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Chegámos ao mês mais mágico 
do ano! Como o último fica para 
melhor, é no último mês de ano que 
reservamos tempo para mimar os 
nossos amigos, para acarinharmos 
a nossa família e para festejar com 
os nossos colegas. 
No interior da revista vai encontrar 
as melhores sugestões de presentes 
de Natal para minimizar a ansiedade 
que causa a busca pela prenda 
perfeita. Não pode perder também 
a reflexão da psicóloga Tânia Paias 
sobre este mês de emoções. 
Nesta edição quisemos trazer 
informação para que possa viver 
este mês de forma saudável. A nu-
tricionista Mariana Freitas preparou 
uma receita saudável de rabanadas, 
o personal trainer Ricardo Santos 
apresenta-nos uma modalidade de 
treino que é ideal para esta época 
e eu falo-vos sobre os cuidados de 
pele a ter nesta estação tão fria. 
Com a descida das temperaturas, 
prevê-se um aumento da incidência 
das infeções respiratórias. Não 
perca o artigo que a farmacêutica 
Rita Timóteo preparou acerca das 
semelhanças e diferenças entre 
gripe, constipação e COVID-19.
 Não deixem de cuidar do vosso cor-
po e mente neste mês de festas. Não 
se esqueçam também de dar algum 
conforto e companhia a pessoas 
que vivam sozinhas. Ajudar ou ser 
ajudado também é uma forma de 
dar saúde. 
Inês Duarte
Farmacêutica

editorial

Revisão: Carolina Ramos

INGREDIENTES: 
• 6 fatias de pão de forma 
integral ou de mistura 
• 3 ovos 
• 200 ml de leite meio-gordo 
• 1 pau de canela 
• 1 casca de limão 
• 1 colher de sobremesa 
de açúcar mascavado
• 1 colher de chá de essência 
de baunilha
• Canela em pó (a gosto, 
para polvilhar)

MODO DE PREPARAÇÃO:
1. Aqueça o forno a 210.º C. Forre um tabuleiro com papel vegetal 
e reserve. 
2. Num tacho, leve a lume brando o leite com a colher de açúcar, 
a essência de baunilha, a casca de limão e o pau de canela, 
aquecendo bem sem deixar ferver. Transfira para um prato e 
reserve. 
3. Bata os ovos numa tigela e reserve. 
4. Uma a uma, molhe as fatias de pão no leite, deixe escorrer para 
tirar o excesso e passe-as pelo ovo. 
5. Distribua-as pelo tabuleiro. 
6. Leve ao forno durante 10 a 15 minutos, vire todas as fatias 
e deixe assar por mais 5 minutos até ficarem bem douradas. 
7. Retire-as do forno, disponha-as num prato e polvilhe com 
a canela em pó. 

RABANADAS NO FORNO
RECEITA

MARIANA FREITAS
Nutricionista 
Cédula profissional n.º 2097N

nutrição



 

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

Os medidores de pressão arterial VEROVAL são dispositivos médicos. Antes da sua 
utilização deve ler cuidadosamente a rotulagem e instruções. 

Suplementos alimentares. Não exceder a toma diária recomendada. 
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitu-
tos 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.

BARRAL BABYPROTECT

VEROVAL 
MEDIDORES DE PRESSÃO ARTERIAL

ARKOCÁPSULAS
WIN-FIT IMUNO D3

Campanhas válidas de 1 a 31 de Dezembro de 2021. Limitada ao stock existente.
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Os produtos da gama Barral são cosméticos. Para mais informações, consultar 
a rotulagem.
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Nesta altura do ano as varia-
ções climáticas diurnas e no-
turnas são significativas e sur-
gem as infeções respiratórias, 
pelo que estamos sujeitos ao 
desenvolvimento de sintomas 
que, na maioria das vezes, são 
difíceis de diferenciar: consti-
pação, gripe ou Covid-19?

Dentro das três infeções res-
piratórias mais comuns a cons-
tipação é aquela que apresen-
ta sintomas mais ligeiros, nor-
malmente limitados às vias 
aéreas superiores. A gripe 
surge de forma repentina, 
com sintomatologia que pode 
ir de ligeira a moderada, e a

COVID-19 pode apresentar-se 
com sintomas de intensidade 
ligeira a severa que se insta-
lam também de forma súbita. 
A tabela que se segue permite 
uma melhor compreensão das
semelhanças e diferenças 
entre as três infeções respira-
tórias.

CONSTIPAÇÃO, GRIPE OU COVID-19?
Diferenças e semelhanças

SABER PARA PREVENIR E CUIDAR

rúbrica

A identificação e prevalência dos sintomas poderão fornecer informação útil para a avaliação da situação, mas não são suficientes para fazer 
uma avaliação diferencial, que apenas é possível através da realização de testes de diagnóstico.

COVID-19

Febre Frequente

Frequente

Ocasional

Ocasional

Ocasional

Ocasional

Ocasional

Ocasional

Ocasional

Ocasional

Ocasional

Ocasional

Ocasional

Ocasional

Ausente Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ocasional

Frequente

Frequente

Frequente

Frequente

Frequente

Frequente

Frequente

Frequente
(seca e persistente)

Frequente
(ligeira)

Frequente
(seca e persistente)

Raro

Raro

Fadiga

Tosse

Espirros

Dores no corpo

Congestão nasal

Dor de garganta

Diarreia nas crianças

Dor de cabeça

Falta de ar

Perda de olfato
e/ ou paladar

GRIPE CONSTIPAÇÃO



As pessoas maiores de 65 
anos de idade ou com condi-
ções médicas particulares 
como doenças pulmonares ou 
cardíacas, diabetes, neoplasias 
e obesidade, entre outras, 
assim como os fumadores, 
apresentam um maior risco 
de sofrer complicações.
Deste modo, é importante 
a prevenção e o reforço do 
nosso sistema imunitário para 
melhor enfrentarmos o in-
verno.
A vacinação contra a gripe ou 
esquemas terapêuticos com 
lisados bacterianos revelam-se 
muito úteis na prevenção 
da gripe e constipações, respe-
tivamente.
Destacam-se também como

substâncias fundamentais 
para o bom funcionamento 
do nosso sistema imunitário 
as vitaminas C e D, o zinco, 
a equinácea, a geleia real 
e o Própolis. Por outro lado, 
o nosso intestino é o lar de 
uma enorme comunidade de 
pequenos microrganismos. 
Preservar a riqueza desta 
comunidade, conhecida como 
microbiota intestinal, é essen-
cial para que o nosso sistema 
imunitário seja eficiente.
Na Farmácia dispomos de 
uma série de suplementos 
alimentares que pode-
mos aconselhar e que irão 
certamente ao encontro das 
suas necessidades específicas. 
Aconselhe-se connosco!

SABER PARA PREVENIR E CUIDAR
rúbrica

Rita Timóteo Inácio
Farmacêutica na Farmácia Pedra Mourinha

FONTES:
CEDIME INFORMA : COVID 19 E OUTRAS INFEÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS – 
AVALIAÇÃO DIFERENCIAL NA FARMÁCIA - 2021
https://covid19.min-saude.pt/
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-identify-
ing-the-symptoms-other-languages
https://www.webmd.com/lung/printables/graphic-covid-flu-allergies-cold

Se tiver febre (T>38.°), tosse per-
sistente, dificuldade respiratória, 
perda de olfato ou de paladar ligue 
para Linha SNS 24 (808 24 24 24)
NÃO SE ESQUEÇA!
DEVE MANTER TODOS OS COMPOR-
TAMENTOS DE PREVENÇÃO:
. Usar máscara
. Assegurar distância física de outras 
pessoas
. Lavar e desinfetar as mãos frequen-
temente
. Tossir ou espirrar para o braço e deitar 
fora lenços de papel logo após o uso

ATENÇÃO



DE PRESENTES DE NATAL

PARA A MÃE 
COFFRET SOLUÇÃO FIRMEZA 
CAUDALIE RESVERATROL-LIFT

PARA O PAI
COFFRET CUIDADO DO ROSTO 
HOMEM VICHY

PARA A AVÓ
COFFRET ANTI-RUGAS 
PROFUNDAS EUCERIN

PARA A FILHA
COFFRET PRIMEIROS HIDRATANTES 
ESSENCIAIS CAUDALIE VINOSOURCE

PARA O FILHO
ESCOVA DE DENTES 
ELÉTRICA BRAUN ORAL-B

PARA O AVÔ
VEROVAL MEDIDOR 
DE PRESSÃO ARTERIAL

PARA O BEBÉ 
DA FAMÍLIA
COFFRET ÁGUA PERFUMADA
DA MUSTELA

sugestões

PARA A TIA
COFFRET ANTI-ENVELHECIMENTO 
EUCERIN HYALURON FILLER



DE PRESENTES DE NATAL

PARA A SOBRINHA
ESCOVA DE CABELO TANGLE 
TEEZER

PARA A AMIGA
TRIO PERFUMADO 
THÉ DES VIGNES CAUDALIE

PARA A FUTURA 
MAMÃ
PACK PREVENÇÃO 
DE ESTRIAS BARRAL
MOTHERPROTECT

PARA A TROCA DE 
PRENDAS NA EMPRESA 
COFFRET TRIO CREMES DE MÃOS 
CAUDALIE

sugestões

O NATAL NAS FARMÁCIAS

Farmácia Arade Farmácia Central Farmácia Pedra Mourinha



COMO CUIDAR DA PELE NO INVERNO
Estará a sua pele preparada para a descida 
das temperaturas?

CUIDADOS DE PELE

rúbrica

A pele é o maior órgão vivo 
que temos no corpo e é tam-
bém a primeira barreira 
à entrada de microrganismos 
e das agressões externas 
do meio ambiente.
Por estar exposta ao exterior, 
a saúde da pele é influenciada 
pelas condições climáticas, 
que provocam alterações na 
sua textura e também dos 
seus níveis de hidratação. 
A diminuição da temperatura 
e da humidade que ocorre 
nos meses de inverno provoca 
uma redução da hidratação, 
tornando a pele mais desidra-
tada e desprotegida. 
Nos dias mais frios é muito 
comum ouvir no balcão da 
Farmácia queixas que refletem 
uma desidratação excessiva da 
pele, tais como:
«Sinto a pele a repuxar nas 
zonas mais secas do rosto»
 «Tenho a pele das pernas 
mais grossa e a descamar»
«Sinto um enorme desconfor-
to e comichão nas mãos»
«As rugas no meu rosto estão
mais visíveis e tenho a pele 
baça»

«Tenho fissuras nos lábios»

Não há dúvida que no inverno 
a pele exige um reforço de 
cuidados. Três medidas funda-
mentais que se devem adotar 
são:  beber mais água, não 
tomar banho com água muito 
quente e adaptar os cuidados 
cosméticos às necessidades da 
pele. Nesta altura do ano pode 
tornar-se mais confortável usar
produtos com texturas mais 

cremosas, que hidratem 
a pele mais profundamente 
e que reforcem a barreira de 
proteção da pele. 
Substituir o gel de banho por 
um óleo ou creme de banho 
vai promover conforto à pele 
e utilizar diariamente um cre-
me ou bálsamo corporal é es-
sencial. Além disso deve levar 
consigo um creme de mãos 
e um bálsamo labial para 
aplicar várias vezes ao dia. 



INÊS DUARTE
Farmacêutica na Farmácia Arade

CUIDADOS DE PELE

rúbrica

FONTES:
https://www.gcimagazine.com/marketstrends/segments/skincare/Survey-Dry-Skin-in-the-Winter-is-Among-the-Biggest-
Woes-for-Americans-468493653.html
https://online.personalcarecouncil.org/ctfa-static/online/lists/cir-pdfs/PRS675.pdf
K.A. Engebretsen, J.D. Johansen,S. Kezic, A. Linneberg,, J.P. Thyssen. The effect of environmental humidity and temper-
ature on skin barrier function and dermatitis, JEADV 2016, 30, 223–249

AS NOSSAS SUGESTÕES

BARRAL BÁLSAMO REPARADOR 
DE LÁBIOS
Ingredientes principais: Mel, Menta e Propólis 

BARRAL CREME MÃOS REPARADOR
Ingredientes principais: Vitamina E, Ceramidas 
1,3 e 6 e Manteiga de Karité 

BARRAL CREME DE BANHO 
Ingredientes principais: Aveia, Óleo de Amên-
doas e Óleo de Karité

BARRAL CREME HIDRATANTE
Ingredientes principais: Ceramidas 1,3 e 6, 
Manteiga de Karité e Provitamina B5

PARA MINIMIZAR O IMPACTO DO INVERNO NA PELE 
É ESSENCIAL ESCOLHER PRODUTOS COSMÉTICOS QUE 
TENHAM NA SUA COMPOSIÇÃO SUBSTÂNCIAS 
REPARADORAS, TAIS COMO: 

AS CERAMIDAS 
As ceramidas são óleos presentes naturalmente na pele, 
essenciais para manter a integridade da função barreira da 
pele e evitar a desidratação. Sem as ceramidas, a pele pode 
tornar-se seca, com prurido e irritada.
A MANTEIGA DE KARITÉ
Esta manteiga é um ingrediente natural, composta por áci-
dos gordos essenciais, que contribui para reparar a função 
barreira da pele. Melhora o aspeto da pele, tornando-a 
mais suave, tem capacidade de filtrar radiações solares 
e reduzir as irritações causadas pelo vento e frio. 
DEXPANTENOL (PROVITAMINA B5)
O dexpantenol estimula a regeneração da pele. Tem uma 
ação hidratante, suavizante e reparadora. É um ótimo 
coadjuvante no tratamento das irritações cutâneas, secura 
da pele, descamação e prurido.
AVEIA
A aveia é um ingrediente natural utilizado desde a antigui-
dade pelas suas propriedades hidratantes, emolientes, pro-
tetoras e suavizantes. Este cereal apresenta um pH idêntico 
ao pH fisiológico da pele, restabelecendo-o ou mantendo-o 
com os valores fisiológicos.



SAÚDE E FITNESS

rúbrica
Dezembro significa Natal, 
o que muitas vezes está 
associado a uma redução no 
nosso tempo livre (e menor 
disponibilidade para treinar), 
mas também a um aumento 
das calorias ingeridas. 
Já sabemos que o exercício 
físico é uma das melhores 
formas de ajudar a colmatar 
os abusos que este mês pode 
provocar e, segundo a Ame-
rican College of Sports Medi-
cine (ACSM), um adulto entre 
os 18 e os 65 anos de idade 
deverá praticar no mínimo 30 
minutos de treino, 5 vezes por 
semana, de intensidade mo-
derada. No entanto, e como 
durante este mês o tempo de 
treino muitas vezes é pouco, 
trago-lhe uma grande notícia: 
o HIIT (High Intensity Interval 
Training = Treino Intervalado 
de Alta intensidade).
O HIIT é recomendado apenas 
3 vezes por semana, com ses-
sões de 20 minutos. Para além 
de tornar o treino bem mais 
curto, traz grandes me-
lhorias ao nível da capacidade 
cardiorrespiratória, melhora 
a resistência muscular, 
a sensibilidade à insulina, 

a pressão arterial, e consegue 
atingir os mesmos resultados 
que o treino moderado num 
período de tempo bem mais 
reduzido. 
Neste treino são utilizados 
exercícios de caráter funcional, 
alternando entre exercícios 
mais complexos com o 

objetivo de elevar o esforço 
e dispêndio calórico, e exer-
cícios mais simples. Por exem-
plo, num circuito para um 
treino HIIT, podem realizar-se 
apenas 2 exercícios, sendo um 
mais complexo (agachamento 
com press de ombros) e um 
mais simples (prancha) com 
o objetivo de manter sempre 

a intensidade alta e qualidade 
técnica durante o período de 
trabalho.
Em dezembro comemore 
o Natal junto de quem mais 
gosta, mas não deixe de 
cuidar de si: pratique exercício 
regular e mantenha uma 
alimentação equilibrada. 

HIIT : TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE
O treino ideal para a época de Natal 

FONTES:
 Kenneth Powell, M.D., MPH. FACSM | Aug 16, 2019, High-Intensity Interval Training: For Fitness, for Health or Both?
ACSM’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription

RICARDO SANTOS
Personal Trainer

Gostaria de convidá-lo a ex-
perimentar uma modalidade 
do HIIT, o GO45, e a treinar 
comigo no Ginásio Village! 
O GO45 é um treino funcional 
de alta intensidade, variado 
e que vai melhorar o seu dia 
a dia. O objetivo principal 
é melhorar as suas capaci-
dades físicas, resistência 
e força muscular, agilidade 
e equilíbrio. 



Dezembro é sempre associado 
ao mês do Natal: decoram-se 
as ruas, as casas, a «magia» 
do Natal invade a mente das 
crianças e o espírito natalício 
transborda. Mas este mês não 
é vivido da mesma forma por 
todas as idades e contextos, 
não sendo sequer celebrado 
por todos. Se para alguns as 
luzes e a música trazem boas 
recordações, para outros este 
espírito evoca a solidão, 
a tristeza, as cadeiras vazias, os 
amigos e familiares que já não 
estão presentes, e até mesmo 
a discórdia familiar.
O que é importante é poder 
olhar para o Natal como um 
momento de partilha de 
alegria, de sedimentação 
dos afetos, nutrindo a nossa 
mente com a amizade e a bon-
dade, porque o que mais im-
porta é o que sentimos pelos 
outros: são os afetos que nos 
tornam mais felizes. Não são 
as prendas, as mesas fartas, 
as melhores decorações, mas 
sim o tempo que dedicamos 
a cada momento e a cada 
pessoa. O mais importante 
é estarmos juntos, em família, 
sabendo que este conceito 
não se resume apenas aos 
laços de sangue, pois a família 
do coração, aquela que 

é escolhida por nós, é o me-
lhor presente que podemos 
querer. 
Por isso, neste Natal, dedi-
que-se a desenvolver os 

afetos: escreva mensagens 
para aqueles que ama, olhe 
por si e pelos outros, dedique 
o seu tempo a alguém. Faça 
o exercício de se colocar no 
lugar do outro, seja atento, 
pergunte-se como está, per-
gunte como estão quem está 
à sua volta, pois o bem mais 
precioso que temos e que 
podemos dar ao outro
é o nosso tempo.
Tempo, essa dimensão tão 
subjetiva. Em certos momen-
tos da nossa vida parece que 
não temos tempo para nada, 

mas noutros parece que 
alguém parou os relógios. 
O tempo não passa e tudo se 
assume distante, difícil 
e demorado. Então, demore-se 
no afeto com os outros, a pen-
sar nas alegrias da sua vida, 
nas dificuldades e em como 
as superou, nas palavras que 
gostou de ouvir e a pensar 
com quem as pode repartir.
Porque o que realmente 
importa é o que sentimos uns 
pelos outros.
Não se esqueça, é o afeto que
nos torna mais FELIZES.
Aprenda a fazer por si e a olhar 
por si. Este Natal «embrulhe» 
o seu tempo com AMOR, 
AMIZADE e EMPATIA.
 

ESPECIAL NATAL
Dezembro, um mês de emoções

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

rúbrica
ENVELHECIMENTO: FAÇA MAIS POR SI
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