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FELIZ DIA DOS PAIS 
PARABÉNS AOS PAIS DAS NOSSA FARMÁCIAS

Março, mês em que celebramos 
o Dia do Pai e por isso a melhor 
altura para homenagear os pais
que trabalham connosco e con-
ciliam diariamente dois nobres 
papéis: o de profissionais de 
saúde e de pais. E como os pais 
também merecem sentir-se bem 
na sua pele, a farmacêutica  Ânge-
la Ferreira fala-nos das característi-
cas específicas da pele do homem 
e de qual a melhor rotina para 
cuidarem do rosto. 
Nesta edição abordamos também 
um dos temas mais falados ao bal-
cão da farmácia: o sono. Porque 
muitos são os que se queixam 
de dificuldade em dormir bem, 
a farmacêutica Ana Romão 
explica-nos a importância que 
uma boa higiene de sono pode ter 
para evitar insónias e promover 
um sono duradouro e descansado. 
Também a nutricionista Marisa 
Legrante selecionou quais os 
alimentos que podem promover 
um melhor sono. 
 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

Nome: Carlos Silva 
Função: Técnico de farmácia 
na Farmácia Central
Pai da Andreia e da Marisa
.........................................

«Gosto muito de estar com as 
minhas filhas. Fazer uns petiscos 
e juntar as filhas e os netos todos 
à mesa, é do que mais gosto.»

Nome: Paulo Gouveia 
Função: Diretor técnico da 
Farmácia Pedra Mourinha 
Pai do Afonso e do Vasco
.........................................

«Ser pai é um trabalho a tempo 
inteiro e sempre inacabado. 
É trabalhar todos os dias para que 
encontrem o seu caminho para a 
felicidade e dar-lhes todas as ferra-
mentas para os ajudar a construir 
um futuro melhor para eles e para 
os outros.»

Nome: José Vasconcelos 
Função: Técnico Auxiliar de 
Farmácia na Farmácia Arade 
Pai da Petra
.........................................

«Ser pai é dar a mão em todos os 
seus caminhos, e transmitir valores 
que são indispensáveis para 
um mundo melhor.»

Nome: João Rosa 
Função: Diretor Técnico 
da Farmácia Central
Pai do Manuel e do Francisco
.........................................

«Ser pai é abrir os horizontes 
a uma nova vida.»



ATL é uma marca de dermocosmética desenvolvida por farmacêuticos especialistas
na área da Dermatologia e produzida, desde o ano 2000, pelo Laboratório EDOL - Produtos Farmacêuticos, S.A., empresa 100% 
Portuguesa.
ATL significa ArTempoLuz
Os três principais agentes naturais responsáveis pelo envelhecimento da pele. Todos os produtos da linha ATL, foram pensados, 
desenvolvidos e formulados com o objetivo de proteger e reforçar a barreira cutânea, das agressões naturais a que todos os tipos de 
pele estão sujeitos, principalmente a pele mais sensível e reativa.
ATL apresenta uma gama completa
No cuidado diário da pele de toda a família, que inclui a higiene, as diferentes necessidades de hidratação e a prevenção de dermatites 
de contacto.
ATL é uma marca reconhecida
Pelos profissionais de saúde que a prescrevem e recomendam tanto para uso clínico como para uso hospitalar.
ATL é líder no mercado Nacional dos Cremes Hidratantes
Sendo uma marca distinguida com diferentes prémios relacionados com a satisfação na utilização dos produtos pelo consumidor.
Os produtos da marca ATL são cosméticos. Para mais informações, consultar a rotulagem.

Skingain é um suplemento alimentar. Os suplementos 
alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um 
regime alimentar variado e equilibrado, nem de um estilo de 
vida saudável.
Não deve ser excedida a toma diária recomendada.
Leia atentamente o folheto incluído na embalagem. Em caso de 
dúvida, consulte sempre o seu médico ou um farmacêutico.

Win-Fit Imuno D3 e Win-Fit Imuno são suplementos alimenta-
res. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados 
como substitutos de um regime alimentar variado e equilibra-
do, nem de um estilo de vida saudável.
Não deve ser excedida a toma diária recomendada.
Leia atentamente o folheto incluído na embalagem. Em caso 
de dúvida, consulte sempre o seu médico ou um farmacêutico.

Win-Fit Infantil é um suplemento alimentar. Os suplementos alimentares não devem ser 
utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de um estilo 
de vida saudável.
Não deve ser excedida a toma diária recomendada.
Leia atentamente o folheto incluído na embalagem. Em caso de dúvida, consulte sempre o seu 
médico ou um farmacêutico.
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Ofereça colagénio à sua pele.

WIN-FIT IMUNO D3 
e WIN-FIT IMUNO
Saúde do sistema imunitário WIN-FIT INFANTIL

Vitalidade e defesas

-15%



O tratamento da pele deve ser 
um ritual diário não só das 
mulheres, mas também dos 
homens. A pele masculina 
requer cuidados diários espe-
ciais para se manter bonita 
e saudável e cada vez mais são 
os homens que se interessam 
por cuidar da sua aparência. 
Todos os dias a pele passa por 
agressões como a exposição 
ao vento, ao sol e à poluição, 
sendo por isso necessário ser 
cuidada de forma adequada.
Além disso, sabemos que 
a maioria dos homens não 
têm vontade de adotar uma 
rotina de pele com muitos 
produtos, sendo por isso ne-
cessário pensar numa rotina 
prática, rápida e eficaz, focada 
no que realmente importa.

O que torna a pele masculi-
na tão especial?
A pele está ligada a fatores 
genéticos e hormonais, sendo
 estes os principais responsá-
veis pelas diferenças existen-
tes entre a pele masculina 
e a feminina. Até à puberdade 
ambos possuem uma pele 
praticamente igual. Após esta 
fase, as diferenças tornam-se 
visíveis: a pele do homem 
torna-se mais espessa, as 
glândulas sebáceas maiores, 
fazendo com que a pele

fique mais oleosa e por isso 
mais resistente às rugas. Por 
variações hormonais (aumen-
to da testosterona), ocorre o 
crescimento dos pelos da face, 
o que faz com que esta fique 
sujeita a um tipo de stress, 
provocado pelo barbear, que 
pode originar muitos proble-
mas de pele.
Para manter uma pele sau-
dável e com boa aparência, 
os homens precisam de uma 
rotina de cuidados específica, 
feita à sua medida.

A PELE DO HOMEM

CUIDADOS DE PELE

rúbrica



ROTINA DA NOITE
1.º PASSO: LIMPAR A PELE
Na rotina noturna o primeiro passo 
é a lavagem do rosto com o mesmo 
produto de limpeza usado pela 
manhã. 
2.º PASSO: CUIDAR DA PELE 
De seguida, colocar um sérum ou 
creme hidratante que tenha uma 
textura leve para controlar o excesso 
de oleosidade causado pela falta de 
hidratação da pele.
Por último, aplicar um creme 
consoante as características da pele 
que quer melhorar: um produto 
específico antirrugas, de combate ao 
acne ou antimanchas.

ROTINA DE MANHÃ
1.º PASSO: LIMPAR E PREPARAR 
A PELE
Na rotina matinal o primeiro passo 
é lavar o rosto com um produto de 
limpeza específico para cada tipo de 
pele, que ajudará a remover todas as 
impurezas e a oleosidade do rosto.
De seguida poderá ser aplicado um 
tónico para controlar o excesso de 
oleosidade ao longo do dia. 
2.º PASSO: HIDRATAR E ACALMAR 
A PELE
Depois da limpeza deve ser aplicado 
um creme hidratante ou antienve-
lhecimento. 
Após o barbear deve ser colocado um 
creme calmante e hidratante ou um 
pouco de água termal não apenas so-
bre a zona da barba, mas também em 
todo o rosto. Se existirem lesões na 
pele devem ser utilizados produtos 
específicos que impeçam a ocorrência 
de infeções e que promovam a rápida 
regeneração da pele. 
3.º PASSO:  Por fim e não menos 
importante, aplicar um protetor solar 
adequado ao tipo de pele.

ROTINA DE CUIDADOS DO ROSTO DO HOMEM
Passo a passo básico de como cuidar da pele masculina:

CUIDADOS DE PELE
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Ângela Ferreira
Farmacêutica na Farmácia Central

É ESSENCIAL CUIDAR 
DA PELE UTILIZANDO 
CUIDADOS DE ROSTO 
ESPECÍFICOS PARA 
HOMEM. COM ESTA 
ROTINA SIMPLES 
QUALQUER HOMEM 
CONSEGUIRÁ UMA PELE 
BONITA E SAUDÁVEL.



AO BALCÃO DA FARMÁCIA
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COMO MELHORAR 
A QUALIDADE DO SONO
«Não me lembro da última 
vez que dormi a noite toda»
«Custou-me tanto a ador-
mecer»
«Preciso de um café para me 
manter acordada(o)»
«Acordei de madrugada e não 
consegui dormir mais»
«Passei a noite às voltas na 
cama sem conseguir ador-
mecer»

Alguma destas frases lhe é 
familiar?
O sono faz parte do nosso 
equilíbrio, do nosso bem-estar 
e da nossa vida. Enquanto dor-
mimos, o nosso corpo exerce 
funções de recuperação e tra-
balha a fundo ao nível dos sis-
temas imunitário e endócrino, 
do metabolismo, da função 
cerebral, do sistema cardiovas-
cular, do sistema reprodutor, 
entre outros.
Muitas vezes com o «corre-
corre» das nossas agendas 
preenchidas, desvalorizamos 
o período do sono, dormindo 
poucas horas e tendo compor-
tamentos que vão implicar, 
diretamente, com a (baixa) 
qualidade do sono.
Os ciclos do sono são regula-

dos pela hormona Melatoni-
na, produzida no cérebro, que 
vai dar a orientação da hora de 
dormir e da hora de acordar 
consoante a exposição à luz 
(solar e artificial).
A Melatonina tem um papel 
de extrema importância não 
só no sono, mas também na 
regulação da temperatura 
corporal, na reprodução ou no 
humor.
A produção de Melatonina 
aumenta com a redução da 
exposição à luz, dando a indi-

cação ao nosso corpo que está 
a anoitecer e é hora de dormir. 
O inverso acontece com o 
aumento da exposição à luz. 
O crescente aumento da 
exposição à luz artificial tem 

vindo a interferir com os nos-
sos ciclos do sono e com a pro-
dução de Melatonina sem que 
tenhamos essa noção. 
A forte iluminação nas nossas 
casas à noite e a luz dos ecrãs
(televisão, computador, tele-
móvel, tablet) interferem com
o nosso sono. É como se con-

tinuasse a ser dia e é essa 
a mensagem que vai chegar 
ao nosso cérebro.
Existem muitos outros fatores 
que têm um enorme impacto 
na qualidade do sono. 



AO BALCÃO DA FARMÁCIA
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HIGIENE DO SONO

Quando a insónia persiste, 
seja pelas razões enumeradas 
acima, por jet-lag, trabalho por 
turnos ou trabalho noturno, 
a ausência de um sono repa-
rador começa a interferir no 
dia a dia e na nossa saúde. 
Ficamos mais impacientes, 
desconcentrados, cansados, 
nervosos e suscetíveis a aci-
dentes. O aumento da pre-
valência de obesidade, 
hipertensão arterial, baixa 

líbido ou baixa imunidade são 
alguns exemplos do quanto 
pode afetar a nossa saúde. 
Numa situação de insónia, em 
que as medidas não farma-
cológicas que adotou não 
estão a surtir o efeito desejado 
e sente que não está a ser su-
ficiente para equilibrar o seu 
sono, peça ajuda. Não deixe 
arrastar uma situação que 
causa tanto sofrimento e que 
pode ter uma fácil resolução. 

A chamada «higiene do sono» tem aqui um papel funda-
mental para quem procura pelo sono perdido. 
• Tentar adormecer e acordar mais ou menos à mesma hora
• Evitar a exposição aos ecrãs antes de dormir (dar preferên-
cia a um bom livro, por exemplo)
• Reduzir o consumo de estimulantes como cafeína, choco-
late ou bebidas alcoólicas a partir das 16 horas
• Reduzir a intensidade das luzes brancas (mais frias) em 
casa à noite e dar preferência a luzes mais quentes (o exem-
plo mais fácil de associar é o tom da chama da vela)
• Praticar exercício físico regular, exceto nas horas imediata-
mente antes de ir para a cama
• Não «lutar» contra o sono. Se o seu corpo lhe está a dizer 
que chegou a hora do «João Pestana», ouça-o
• Evitar refeições pesadas à noite
• Adquirir estratégias de regulação de stress e ansiedade. 
Aquilo que lhe faça mais sentido, seja praticar yoga, medi-
tação, dançar, ouvir música, conversar…o que importa é ter 
as suas «ferramentas» de recurso

Ana Romão
Farmacêutica na Farmácia Arade

Existem no mercado 
suplementos alimentares 
de diversas composições, 
como são os que contêm 
Melatonina. Estes podem 
se recomendados pelo seu 
Farmacêutico de forma 
adequada às suas queixas, 
ao seu estilo de vida 
e, caso existam, outros 
problemas de saúde asso-
ciados aos seus medica-
mentos habituais.
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A RELAÇÃO ENTRE A ALIMENTAÇÃO 
E A PERTURBAÇÃO DO SONO
A insónia surge atualmente como
um distúrbio que afeta grande 
parte da população, e existem 
evidências que realçam a impor-
tância de melhores hábitos ali-
mentares como ferramenta es-
sencial na função do sono. 
Sabe-se, portanto, que os alimen-
tos possuem nutrientes indispen-
sáveis na redução dos níveis de 
hormonas ligadas ao stress que 
tanto dificulta a tranquilidade 
noturna. Um desses nutrientes 
é o triptofano, um aminoácido 
essencial não produzido pelo or-
ganismo, e por isso apenas obti-
do através da alimentação. É mui-
to importante no tratamento da 
depressão e do stress: é respon-
sável pela melhoria de humor, 
conferindo a sensação de bem-
-estar. O triptofano favorece ainda 
a produção de melatonina, a hor-
mona reguladora do sono,
e atua também na produção 
de serotonina, que auxilia na 
diminuição da ansiedade, re-
gulando o humor, a sensação de 
fome e o sono. 
É importante incluir alimentos ri-
cos em triptofano na alimentação 
diária, como o mel, os frutos olea-
ginosos, a aveia, os alimentos 
ricos em proteína (carne, peixe, 
ovo), o leite e derivados, o abaca-

te, entre outros. Estes alimentos 
irão ajudar a manter os níveis 
de serotonina em quantidades 
adequadas, traduzindo-se em 
benefícios para a saúde e com-
batendo os agentes promotores 
de distúrbios do sono. Há que 
ter cuidado com os alimentos 
que apesar de serem ricos em 
triptofano, têm efeito estimulan-
te, como é o caso do chocolate 
que possuí cafeína.
Portanto, em casos de pertur-
bação do sono são de evitar ali-
mentos ricos em gorduras satu-
radas, açúcares refinados e be-
bidas alcoólicas pois apesar de 
inicialmente permitirem uma 

aparente sensação de prazer, 
rapidamente esta é substituída 
pela ansiedade. 

Marisa Legrante
Nutricionista na Farmácia Central

EXISTEM PEQUENOS LANCHES 
CONSIDERADOS BONS ALIADOS 
NO MOMENTO ANTES DE DOR-
MIR,TAIS COMO: 

• Frutos oleaginosos (caju, 
amêndoa, avelã, noz, …) 

• Aveia 

• Abacate 

• Banana 

• Leite 

• Iogurte natural 

• Queijo fresco 

• Infusão de camomila/ tília/ 
cidreira/ lúcia-lima
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A OBESIDADE E O 
EXERCÍCIO FÍSICO
Segundo o Instituto Nacional de 
Estatística existem 1,4 milhões 
de pessoas obesas em Portugal, 
o que faz de Portugal um dos paí-
ses com maior taxa de obesidade 
na União Europeia. A obesidade 
é considerada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como 
a epidemia global do século XXI, 
tendo já atingindo proporções 
epidémicas. No contexto nacio-
nal, o estudo mais recente revela 
que 22% dos portugueses têm 
obesidade e 34 % pré-obesidade 
(estado em que um indivíduo já 
se encontra em risco de desen-
volver obesidade), ou seja, cerca 
de 60 % da população nacional 
tem obesidade ou vive em risco 
de desenvolver esta condição.
A OMS define como peso normal 
um valor de IMC entre 18,5 
e 24,9. Acima deste valor fala-se 
em excesso de peso, e quando 
o IMC ultrapassa os 30 já se tra-
ta de obesidade. A obesidade 
mórbida é considerada quando 
o valor do IMC ultrapassa os 40.
Estimativas globais indicam que 
27,5 % dos adultos e 81 % dos

adolescentes não aderem às reco-
mendações da OMS de 2010 
para atividade física, não se tendo 
observado nenhuma melhoria na 
última década.
Nos adultos, a atividade física 
reduz a mortalidade por todas as 
causas e por doenças cardiovas-
culares, reduz a incidência de hi-
pertensão, de alguns tipos de 
cancros e da diabetes tipo 2, me-
lhora a saúde mental (reduz os 
sintomas de ansiedade e depres-
são), o funcionamento cognitivo 
e o sono.
Os adultos devem realizar pelo 
menos 150 a 300 minutos de 
atividade física aeróbia de inten-
sidade moderada ou pelo menos 
75 a 150 minutos de atividade 
física aeróbia de intensidade 
vigorosa: ou uma combinação 
equivalente de atividade física de 
intensidade moderada e vigo-

rosa ao longo da semana para 
benefícios substanciais à saúde.

Os adultos devem também 
realizar atividades de fortaleci-
mento muscular de intensidade 
moderada ou superior, que en-
volvam os principais grupos mus-
culares, pelo menos dois dias por 
semana, pois estes proporcionam 
benefícios adicionais à saúde.
Se tem excesso de peso ou é obe-
so, o Ginásio Village disponibiliza 
uma excelente equipa de profis-
sionais preparados para o ajudar 
e acompanhar a alterar os seus 
hábitos diários proporcionando 
um melhor estilo de vida.

(2022). https://www.dgs.pt/programa-nacional-para-a-promocao-da-atvidade-fisica/ficheiros-externos-pnpaf/tradu-
caopt_guidelinesoms20201.aspx
(2022). https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/estrategia-nacional-para-a-promocao-da-atividade-fisica-da-
saude-e-do-bem-estar-pdf.aspx
(2022).Obesity and overweight. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
(2022).Excesso de peso e obesidade: conheça os riscos https://.min-saude.pt/excesso-de-peso-e-obesidade

Joana Alçada
Personal Trainer
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 FAÇA MAIS POR SI

É CARNAVAL, NINGUÉM LEVA A MAL…
Brincar, divertir, parodiar: assim 
se inicia este mês, chamando 
a si a diversão, a alegria, o saltar 
e o pular perante a vida. Mas per-
gunto eu: a vida não deveria ser
levada sempre assim? Não deve-
ríamos aprender a ver a vida com
um sorriso esboçado? Não a de-
veríamos temperar com uma boa
dose de diversão? Não devería-
mos saber transformar as agruras 
da vida em oportunidades para 
renascer? 
Pois claro que sim, não nos deixe-
mos enganar! E levem muito 
a mal uma vida sem risos, apres-
sada, em piloto automático. Um 
dia, uma semana, um mês, e, de 
repente, olhamos para trás e já 
passaram anos e a sensação de 
que tínhamos tanto para fazer 
e de que gostaríamos tanto de 
ter feito isto ou aquilo, parece 
perdurar e inundar-nos de sensa-
ções estranhas, parece que nos 
esquecemos de parar para sabo-
rear as pequenas coisas, aquelas 
que nos recordam quem somos, 
de onde viemos e para onde es-
tamos a ir. Por isso saibam rir, 
desfrutar, retemperar e, sempre 
que necessário, renascer. 
Sorrir é um potente antídoto. 
Transforma, contagia e faz toda 
a diferença no estilo e qualidade 
de vida que levamos. É verdade 
que poderão estar a pensar: «mas 
existem vidas mais fáceis que 
outras, se eu tivesse isto ou aqui-

lo, se fosse de outra forma». Mas 
na realidade esta é das mentiras 
mais bem contadas da nossa 
mente e à qual muitos de nós se 
agarram quando temos medo de 
mudar, de arriscar, de assumir 
que as coisas não são como gos-
taríamos que tivessem sido. Mas 
é a forma como olhamos para 
a vida que faz toda a diferença, 

é o acreditar de que se é capaz, 
que se nos for permitido aceitar 
a dor esta se transforma, e pos-
sibilita-nos voltar à emoção, à 
alegria, ao viver com um sentido 
e propósito. Portanto permita-se 
sorrir, inunde o seu pensamento 
de coisas agradáveis, resgate em
si as memórias mais felizes e tra-
ga-as para o presente, deixan-
do-se inundar por elas, aprenden-
do a parar e a sentir o seu corpo.
Veja o Carnaval como uma opor-
tunidade para sair da rotina, 
e agarre neste mote e faça da 
diversão/sensação de bem-estar 

a sua rotina diária, permita que 
no seu dia a dia haja sempre um 
momento de maior cumplicidade 
com o companheiro/a, filho/a, 
neto/a, ou consigo mesmo. 
Dedique 5 minutos para se lem-
brar de rir, de sorrir, de olhar para 
a sua vida em perspetiva, e se 
nesta análise não se lhe afiguram 
pensamentos alegres ou postivos, 
leve muito a mal o facto de não
conseguir encontrar algo agra-
dável, positivo, e «obrigue-se» 
a criar/recriar momentos de supe-
ração, de força, de determinação 
e não os deixe fugir. Lembre-se 
que os pensamentos podem ser 
trabalhados, reforçados e estes 
levam a uma mudança na nossa 
estrutura de pensamento.
Aproveite a folia e sonhe 
muito…

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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GINÁSIO DA MENTE

Sente-se de forma confortável e siga estes passos:

1. Crie uma imagem (praia, campo, serra…)
2. Imagine um som (água a correr, vento a soprar...)
3. Pense num cheiro (café da manhã, terra molhada, o bolo da avó...)
4. Imagine o sol a aquecer o seu corpo, ou gelo a arrefecê-lo…
5. Veja-se a comer uma fruta, ou um prato de que goste e deixe as papilas 
gustativas trabalharem

Março amoroso faz                                                                                       .
Deus tem mais para dar do que o diabo                                          .
Depois da batalha aparecem                                         .
Pau que nasce torto                                      .

EXERCÍCIO 2: Março amoroso faz o ano formoso. | Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar  | Depois da batalha aparecem os valentes  |  
Pau que nasce torto tarde ou nunca se endireita  |  EXERCÍCIO 3: 26  |  EXERCÍCIO 4: 43

EXERCÍCIO 1 UM MOMENTO SÓ SEU

EXERCÍCIO 2 COMPLETE OS PROVÉRBIOS

EXERCÍCIO 3 COMPLETE A SEQUÊNCIA EXERCÍCIO 4 QUAL É O RESULTADO?

5 + 12 x 2 - 3 = ?

SO
LU

ÇÕ
ES

Crie, na sua imaginação, situações agradáveis e cenários positivos 
e imagine-se lá, uma e outra e outra vez. 

Agora feche os olhos, reúna todas estas sensações e demore-se 10 a 15 minutos aqui.
Faça-o diariamente e vai perceber que ao fim de algum tempo já consegue fazer este 
exercício naturalmente e já aprendeu a ter um tempinho só para si.
A nossa mente é sugestionável, pelo que podemos utilizar esta competência a nosso favor 
e aprendermos a ser os nossos próprios incentivadores, motivadores…

RESULTADO: RESULTADO:
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