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Com a chegada do bom tempo e uma 
vez que a maioria da população mais 
vulnerável já tem a vacinação contra 
a COVID-19 completa podemos afirmar, 
com segurança, que está na altura de 
aproveitar o ar livre!
Sair de casa pode ser uma excelente 
oportunidade para promover a sua 
saúde, pois existem muitas atividades 
que se podem realizar no exterior com 
benefício direto ao nível da saúde física 
e mental. No artigo «Aproveitar o ar 
livre promovendo a sua saúde» damos 
sugestões práticas nesse sentido. 
A nutricionista Mariana Freitas também 
traz excelentes conselhos para que 
possa aproveitar a praia sem cometer 
erros alimentares. E a psicóloga Tânia 
Paias faz-lhe um desafio: agarre nesta 
edição da revista, leve-a consigo para a 
rua e realize os exercícios de estímulo 
mental num espaço exterior.
Nas nossas Farmácias acredita-
mos em dar o melhor às pessoas: 
recomendações seguras, informação 
rigorosa, mas acessível, palavras ami-
gas e conselhos práticos para uma vida 
mais saudável. Conte connosco!

Inês Duarte
Farmacêutica

editorial
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Resultados em 15 minutos.
Para realizar em casa!

01Recolha da 
      amostra nasal

02 Espera
       15min

03 Resultado

De acordo com o artigo 2.º da Portaria n.º 56/2021, de 12 de Março, é possível agora a utilização 
de testes rápidos de antigénio de uso profissional por leigos.

TESTE RÁPIDO 
DE ANTIGÉNIO
SARS-COV-2 Ag

Consulte os nossos farmacêuticos!

DISPONÍVEL NAS NOSSAS FARMÁCIAS



 

 

 

 

 

 

Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao 
produto antes de o utilizar.

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

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

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

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

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.
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Multivitamínicos, fontes de magnésio

Repelentes de mosquito

Muda da Fraldra, higiene e hidratação do bebé

Gama tratamento (comprimidos, ampolas e loção)

Protetores solaresProtetores solares



O Verão está à porta! Os dias mais 
quentes e longos fazem aumentar a 
vontade de sair de casa e aproveitar 
cada minuto desta estação. Queremos 
que tire o máximo partido desta época 
e que não esqueça o mais importante: 
a saúde!

A pandemia alterou os nossos hábitos. 
Provocou impactos menos positivos 
ao nível da saúde física e mental , da 
alimentação ou da atividade física, 
mas ensinou-nos a importância e a 
necessidade de aproveitar melhor 
o ar livre.

DEIXAMOS-LHE ALGUMAS SUGESTÕES:
•  Faça uma caminhada diariamente (no mínimo 30 minutos) 
O sedentarismo é um inimigo muito perigoso, é por isso fundamental praticar 
atividade física.
•  Aproveite a praia nas horas de menor risco
A exposição solar é fundamental para garantir níveis adequados de vitamina D no organismo, 
vitamina esta que é fundamental para o sistema ósseo, imunitário e para a saúde mental. 
Atenção: a utilização diária de protetor solar é fundamental para prevenir o cancro 
de pele e o fotoenvelhecimento. 
•  Organize um piquenique  
Os piqueniques, se feitos com as medidas e as distâncias de segurança aconselhadas, 
são a solução ideal para conviver com outras pessoas, rir à gargalhada e partilhar histórias. 
Promova bons momentos com amigos e família.
Limite o número de convidados e assegure o cumprimento da distância de segurança 
e o uso da máscara social, retirando apenas no momento de comer.  
•  Leia um livro à sombra de uma árvore
Procure aprender algo novo todos os dias. Estimule o seu cérebro através da aquisição de 
novos conhecimentos. A leitura é uma ótima estratégia para manter a mente exercitada.
•  Para onde quer que vá leve consigo água ou chá fresco
Beber água é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo. Beba pelo menos 
1,5 L de água por dia.
•  Leve também snacks saudáveis, como fruta e vegetais
Escolha vegetais e frutas de diferentes cores, prefira os produtos locais e da época e quanto 
mais frescos melhor!

rúbrica
APROVEITAR O AR LIVRE PROMOVENDO A SUA SAÚDE 

VIDA SAUDÁVEL

João Rosa
Farmacêutico na Farmácia Central
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Mariana Freitas
Nutricionista 
na Farmácia Pedra Mourinha
N.º Cédula  2097N

ALIMENTAÇÃO 
EM DIAS DE PRAIA
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A CREPES S/ FARINHA RECHEADOS COM ATUM 

•  4 ovos; 3 latas de atum em azeite; 1 cebola; tomates sem pele aos pedaços; sementes 
de sésamo dourado; alho moído; 2 c (sopa) de bebida vegetal sem açúcar; sal q.b e coentros.
Massa 
1. Bater 4 ovos com uma pitada de sal, a bebida vegetal e as sementes  de sésamo. 2. Numa frigideira 
antiaderente pincelar com um pouco de azeite e de  seguida ir colocando a massa até formar os crepes.
3. Quando estiverem todos feitos deixar a repousar até ficarem frios 
Recheio 
1. Entretanto numa frigideira antiaderente colocar um pouco de azeite,  juntar a cebola às rodelas 
fininhas, os alhos picados, e o atum.  2. Deixar cozinhar bem, quando a cebola já estiver cozinhada juntar 
um  pouco de sal e os tomates e deixar cozinhar mais uns minutos. 3. Acrescentar os coentros picados. 
4. Deixar o recheio arrefecer e depois colocar sobre cada crepe e enrolar.
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São cada vez mais os adeptos da marmita e da comida caseira na hora das refeições 
fora de casa. Com a abertura da época balnear, a ida à praia não é exceção.
Esta realidade oferece imensas vantagens que vão desde a economia à nutrição. 
De uma forma geral comer fora acarreta um custo mais elevado, e a oferta 
de alimentos nem sempre é a mais aconselhada do ponto de vista nutricional. 
Quando as refeições são preparadas em casa podemos programar aquilo que 
queremos comer e optar por escolhas mais saudáveis.
O ideal é levar alimentos que refresquem, saciem, hidratem e ao mesmo tempo 
sejam nutritivos, de fácil digestão, saborosos, fáceis de preparar e de transportar.

DEIXAMOS-LHE ALGUNS CONSELHOS/SUGESTÕES:
•  Prefira alimentos práticos e pouco perecíveis, como é o caso da fruta que pode ser 
consumida ao natural (preferencialmente da época) ou desidratada – há cada vez 
mais marcas a venderem estes snacks. Outras sugestões interessantes são os frutos 
oleaginosos (como nozes, amêndoas ou avelãs), tomate cereja, palitos de cenoura 
e tremoços passados por água para retirar o excesso de sal.
•  Os ovos cozidos também são uma opção interessante pois devido ao seu teor 
de proteína oferecem uma maior saciedade.
•  As saladas frias para além de serem de preparação rápida são um prato fresco 
para os dias de calor. Aposte numa grande variedade de alimentos: quanto mais cor, 
melhor! Pode guardá-las em frascos que são facilmente transportados, ajudando 
também o ambiente através da sua reutilização.
•  Em vez de levar uma sandes opte por um wrap. Pode fazer o wrap em casa sem 
farinha de trigo ou utilizar folhas de alface para uma versão baixa em hidratos 
de carbono. Recheie com guacamole, vegetais grelhados e peito de frango cozido 
ou atum, por exemplo.
•  Para beber, além da água, pode levar chás gelados sem açúcar ou águas aroma-
tizadas com folhas de hortelã-pimenta, pau de canela, rodelas de limão, entre outras 
opções. As águas aromatizadas de compra não são a melhor opção dado que estão, 
normalmente, cheias de açúcar.

Por fim, não se esqueça de acondicionar e proteger os alimentos que transporta 
para a praia das altas temperaturas, para não correr o risco de ingerir alimentos 
degradados pelo acelerado desenvolvimento bacteriano. Para tal, coloque 
os alimentos numa arca ou lancheira térmica e mantenha-a sempre debaixo 
do guarda-sol. Bons mergulhos!
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Na nossa rotina diária recorremos 
quer a bebidas energéticas quer 
à cafeína para conseguir ter mais 
energia para estudar, trabalhar ou 
treinar. Mas serão estes os únicos 
alimentos que nos podem fornecer 
energia ao longo do dia?
Neste artigo poderá conhecer 
outras formas para obter energia, 
não pondo em causa a sua saúde.

ALIMENTOS QUE AJUDAM A 
TER MAIS ENERGIA
Para uma boa saúde física e mental 
uma alimentação equilibrada 
e saudável é imprescindível! 
O nosso dia depende de várias tare-
fas que realizamos e para as quais 
é necessário utilizar energia. 
É por isso importante fazer as 
melhores escolhas no momento 
de decidir o que comer. 

EIS ALGUNS ALIMENTOS QUE
CONTRIBUEM PARA TER MAIS 
ENERGIA:

CONSELHOS DE SAÚDE

COMO 
TER MAIS 
ENERGIA 

ÁGUA
Aparentemente é uma sugestão básica, mas cai muitas vezes em 
esquecimento. Após o almoço é natural sentirmos vontade de dormir 
porque ficamos com pouca energia. Ao beber um copo grande de água 
pode afastar esse sono, dado que um dos efeitos da desidratação 
é o cansaço. Sugerimos que beba água antes de começar qualquer 
atividade e tenha sempre consigo uma garrafa de água, evitando 
assim que a preguiça vença a hidratação.

AVEIA
O consumo de aveia constitui uma fonte de vitamina B e contribui para 
manter os níveis de produção de energia e boa disposição ao longo 
do dia.

BANANA
Esta fruta é uma boa fonte de triptofano – um aminoácido que só pode 
ser obtido através da alimentação e que ajuda na regulação 
do sono e do humor. Para além disso, entre as vitaminas e os minerais 
que contém encontramos o potássio. Baixos índices de potássio estão 
relacionados com sintomas como fraqueza muscular e cansaço.

CHOCOLATE AMARGO
Apesar de não ser dos mais populares o chocolate amargo começa a ser 
mais procurado devido aos seus potenciais efeitos favoráveis. 
Vários estudos sugerem que logo após a ingestão de cacau 
se observam melhorias significativas na memória, atenção, retenção 
de dados visuais e, ainda, na rapidez do pensamento.
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CUIDADO: ALIMENTOS A EVITAR

VITAMINAS E MINERAIS 
DA ENERGIA
Mesmo com uma alimentação 
correta nem sempre conseguimos 
garantir um aporte de nutrientes 
adaptado às nossas necessidades. 
Por isso, suplementos como 
o Magnorange® Active, que contém 
vitaminas e minerais, vem preen-
cher estas eventuais lacunas. Estas 
são algumas das vitaminas que con-
tribuem para o normal metabolismo 
produtor de energia: vitamina B1 
(Tiamina), vitamina B2 (Riboflavina), 
vitamina B6 e vitamina C. 
O ferro, cobre e magnésio são al-
guns nutrientes que fazem parte do 
grupo dos minerais indispensáveis 
para o bom funcionamento 
do organismo e da manutenção 
da nossa saúde. Para além destes, 
destacamos outros com funções 
igualmente importantes: cálcio, 
fósforo, magnésio e zinco. 

CONSELHOS PARA TER AINDA 
MAIS ENERGIA
•  Fazer várias pausas ao longo 
do dia
Para o cérebro conservar as 
informações mais relevantes, é 
necessário fazer pequenas pausas 
durante a atividade que está 
a realizar. Tenha em atenção para 
não parar durante muito tempo, 
para que a mente não fique muito 
dispersa. Aproveite esse tempo para 
beber água, comer alguma coisa 
leve ou até mesmo fazer alonga-
mentos adequados à sua situação.
•  Ouvir música 
Em 2015, investigadores da Trust 
Source da Shanghai University 
descobriram que a música relaxante 
ajuda a reduzir a fadiga e a manter 
a resistência muscular quando as 
pessoas estão envolvidas numa tare-
fa repetitiva. Já uma pesquisa mais 
recente, de 2020, confirma que

CONSELHOS DE SAÚDE

Saber quais são os alimentos que dão energia é importante, mas também 
é importante conhecer quais os que devemos usar com mais moderação 
e tentar manter a distância. Aqui estão alguns exemplos:

AÇÚCAR
Gelados, chocolates e até o café (frequentemente adoçado), são fontes de açúcar no 
dia a dia. Estudos mostram que a ingestão pode prejudicar a nossa saúde mental 
e física.

ÁLCOOL
O consumo excessivo de álcool já é conhecido por afetar de forma negativa a sua 
saúde. Para além disso, novas pesquisas associam o álcool a um aumento do risco 
de danos cerebrais e cognitivos.

FAST FOOD
Fast food ou «comida rápida» é algo a que os portugueses recorrem cada vez mais. 
Após um longo dia de trabalho ou de várias horas de estudo é comum sentirmos 
o efeito imediato de energia no nosso organismo depois de ingerirmos este tipo de 
alimentos. Isto deve-se ao facto de serem ricos em carboidratos simples. No entanto 
também contêm sal, gorduras e conservantes artificiais, pelo que – caso o consumo 
seja pouco consciente – podemos vir a sofrer consequências mais graves como 
hipertensão, doenças cardíacas e, consequentemente, muito cansaço.

trabalhar com música melhora o 
humor, ajuda o corpo a exercitar-se 
com mais eficiência e reduz a 
consciência de esforço. No fundo, 
para ter energia é necessário reunir 
uma série de condições, mas é 
importante ponderar sobre algumas 
ajudas extra que possamos necessi-
tar. Se quiser optar pela toma de um 
suplemento alimentar consulte a 
nossa equipa de farmacêuticos para 
garantir que escolhe o suplemento 
adequado às suas necessidades 
individuais.

ENTRE NO MODO ATIVO 
E REENCONTRE A ENERGIA!
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ENVELHECIMENTO: FAÇA MAIS POR SI

OS BENEFÍCIOS DO AR LIVRE NA SAÚDE MENTAL

FONTES
 ¹Jessica Finlay, Thea Franke, Heather McKay, Joanie 
Sims-Gould. Therapeutic landscapes and wellbeing in 
later life: Impacts of blue and green spaces for older 
adults. Health & Place, 2015; 34: 97 DOI: 10.1016/j.
healthplace.2015.05.001

Rua António Dias Cordeiro nº19
8500-559 Portimão
E-mail: tania.paias@portalbullying.com.pt

Telemóvel: 961309845

Tânia Paias

Quanto do seu dia é passado na 
rua? Que tempo dedica a passear, 
a ir até ao jardim para apanhar 
ar fresco, ou simplesmente para 
contemplar o exterior?

Não raras vezes vemos, quando 
passamos por algumas casas/
prédios, idosos à janela a apreciar 
o exterior, a movimentação «lá de 
fora». E quantas vezes saem essas 
pessoas? Quanto do seu tempo 
é passado ao ar livre?

São sobejamente conhecidos os 
benefícios do ar livre para a nossa 
saúde mental. A exposição aos 
espaços verdes reduz o risco de 
doenças e aumenta a sensação de 
bem-estar geral e de felicidade. ¹

Assim, incluir na sua rotina diária 
um passeio ao ar livre ou uma ida 
ao parque deve ser uma prioridade. 
Aproveite o bom tempo e os dias 
maiores e saia, passeie, sente-se 
num banco de jardim, ouça os 
pássaros, observe as pessoas a 
passarem, leia, faça crochet, malha: 
transporte algumas das atividades 
que faz dentro de casa para um 
espaço exterior. 

É necessário cuidar de si e olhar 
para as suas rotinas. Vivemos 
tempos diferentes que alteraram as 
nossas dinâmicas, que potencia-
ram um maior isolamento, mas é 
tempo de aos poucos e com toda a 
segurança, desfrutar dos espaços 
envolventes. Procure junto da sua 
área de residência um local 

Psicóloga Clínica e da Saúde 
Neuropsicóloga

agradável para dar um passeio. 
Se a sua mobilidade for reduzida 
peça ajuda a um familiar para que 
o acompanhe e possa usufruir de 
uns minutos de ar puro, de conver-
sa, de contemplação. 

Exercite o corpo e a mente, treine o 
relaxamento e aprenda a meditar. 
Aproveite que está no exterior 
e deixe-se levar pela paisagem, 
contemple-a, aprecie a sua beleza 
natural, e traga essa sensação 
consigo.

Se todos os dias se dedicar a 
passear um pouco vai ver que a 
cada dia se sentirá melhor, mais 
revigorado, mais enérgico.



rúbrica

TREINO DE MEMÓRIA

TREINO COGNITIVO

Não se esqueça que um estilo de vida ativo, com exercício físico, uma alimentação equilibrada e estímulo cognitivo, são 
os melhores ingredientes para uma vida mais saudável. Nesta edição mostrar-lhe-emos alguns espaços de Portimão do 
antigamente. Divirta-se a localizá-los e a relembrar algumas histórias de que se recorde. Escreva-as, inicie um caderno 
de memórias, um legado para a sua família. Encontra também um outro tipo de exercícios que desafiará a sua mente. 
Agarre nesta edição, leve-a consigo e realize estas atividades num espaço exterior.

Estas imagens são de Portimão. Consegue identificar 
a localização exata?

Repita o mesmo desenho na grelha vazia.

GINÁSIO DA MENTE



A farmácia assume-se como um espaço de saúde, que compreende todas 
as atividades inerentes à seleção, aquisição, armazenamento, manipulação 
e distribuição de medicamentos e produtos de saúde, bem como um local 
privilegiado para o aconselhamento aos seus utentes sobre o uso seguro, 
eficaz e eficiente dos mesmos.
No que diz respeito aos medicamentos manipulados são necessárias 
condições físicas e técnicas para assegurarmos a sua correta preparação, 
cumprindo com todas as exigências legais para o efeito.
Esta área da farmacotecnia, onde ocorre transformação das matérias-primas 
num produto final manipulado, assume um papel preponderante para 
colmatar lacunas do mercado bem como para individualizar determinados 
tratamentos.
E se, há já muito tempo, estes medicamentos eram solicitados muito 
frequentemente ao balcão da farmácia, com a crescente industrialização aca-
baram por perder expressão. Contudo, temos assistido a um ressurgimento 
destes pedidos, especialmente numa área que está muito em voga, 
a medicina estética, onde se pretende personalizar os tratamentos.
Assim, poderão surgir na farmácia solicitações de medicamentos manipu-
lados com ou sem prescrição médica. Após análise, estes são programados 
e preparados por um operador e validados por um supervisor que faz o 
controlo de qualidade final.
À semelhança de qualquer medicamento, o manipulado é acompanhado por 
um folheto informativo onde consta a sua composição e conselhos úteis de 
utilização e conservação.

PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS

Ana Figueiredo Gouveia
Farmacêutica na Farmácia Pedra Mourinha

AQUI FICAM ALGUNS EXEMPLOS 
DOS MEDICAMENTOS 
MANIPULADOS MAIS COMUNS:
• Preparação de xaropes para 
utilização pediátrica.
• Preparação de cremes/
pomadas com diversas funções:
   - tratamento de sarna
   - tratamento de psoríase e/ou     
queratoses
  - tratamento e prevenção de 
manchas
  - anestésicos tópicos para apli-
cação em contexto médico
  - tratamento hormonal tópico
• Preparação de soluções 
auriculares.
• Preparação de formulações 
destinadas a serem aplicadas 
nas mucosas.

Este serviço encontra-se centralizado na Farmácia Pedra Mourinha que 
assume todos os pedidos exequíveis que surjam nas 3 farmácias: 
Arade, Central e Pedra Mourinha.



Catarina Santos
Farmacêutica na Farmácia Arade

ENTREGAS AO 
DOMICÍLIO:
Entregamos em 
Portimão, Lagoa, 
Lagos, Silves e 
Monchique

PREPARAÇÃO 
INDIVIDUALIZADA 
DA MEDICAÇÃO

CONSULTAS DE 
NUTRIÇÃO

MEDICAMENTOS 
MANIPULADOS 

ADMINISTRAÇÃO 
DE VACINAS

MEDIÇÃO DE 
COLESTEROL, 
TRIGLICÉRIDOS, 
GLICEMIA, ÁCIDO 
ÚRICO E 
HEMOGLOBINA

CONHECE A DOENÇA «GOTA»?
A gota é uma doença reumática inflamatória. Surge como dor súbita 
e intensa nas articulações em particular no dedo grande do pé. 
Esta doença resulta do excesso de ácido úrico no sangue e da sua 
acumulação nas articulações. 
As crises de gota manifestam-se por dores localizadas numa ou mais 
articulações que se tornam vermelhas, quentes e inchadas e a longo 
prazo podem causar deformações principalmente nas mãos, pés, 
cotovelos e joelhos. 
Há cuidados essenciais que contribuem para o controlo das crises 
de gota e, sobretudo, para as prevenir: 
• Manter um peso saudável
• Beber mais de 2 L de água por dia
• Dar preferência a produtos lácteos magros
• Evitar alimentos de origem animal ricos em purinas (vitela, bacon, porco, 
coelho, pato, fígado, vísceras)
• Evitar peixes gordos e marisco (anchova, sardinha, bacalhau, ovas de peixe, 
mexilhão, salmão fumado)
• Evitar as leguminosas secas (grão, feijão, favas)
• Evitar bebidas alcoólicas, em particular, a cerveja
• Evitar medicamentos que possam favorecer a acumulação de ácido úrico. 

A determinação dos níveis de ácido úrico no sangue permite a avaliação do 
risco de vir a desenvolver uma crise de gota. Aconselhe-se com a nossa equipa 
de farmacêuticos. Controle os seus valores de ácido úrico connosco! 




