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MEDICAMENTOS 
MANIPULADOS
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DE VACINAS

PREPARAÇÃO 
INDIVIDUALIZADA 
DA MEDICAÇÃO

MEDIÇÃO DE 
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DOMICÍLIO 
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Silves e Monchique

As Farmácias Arade, Central 
e Pedra Mourinha têm 
agora para si um Cartão 
de vantagens: o Cartão A3. 

+ EMISSÃO DE VALES DE DESCONTO 
EM TODAS AS COMPRAS DE 
PRODUTOS  DE SAÚDE E BEM ESTAR

+ POSSIBILIDADE DE UTILIZAR 
OS VALES EM QUALQUER COMPRA 
NA FARMÁCIA

+ PROMOÇÕES EXCLUSIVAS 
E ESPECIAIS TODOS OS MESES

+CONDIÇÕES EXCLUSIVAS DE ACESSO 
AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

+CARTÃO DISPONÍVEL NAS 
FARMÁCIAS ARADE, CENTRAL 
E PEDRA MOURINHA

Ao aderir a este cartão tem 
acesso às seguintes vantagens : 
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Está oficialmente aberta a época 
de férias! Os meses de verão são 
sempre os mais alegres uma vez 
que podemos aproveitar para 
passear, viajar e aproveitar o 
tempo livre com os amigos 
e a família.

Mas sabia que é a altura do ano 
em que os cabelos mais sofrem 
agressões? Leia o artigo da Inês 
Candeias para que possa cuidar 
bem do seu cabelo.

A farmacêutica Ana Romão reuniu 
as melhores estratégias para com-
bater a sensação de pernas pesadas 
que surge principalmente nos dias 
quentes e a Liliana Ribeiro reuniu 
as melhores dicas para combater as 
infeções urinárias (que infelizmente 
são uma queixa frequente nas férias 
de verão).

Não deixe de aproveitar para fazer 
uma salada enfrascada para levar 
para a praia. Como diz a nutricionis-
ta Daniela Jacinto: «a saúde e o peso 
não tiram férias»!

Desejo que seja um mês com muita 
saúde para que as recordações do 
verão de 2022 sejam as melhores 
de sempre.

Inês Duarte
Farmacêutica



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

CAMPANHAS VÁLIDAS DE 1 A 31 DE JULHO

promoções

   -3€
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PAGUE1

 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.

ARKOCÁPSULAS
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-20%

Dispositivos Médicos. Leia atentamente as instruções de utilização.

 

MYCOSANA 
LA ROCHE POSAY 
LIPIKAR
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Os produtos da marca La Roche Posay são cosméticos. 
Para mais informações consultar a rotulagem. 
Campanha limitada ao stock de cartões existentes. 
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Saforelle é uma gama de cosméticos.P ara mais informações contacte: 
Biocodex Unipessoal Lda., Avenida Da República 18, 11°, 1050-191 Lisboa,
NIPC 515036684. Email:info@biocodex.pt.T el: 211 319 134
Disclaimer: N1 recomendado por ginecologistas em Portugal: *Dados 
XTrend,C anal Farmácia, IQVIA Portugal. Ano 2020, Unidades e Valor (Eur 
Street Price)

SAFORELLE
CUIDADO ÍNTIMO

- 25%

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.

CIS-CONTROL® STOP

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.

CIS-CONTROL® FLASH 

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.

CIS-CONTROL® PLUS 



RÚBRICA AO BALCÃO 
DA FARMÁCIA

rúbrica

COMO ALIVIAR A SENSAÇÃO 
DE PERNAS PESADAS NO VERÃO
No verão as temperaturas sobem e nos dias mais quentes 
queixamo-nos com frequência da sensação de pernas pesadas 
ou até mesmo de pés e pernas inchados. 

O edema nas pernas e nos pés está muitas vezes associado à tão 
conhecida «má circulação», isto é, existe algum impedimento no 
normal retorno do sangue dos membros inferiores para o coração. 
Estas dificuldades circulatórias têm um impacto significativo no 
bem-estar e na qualidade de vida, e não sendo tratadas, podem 
originar outros problemas, como por exemplo, as varizes. Os sintomas 
de «má circulação» não devem ser ignorados e, se forem persistentes, 
recomenda-se uma consulta médica para avaliação. 

Existem várias situações que facilmente associamos a um agravamento 
dos sintomas de pernas pesadas e tornozelos inchados (principalmente 
ao final do dia):

• MUITAS HORAS EM PÉ

• MUITAS HORAS SENTADO 

• DIAS DE MUITO CALOR

• ROUPA APERTADA (CALÇAS/LEGGINGS/MEIAS)

 



Ana Romão
Farmacêutica na Farmácia Arade

Para minimizar e/ou aliviar o edema dos pés e das pernas 
damos-lhe algumas sugestões para que possa usufruir do verão 
sem a sensação de levar um peso adicional que não lhe pertence:

. PRATICAR EXERCÍCIO FÍSICO. A CAMINHADA É UM EXCELENTE 
  ALIADO PARA MELHORAR A CIRCULAÇÃO: APROVEITE AS IDAS 
  À PRAIA PARA CAMINHAR À BEIRA-MAR, POR EXEMPLO.
 
.  USAR ROUPAS CONFORTÁVEIS, QUE NÃO APERTEM
 
. MANTER A HIDRATAÇÃO, BEBENDO ÁGUA AO LONGO DO DIA

. NÃO FUMAR: O TABACO É MUITO PREJUDICIAL PARA 
  A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA

. NÃO SE EXPOR A SOL INTENSO E PROTEGER-SE EM DIAS 
  DE MUITO CALOR

. EVITAR FONTES DE CALOR EXCESSIVO, COMO A SAUNA 
  OU A CERA DEPILATÓRIA MUITO QUENTE

. CONTROLAR A INGESTÃO DE SAL

. EVITAR SAPATOS RASOS OU DE SALTOS MUITO ALTOS

. TERMINAR O DUCHE COM UM JATO DE ÁGUA FRIA NAS 
  PERNAS, DIRECIONANDO DE BAIXO PARA CIMA

. FAZER MASSAGEM COM UM CREME/GEL APROPRIADO, 
  EM MOVIMENTOS CIRCULARES, NO SENTIDO DOS PÉS 
  PARA AS PERNAS

. ELEVAR AS PERNAS AO FINAL DO DIA

. FAZER PAUSAS PARA ESTICAR AS PERNAS E CAMINHAR 
  UM POUCO EM SITUAÇÕES DE TRABALHO OU VIAGEM QUE
  IMPLIQUEM ESTAR MUITAS HORAS SENTADO

. USAR MEIAS DE DESCANSO PARA FACILITAR A CIRCULAÇÃO 
  SANGUÍNEA E REDUZIR A FORMAÇÃO DO EDEMA, DE 
  FORMA PREVENTIVA

Quando já existem problemas venosos podem ser necessárias 
meias de compressão (cuja compressão é gradual ao longo da 
perna), mas estas devem ser recomendadas pelo médico para 
serem adequadas à situação de cada um.

Conte com o apoio do seu farmacêutico para um 
aconselhamento personalizado e adequado ao 
seu estilo de vida.



SABER PARA PREVENIR E CUIDAR
rúbrica

INFEÇÃO URINÁRIA? 
É SEMPRE MELHOR 
PREVENIR QUE REMEDIAR!
A infeção urinária é uma infeção que ocorre no sistema urinário, 
nomeadamente nos rins, bexiga, próstata, testículos ou uretra. 

A maioria das infeções urinárias são bacterianas, não apresentando 
gravidade significativa, mas devem ser tomados alguns cuidados 
para que estas não evoluam. As infeções com envolvimento do rim 
e da próstata, com presença de sangue na urina, sintomas de febre, 
calafrios, dor lombar, náuseas e vómitos ou ainda as existentes nas 
grávidas e nos homens em geral exigem um rápido encaminhamento 
para o médico.

Existem fatores que contribuem para o risco de desenvolver infeção 
urinária, como a ingestão de poucos líquidos, hábitos de higiene 
insuficientes ou inadequados, vida sexualmente ativa ou problemas 
de esvaziamento da bexiga, por exemplo, nos homens que sofrem da 
próstata ou de incontinência urinária, doentes institucionalizados e/ou 
algaliados, pessoas com diabetes, grávidas, entre outros.

A infeção urinária é uma das infeções mais comuns no ser humano, 
principalmente no sexo feminino devido ao facto da uretra ser mais 
curta e a sua abertura mais próxima da região anal, o que facilita o 
acesso dos microrganismos à bexiga. 

Quando a infeção é na bexiga tem o nome de cistite e representa 90 % 
das infeções urinárias nas mulheres. Caracteriza-se por, pelo menos, uma 
das seguintes manifestações:

. ARDOR OU DOR AO URINAR

. VONTADE FREQUENTE DE URINAR E EM PEQUENAS QUANTIDADES

. DOR NA REGIÃO ACIMA DO PÚBIS

. POR VEZES URINA TURVA COM ODOR FORTE OU SANGUE NA URINA



DICAS PARA AJUDAR A PREVENIR 
AS INFEÇÕES URINÁRIAS:
1. LAVE OU SEQUE A ÁREA VAGINAL DEPOIS DE URINAR, COM 
MOVIMENTOS DA FRENTE PARA TRÁS. 

2. EVITE UMA HIGIENE ÍNTIMA EXCESSIVA. A VAGINA POSSUI UMA 
MICROBIOTA NATURAL QUE AJUDA A IMPEDIR A FIXAÇÃO DE BACTÉRIAS 
NOCIVAS VINDAS DO ÂNUS.

3. BEBA 1,5 A 2 LITROS DE ÁGUA POR DIA POIS AJUDA A REDUZIR EM 
50 % O NÚMERO DE NOVOS CASOS DE CISTITE.

4. EVITE SEGURAR A URINA POR MUITO TEMPO (MAIS DO QUE 3 
HORAS SEM URINAR).

5. UTILIZE ROUPA INTERIOR DE ALGODÃO OU DE TECIDOS LEVES, DE 
FORMA A NÃO DEIXAR A REGIÃO GENITAL MUITO HÚMIDA PELO SUOR.

6. APÓS NADAR, NA PRAIA OU NA PISCINA, EVITE FICAR COM O FATO 
DE BANHO MOLHADO DURANTE MUITO TEMPO. TOME UM DUCHE E 
SEQUE A ÁREA VAGINAL.

7. EVITE BANHOS DE BANHEIRA PROLONGADOS. SE TEM PROBLEMA
DE INFEÇÕES URINÁRIAS FREQUENTES, DÊ PREFERÊNCIA A BANHOS 
DE CHUVEIRO.

8. TROQUE OS PENSOS/TAMPÕES ÍNTIMOS COM FREQUÊNCIA EVITAN-
DO USAR OS MESMOS POR MAIS DE 3 OU 4 HORAS. 

9. URINE DEPOIS DAS RELAÇÕES SEXUAIS POIS AJUDA A «LAVAR» A 
URETRA, EMPURRANDO PARA FORA AS BACTÉRIAS QUE POSSAM TER 
MIGRADO.

10. LAVE A REGIÃO DO PERÍNEO ANTES DE TER RELAÇÕES SEXUAIS.

Além destas recomendações, 
a toma de alguns suplementos 
alimentares poderá ter benefícios:
 ARANDO-VERMELHO: é rico 
em proantocianidinas, que 
bloqueiam a adesão das bactérias 
à parede da bexiga, inibindo o 
seu desenvolvimento e reduzindo 
a capacidade de proliferação. 
 UVA-URSINA: tem uma ação 
benéfica nos sintomas como a 
sensação de ardor e dor ao urinar.
 PROBIÓTICOS: tomados por via 
oral ou aplicados por via intrava-
ginal, o objetivo é reforçar a flora 
vaginal e dificultar a fixação de 
bactérias na região ao redor da 
uretra.
 URTIGA: tem uma atividade 
antioxidante, anti-radicalar e 
é adequada em pessoas com 
hiperplasia benigna da próstata 
e que apresentem dificuldades 
em urinar. 

D-MANOSE: é um açúcar simples 
semelhante aos recetores das 
células da bexiga onde as bacté-
rias se ligam. O seu consumo faz 
com que as bactérias se liguem 
a ele ao invés das paredes da 
bexiga.

Nas nossas farmácias estamos 
disponíveis para lhe facultar toda 
a informação necessária e 
ajudá-lo da melhor forma!

Liliana Ribeiro
Farmacêutica na Farmácia Pedra 
Mourinha



AO BALCÃO DA FARMÁCIA
rúbrica

COMO CUIDAR 
DO CABELO 
NO VERÃO
Sabia que o cabelo cresce mais 
na primavera e no verão devido 
à intensa exposição solar, que 
promove a produção de novos 
fios de cabelo? Porém, com 
a chegada do verão o cabelo 
acaba por sofrer muitos danos, 
quer pela exposição solar 
excessiva, quer pelos banhos 
de água salgada e/ou piscina, 
ou ainda pelo facto de serem 
feitas mais lavagens de cabelo 
do que o normal, sendo por isso 
uma altura do ano que exige 
cuidados redobrados com o 
nosso cabelo.

Algumas doenças e/ou 
condições médicas acabam 
também por ter efeito na queda 
de cabelo, como é o caso de 
desequilíbrios hormonais, 
gravidez, pós-parto, anemia, 
deficiências nutricionais (por 
exemplo, deficiência em ferro 
e zinco), doenças neurológicas, 
stress, entre outros.

COMO DEVE CUIDAR 
DO CABELO DURANTE 
O VERÃO?
EVITAR EXPOSIÇÃO SOLAR NAS HORAS DE MAIOR CALOR;

ADOTAR BARREIRAS DE PROTEÇÃO FÍSICAS, COMO É O CASO DE 
CHAPÉUS, BONÉS E LENÇOS;

APLICAR PROTETORES SOLARES ESPECÍFICOS PARA O COURO 
CABELUDO;

SEMPRE QUE POSSÍVEL, AO SAIR DA ÁGUA DO MAR OU DA PISCINA, 
PASSAR O CABELO POR ÁGUA DOCE;

LAVAR O CABELO COM ÁGUA MORNA E UTILIZAR UM CHAMPÔ 
ADEQUADO ÀS CARACTERÍSTICAS DO SEU CABELO E DESENVOLVIDO 
PARA RESTAURAR, AUMENTAR A DENSIDADE E FORTALECER OS FIOS 
DE CABELO E O COURO CABELUDO;

HIDRATAR REGULARMENTE O SEU CABELO COM UMA MÁSCARA;

PENTEAR O CABELO COM SUAVIDADE;

RETIRAR O EXCESSO DE ÁGUA ANTES DE SECAR E USAR O SECADOR A 
UMA DISTÂNCIA DE 15 CM COM A TEMPERATURA NÃO MUITO ALTA;



Inês Candeias 
Farmacêutica na Farmácia Central

De modo a prevenir a queda 
de cabelo sazonal poderão 
ser tomados suplementos ali-
mentares à base de vitaminas 
do complexo B, aminoácidos, 
selénio, ferro e zinco ou ainda 
recorrer ao uso de champôs 
e ampolas específicos. Estes 
cuidados podem ser iniciados 
até 3 meses antes do período 
em que é esperado uma maior 
queda de cabelo, de modo 
a obter melhores resultados.

Em casos mais graves, como 
queda de cabelo repentina 
ou superior ao normal, zonas 
do couro cabeludo sem cabelo 
ou prurido (comichão), os 
cuidados mencionados podem 
não ser suficientes. Acon-
selhamos a consulta do seu 
médico ou farmacêutico de 
modo a encontrarem o trata-
mento mais adequado 
de acordo com o seu problema, 
a fim de recuperar a saúde do 
seu cabelo.

EVITAR SUJEITAR O CABELO A AGRESSÕES FÍSICAS, COMO É O CASO 
DE SECADORES E PLACAS DE ALISAMENTO. CASO UTILIZE, RECORRA A 
UM PROTETOR TÉRMICO DE MODO A EVITAR DANOS MAIORES;

EVITAR AGRESSÕES QUÍMICAS COMO PERMANENTES, COLORAÇÕES 
E ALISAMENTOS;

EVITAR USAR PENTEADOS QUE CAUSEM MUITA TRAÇÃO NO 
CABELO, COMO É O CASO DE TRANÇAS, RABOS DE CAVALO 
APERTADOS E COQUES, ASSIM COMO DEVE SER EVITADO O USO DE 
ACESSÓRIOS QUE O POSSAM DANIFICAR. HOJE EM DIA JÁ EXISTEM 
MUITAS OPÇÕES DE ACESSÓRIOS NAS FARMÁCIAS QUE TÊM COMO 
OBJETIVO NÃO DANIFICAR TANTO O SEU CABELO;

MANTER UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E RICA EM VITAMINAS 

COMO FERRO, ZINCO E VITAMINAS DO COMPLEXO B, QUE AJUDAM 
A FORTALECER O CABELO;

EVITAR SITUAÇÕES DE STRESS.



rúbrica
NUTRIÇÃO

Os dias de calor já se fazem sentir 
e com eles vêm as férias, as idas à 
praia e também os convívios – se 
para algumas pessoas a saída 
do ambiente de trabalho, stress 
e rotinas leva a alguns excessos 
alimentares, para outras leva a 
uma preocupação «de última 
hora» com o peso e com a sua 
saúde procurando muitas vezes 
uma «solução milagrosa».

A nossa saúde (e o peso) não 
tiram férias e devem ser uma 
preocupação constante ao 
longo do ano! No entanto, vamos 
sempre a tempo de melhorar os 
nossos hábitos e mesmo durante 
as férias é possível fazê-lo! De 
forma a controlar o seu peso, 
deixo aqui seis estratégias que 
deve adotar: 

1 MANTENHA A SUA 
ROTINA ALIMENTAR
Dentro do possível, mantenha 
os horários das suas refeições 
e não coma mais vezes do 
que aquilo que come num dia 
normal. Evite petiscar! 

2 VALORIZE SEMPRE A INGESTÃO DE HORTÍCOLAS
Nas refeições principais deve ter sempre presente uma boa porção de 
legumes e/ou saladas de forma a promover a saciedade, mas também 
para garantir o suficiente fornecimento de vitaminas, minerais, fibra e 
água. Sempre que possível inicie a refeição com uma sopa de legumes: 
isto aplica-se quer coma em casa quer opte por um restaurante, o que 
permite evitar as entradas e reduzir o aporte calórico da refeição.

3 FAÇA PEQUENOS LANCHES AO LONGO DO DIA
Evite chegar com demasiada fome às refeições principais (mesmo 
se estivermos a falar de uma refeição mais calórica) – a fruta é uma 
excelente opção para ter sempre consigo, o que possibilita «furar» o 
grande intervalo entre as refeições principais.

4 PRIVILEGIE REFEIÇÕES CONFECIONADAS EM CASA
Há um maior controlo sobre a forma como são feitas, o tamanho da 
porção e os ingredientes utilizados (quantidade de sal, adição de açúcar 
e/ou molhos…), o que influencia diretamente o valor calórico 
da refeição.

5 TENHA ATENÇÃO ÀS BEBIDAS ALCOÓLICAS
Nas férias é habitual ter estas bebidas presentes sendo que é impor-
tante saber que o álcool fornece 7 kcal por grama – as bebidas mais 
calóricas são as destiladas e a cerveja é a bebida que fornece menos 
calorias por mililitro (no entanto o seu consumo, em volume, é maior).

6 LEMBRE-SE DE BEBER MAIS ÁGUA
Tenha sempre uma garrafa de água consigo para fazer face ao aumento 
das necessidades hídricas devido à exposição solar e ao aumento da 
transpiração – pode optar também por águas aromatizadas mas evite os 
sumos e refrigerantes que, devido à adição de açúcar, têm um elevado 
valor calórico.

6 ESTRATÉGIAS 
PARA CONTROLAR 
O PESO NAS FÉRIAS



SUGESTÃO PARA COMER NA PRAIA
SALADA ENFRASCADA – UMA REFEIÇÃO 
PRINCIPAL COMPLETA, RÁPIDA DE 
PREPARAR E PRÁTICA

COMO PREPARAR:
Escolha um frasco de tamanho adequado;
Escolha os ingredientes respeitando a ordem de colocação no frasco, para que os mesmos se 
mantenham frescos e com as suas características:

1.ª CAMADA: o molho que pode ser feito através de diferentes combinações entre azeite, vinagre/
sumo de limão/lima, iogurte natural ou grego light, alho, especiarias e/ou ervas aromáticas;

2.ª CAMADA: formada por produtos que não absorvam o molho, como as leguminosas e hortícolas 
mais «duros» como o feijão-verde, couve-roxa ou tomates-cherry inteiros;

3.ª CAMADA: colocar alimentos como frutas e/ou hortícolas mais «moles» como o pepino, tomate 
cortado ou cenoura;

4.ª CAMADA: «barreira» que deve ser composta por alimentos de folhas verdes como as alfaces, 
rúcula, agrião, canónigos, espinafres;

5.ª CAMADA: contém os alimentos fornecedores de proteína – carne branca (frango, peru), atum, 
ovo, queijos magros (queijo fresco ou mozarella light) – mas também pode conter frutos oleaginosos 
(como as nozes) e/ou sementes (como chia ou linhaça).
 

Daniela Jacinto
Nutricionista
N. Cédula 3902N
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