequente o contágio em locais como piscinas e balneários 
públicos ou através do uso de toalhas mal lavadas. O ambiente quente, 
húmido, fechado e escuro que algum calçado proporciona também é 
favorável ao desenvolvimento dos fungos.

QUAIS SÃO OS SINAIS E SINTOMAS DO PÉ-DE-ATLETA?
. Comichão
. Dor
. Maceração, descamação e gretas interdigitais
. Secura e fissuras nos bordos laterais dos pés
. Inflamação e rubor da pele

Se a pele não for tratada, pode 
continuar a abrir fissuras e gretas, 
podendo levar a um grande 
desconforto e dor, bem como 
originar um cheiro desagradável.

COMO PREVENIR?
. Lavar e secar bem, 
diariamente, os pés

. Observar regularmente os pés 
para detetar alguma alteração

. Trocar de meias todos os dias, 
utilizando de preferência meias 
de algodão

. Alternar os sapatos, para que 
estejam bem secos e arejados 
quando os calçar novamente

. Usar sapatos confortáveis

. Nunca andar descalço em pisci-
nas, balneários ou locais públicos.

Se transpira muito dos pés, deve 
usar Mycosana Pó, que desodoriza 
de imediato, absorvendo a 
transpiração e reduzindo o mau 
odor, não danificando as meias 
e sapatos. 

Previne a infeção 
fúngica nos pés 
e unhas, bem como 
a probabilidade de 
uma nova infeção.



É também aconselhável usar 
Mycosana Protect Spray 
Antifúngico, um spray resistente 
à água, que cria uma barreira 
protetora de 12 horas, neutraliza 
o mau odor, refresca de imediato 
os pés e restaura a barreira 
natural da pele.

COMO TRATAR?
Existem alguns antimicóticos locais que podem 
ser adquiridos nas farmácias, sem receita médica.

Mycosana Pé-de-Atleta elimina 99,9 % dos fungos 
que causam pé-de-atleta, aliviando de imediato 
a comichão, ardor e mau odor.

Tem um sistema de aplicação única que consiste 
num pincel de precisão, higiénico e fácil de utilizar, 
que impede a disseminação do fungo para outras 
partes do corpo. É adequado para diabéticos e 
crianças com mais de 4 anos. 

O PÉ-DE-ATLETA PODE SER TRANSMITIDO PARA AS UNHAS?
Uma das complicações mais frequentes do pé-de-atleta é o contágio do 
fungo para as unhas, que pode ocorrer se o problema não for tratado.
Esta alteração nas unhas chama-se onicomicose (micose nas unhas) e 
é frequente observarmos que estas ficam mais espessas, com coloração 
diferente, que pode ser esbranquiçada ou amarelada, podendo 
também apresentarem-se descoladas do leito, ou depósitos «farinhen-
tos» que frequentemente cheiram mal.
O prognóstico da doença é mais favorável se for realizado um 
diagnóstico assim que surgem os primeiros sinais. A onicomicose tem 
cura, mas o seu tratamento é lento e prolongado. O crescimento da 
unha pode demorar até 12 meses, devendo o doente, durante este 
processo, ser paciente e persistente para que o tratamento seja bem 
sucedido, evitando também possíveis recidivas.

O sucesso do tratamento das onicomicoses passa também por uma boa 
limpeza das lâminas ungueais, de forma a retirar toda a unha afetada e 
limpar o leito ungueal, para que a unha nova cresça saudável.

Mycosana unhas (5 ml e 10 
ml) possui um Kit completo que 
inclui limas descartáveis para 
um resultado visível mais rápido, 
normalmente 2 semanas. Possui 
ainda um aplicador em pincel 
que permite alcançar as zonas 
de difícil acesso. Trata e previne 
fungos das unhas, é incolor e 
inodoro e pode ser usado por 
diabéticos e crianças com mais 
de 4 anos.



AO BALCÃO DA FARMÁCIA

rúbrica

MOSQUITOS, 
O FIM DA 
PICADA
Com a chegada do verão chega 
também o calor, os fins de tarde 
tornam-se mais agradáveis 
e passamos mais serões ao ar 
livre. Mas há algo que pode 
estragar esta época tão aprazível: 
os mosquitos!

É do conhecimento geral que é 
no verão que estes pequenos in-
setos nos incomodam mais. Mas 
porquê? Os mosquitos gostam 
de temperaturas amenas e zonas 
húmidas. No inverno, diminuem 
a sua atividade, de forma a 
poupar energia, sendo que no 
verão se reúnem as condições 
ideais para o desenvolvimento 
desta espécie.

Para além das borbulhas, comichão 
e, em casos mais graves, 
alergia, os mosquitos são ainda 
responsáveis pela transmissão 
de várias doenças como dengue, 
malária, febre amarela ou leish-
maniose.

Existem várias medidas que 
podemos adotar para evitar estes 

perigos. O uso de roupa protetora 
larga e de cor clara, a instalação 
de redes mosquiteiras ou a 
utilização de ar condicionado 
para refrescar o ambiente são 
exemplos destas medidas. Mas 
a arma mais poderosa de que 
dispomos é, sem dúvida, o uso 
de repelentes. 

O fator mais importante a ter 
em conta na escolha do repelente 
ideal é a sua composição. 
A Organização Mundial de 
Saúde recomenda atualmente 
o uso de três substâncias:

- DEET: é o repelente de insetos 
mais utilizado no mundo, sendo 
considerado bastante eficaz. 
Concentrações de 10 % podem ser 
utilizadas em crianças a partir dos 
2 anos. Para viagens a zonas tro-
picais, onde o risco de transmissão 
de doenças é superior, é recomen-
dada uma concentração de 50 %.

- Icaridina: apresenta uma boa 
relação eficácia/segurança e tem 
uma textura e odor agradável. 

Pode ser utilizada a partir dos 
6 meses de idade.

- IR 3535: é um bio pesticida 
sintético que apresenta maior 
segurança, pelo que é o mais reco-
mendado a grávidas e crianças.

Os repelentes de inseto são 
mais efetivos se forem aplicados 
exatamente de acordo com as 
instruções de utilização (evite o 
contacto com a boca e olhos e 
zonas da pele com feridas), se 
repetir a aplicação (é necessário 
reaplicar várias vezes princi-
palmente em zonas quentes 
e húmidas) e se aplicar após o 
protetor solar.

Existem opções para todos os 
gostos: roll-on, sprays, pulseiras, 
autocolantes, clips, entre outros. 
Portanto, cabe a si escolher a 
forma que mais lhe convém e 
proteger-se, sempre com o apoio 
da sua farmácia.



COMO 
TRATAR 
UMA PICADA 

É POSSÍVEL ALIVIAR OS SINTOMAS DE 
UMA PICADA DE MOSQUITO COM ALGUNS 
CUIDADOS SIMPLES:

LAVAR O LOCAL 
DA PICADA 
COM ÁGUA 
E SABÃO, PARA 
EVITAR INFEÇÕES
 

APLICAR GELO PARA ALIVIAR 
A DOR E A COMICHÃO
 

PODE SER NECESSÁRIO 
TOMAR OU APLICAR 
LOCALMENTE UM 
ANTI-HISTAMÍNICO
 

EM CERTOS CASOS, A APLICAÇÃO DE 
UM CORTICÓIDE, TAMBÉM PODE SER 
NECESSÁRIO PARA REDUZIR A REAÇÃO 
INFLAMATÓRIA. Cátia Alves

Farmacêutica na Farmácia Central

CURIOSIDADES
APENAS OS MOSQUITOS FÊMEA PICAM. 
ESTAS NECESSITAM DE COMPONENTES 
PRESENTES NO SANGUE, COMO O FERRO, 
PARA O PROCESSO DE MATURAÇÃO DOS OVOS. 
OS MACHOS ALIMENTAM-SE APENAS DE 
NUTRIENTES VEGETAIS.

AS ASAS DESTES PEQUENOS INSETOS PODEM 
BATER ATÉ 300 VEZES POR MINUTO: SÃO AS 
RESPONSÁVEIS PELO ZUMBIDO.



Os raios ultravioleta (emitidos 
pelo sol) são um dos principais 
responsáveis pelas agressões 
na nossa pele. Estas agressões 
podem manifestar-se em forma 
de queimadura solar, envelheci-
mento da pele, manchas escuras 
e, a consequência mais grave, 
podem aumentar o risco de 
cancro na pele. 
A nossa pele possui um me-
canismo de proteção natural 
contra os raios UV. Os melanócitos 
(células que se encontram na 
pele) produzem uma substância, a 
melanina, de cor acastanhada, que 
vai dando à pele um tom bronzea-
do. Quanto maior for o tempo de 
exposição solar, mais quantidade 
de melanina será produzida e a 
pele vai ficando cada vez mais 
bronzeada. 
Apesar desta capacidade natural, 
a radiação solar é perigosa devido 
ao buraco na camada de ozono 
e o bronzeado natural não é 
proteção suficiente. É essencial 
reforçar as defesas da pele.
Por esse motivo a utilização de 
proteção solar é essencial para 
preservar a saúde da nossa 
pele. O uso de protetor solar, 
associado a outras medidas de 
proteção, reduz o risco de cancro 
de pele e o envelhecimento da 
pele associado à exposição solar.

O protetor solar deverá ser escolhi-
do de acordo com a idade, tipo 
e estado da pele. Por exemplo:

. Para o rosto deverá ser 
específico para o tipo de pele 
(normal, seca ou oleosa)

. Para as crianças muito pe-
quenas devemos privilegiar 
os produtos sem perfume e 
com menos ingredientes na 
sua composição
 
. Para peles alérgicas e/ou 
intolerantes deverá escolher-se 
uma proteção mais alta e uma 
fórmula específica para esse 
problema
 
. Para uma pele oleosa e/ou 
com acne deverá escolher-se 
uma fórmula oil free. 

Nas nossas farmácias pode en-
contrar soluções e aconselhamen-
to para todas estas situações. 
Existem situações em que é 
fundamental reforçar a proteção 
ao sol com produtos e indicações 
específicas:

CRIANÇAS 
Antes dos 6 meses não devem ser 
expostas ao sol. 
A partir daí a exposição solar 
deverá ser sempre nas horas 
de menor calor (até às 11 
horas e depois das 17 horas). 

Adicionalmente devem utilizar 
sempre proteção solar adequada 
a crianças, ou seja, produtos com 
filtros minerais, sem cheiro e 
com poucos ingredientes. Deverá 
também ser utilizado chapéu, 
óculos de sol e t-shirt. É ainda 
essencial reaplicar o protetor 
solar a cada 2/3 horas e oferecer 
água à criança com frequência. 

CICATRIZES RECENTES 
Quando a pele lesada é exposta 
aos raios solares produz mais 
melanina (para se proteger) o 
que pode levar ao aparecimento 
de manchas castanhas. A cor da 
cicatriz é um bom indicador do 
seu estadio e do processo de cura. 
Uma cicatriz rosa ou vermelha, 
normalmente, tem menos de 
6 meses. Como a pele não está 
completamente reparada, a pele 
fica facilmente castanha com 
a exposição ao sol. Neste tipo 
de cicatrizes é de extrema 
importância utilizar protetor solar 
com SPF elevado (pelo menos 
SPF 50) e, se possível, proteger 
com um penso ou peça de roupa. 
Uma cicatriz branca já completou 
o seu processo de reparação, 
pelo que o risco de pigmentação 
diminui, mas é aconselhável 
continuar a aplicar um protetor 
solar com SPF elevado. 

rúbrica
A IMPORTÂNCIA DA 
PROTEÇÃO SOLAR

Alexandra Pargana
Farmacêutica na Pedra Mourinha

CUIDADOS DE PELE



DICAS PARA UMA 
PROTEÇÃO SOLAR 
EFICAZ

Aplicar o protetor solar meia hora 
antes de iniciar a exposição solar
 
Reaplicar o protetor solar a cada 
2 horas 
 
Não esquecer de colocar protetor 
nos pés, orelhas e couro cabeludo 
(quando não existe ou é escasso 
o cabelo)
 
Aplicar um produto específico 
para cabelo com proteção solar, 
que proteja também do sal e cloro
 
Não esquecer de beber água 
durante a exposição solar

DICAS PARA UM 
BRONZEADO 
DURADOURO E BONITO 

Utilizar SEMPRE proteção solar ade-
quada ao tipo de pele 
 
Tomar um suplemento alimentar à 
base de betacaroteno e antioxidantes. 
Iniciar a sua toma 15 dias antes da 
exposição solar e continuar depois 
da exposição para prolongar 
o bronzeado 
 
Exfoliar a pele antes da exposição 
solar 
 
Hidratar a pele após a exposição solar 
com um creme com propriedades 
calmantes e regeneradoras 




