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No dia 14 de novembro assina-
la-se o Dia Mundial da Diabetes, 
uma doença que afeta muitos
portugueses e para a qual deve-
mos estar alerta. Nesta edição, 
a nutricionista Mariana Freitas 
e o especialista em treino 
terapêutico Pedro Vargas 
trazem-nos informação impor-
tante para a prevenção e melhor 
controlo da doença.
Novembro é também o mês em 
que a temperatura arrefece 
e passamos mais tempo dentro 
de casa. A Lina Messias, especia-
lista em Feng Shui, traz-nos 
dicas para vivermos confortáveis
neste tempo de recolhimento. 
Com o frio surgem também 
mais doenças respiratórias,
verificando-se um aumento 
exagerado do consumo dos 
antibióticos, que são utilizados
inadequadamente ou sem 
serem necessários. A farmacêuti-
ca Marta Ponceano relembra os
perigos da resistência bacteriana 
aos antibióticos.
 Nas nossas farmácias vamos 
continuar empenhados em 
promover diariamente a vossa 
saúde!
Cuidem do vosso corpo e mente. 
Estamos cá para vos ajudar.

Inês Duarte
Farmacêutica
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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 : 



 

 

 
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substi-
tutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo 
de vida saudável. Para mais informações consulte o seu médico e 
aconselhe-se com o seu farmacêutico. 

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um re-
gime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável. Para mais 
informações consulte o seu médico e aconselhe-se com o seu farmacêutico. 

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado 
e de um modo de vida saudável. Para mais informações consulte 
o seu médico e aconselhe-se com o seu farmacêutico. 

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como 
substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de 
um modo de vida saudável. Para mais informações consulte o seu 
médico e aconselhe-se com o seu farmacêutico. 

ENERGYA IMMUNE VitC + Zn

MAGNESIUM -OK
Embalagem de 30 comprimidos

FORCAPIL

ARKOVITAL

-2€

Campanhas válidas de 1 a 30 de Novembro de 2021. Limitada ao stock existente.
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-10%

CAMPANHAS VÁLIDAS DE 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021

promoções

 
-30%

ThermaCare é um dispositivo médico eficaz no alívio da dor muscular e das 
articulações. Verifique periodicamente a pele, e caso detete sinais de irritação ou 
queimaduras, remova imediatamente o produto. Antes de usar leia atentamente 
a rotulagem e as instruções de utilização.

THERMACARE
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Olá, caros leitores.
Hoje venho falar-vos da 
diabetes.
Sabia que mais de 1 milhão 
de Portugueses entre os 20 
e os 79 anos têm diabetes?
Esta doença crónica é cada 
vez mais frequente na nossa 
sociedade, atingindo ambos 
os sexos.
Mas o mais preocupante é que 
cerca de 44 % dos indivíduos 
com diabetes não sabe que 
tem a doença.

A diabetes é caracterizada pelo 
aumento dos níveis de açúcar 
no sangue, a hiperglicemia. 
A hiperglicemia deve-se em 
alguns casos à insuficiente 
produção de insulina 
e noutros à insuficiente ação
da insulina e, frequente-
mente, à combinação destes 
dois fatores. A insulina tem 
como função permitir
que os açúcares entrem nas 
células do corpo.
Existem 3 tipos de diabetes:
- Diabetes tipo 1 - causada
pela destruição das células 

produtoras de insulina do 
pâncreas. Ocorre
geralmente na infância ou no 
início da fase adulta.
- Diabetes tipo 2 - ocorre 
quando o pâncreas não 
produz insulina suficiente ou 
quando o organismo não
consegue utilizar eficazmente 
a insulina produzida. Ocorre 
geralmente a partir dos 40 
anos de idade.
- Diabetes gestacional - 
corresponde a uma anomalia 
do metabolismo dos açúcares 
durante a gravidez.

DIABETES MELLITUS:
Saiba mais sobre esta doença

SABER PARA PREVENIR E CUIDAR

rúbrica

AS PESSOAS COM DIABETES PODEM VIR A DESENVOLVER UMA 
SÉRIE DE COMPLICAÇÕES, TAIS COMO:
• Doença cardíaca e enfarte
• Lesões renais
• Lesões oculares
• Lesões neurológicas
• Problemas nos pés
• Doença do foro dentário
• Disfunção sexual

Relativamente à diabetes tipo 2, a única que pode ser prevenida, 
existem vários factores de risco como a hipertensão arterial, o excesso 
de peso ou obesidade, o colesterol e/ou triglicéridos elevados, uma 
alimentação desequilibrada e de elevado valor energético, o sedenta-
rismo, o historial familiar, a idade acima dos 45 anos, situações 
de stress e ansiedade ou o consumo frequente de álcool e tabaco.



MODO DE PREPARAÇÃO 
Pré-aqueça o forno. Numa frigideira, 
coloque um fio de azeite, a cebola 
picada, os dentes de alho, os cogu-
melos laminados e os espinafres. 
Deixe cozinhar. Junte o frango cozido 
e desfiado. Numa taça grande, bata 
os ovos. Adicione o queijo fresco bati-
do 0% M.g., tempere a gosto e mexa 
até obter uma mistura homogénea. 
Adicione o preparado de espinafres 
e frango aos ovos batidos com 
o queijo. Envolva bem. Retifique 
os temperos. Deite o preparado numa 
forma de silicone ou fundo amovível 
e coloque no forno a 180ºC. 

SABER PARA PREVENIR E CUIDAR
rúbrica

E PARA PREVENIR, O QUE PODE FAZER?

- Realizar uma alimentação variada, equilibrada e completa. Deve con-
sumir diariamente fruta e produtos hortícolas, preferir alimentos ricos 
em fibra como cereais integrais, frutos secos, leguminosas e
sementes, e evitar o consumo frequente de açúcares e gorduras.
- Praticar atividade física de forma regular, no mínimo 30 minutos por 
dia. Esta permite a regulação dos açúcares no sangue e ajuda 
a melhorar a sensibilidade à insulina.
- Controlar o seu peso. Perder cerca de 5 a 10% do peso em excesso 
pode ajudar a prevenir, ou pelo menos retardar, o desenvolvimento 
da diabetes tipo 2.
- Deixar de fumar. Fumar aumenta a resistência à insulina, tornando 
mais difícil o controlo dos níveis dos açúcares no sangue.
É fundamental estar atento a sintomas como fome, sede intensa, urinar 
em excesso e mau estar (prurido, cansaço, dores de cabeça e sudação 
excessiva), devendo realizar exames regulares de diagnóstico.
Não se esqueça que a prevenção é sempre a melhor solução!

INGREDIENTES 
• 400 g de frango cozido e desfiado 
• 400 g de folhas de espinafres frescos 
• 6 a 8 cogumelos frescos laminados 
• 5 ovos 
• 1 embalagem (200 g) de queijo 
fresco batido 0% M.g. 
• 1 cebola picada 
• 2 dentes de alho picados 
• Sal q.b 
• Azeite q.b 
• Noz moscada q.b 
• Salsa picada 

Mariana Freitas – CP 2097N
NutricionistaRECEITA  Quiche sem base



FITNESS E SAÚDE
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A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA 
NO CONTROLO DA DIABETES
É já sabido que Portugal apresenta 
uma elevada taxa de doentes 
diabéticos. 
A atividade física regular é muito 
importante para a estabilização dos 
níveis de glicose sanguínea na po-
pulação diabética e pré-diabética. 
Sabe-se hoje que o exercício físico 
contribui de forma decisiva para o 
controlo glicémico na diabetes tipo 
2, reduzindo o risco cardiovascular, 
contribuindo para a perda de 
peso e melhoria do bem-estar. O 
exercício regular pode, portanto, 
prevenir ou retardar o apareci-
mento de diabetes tipo 2 e tem 
também benefícios importantes 
para pessoas com diabetes tipo 1 
(melhoria do fitness cardiovascular, 
força e sensibilidade à insulina, 
entre outros). 
Tanto o exercício aeróbio como o 
treino de força são atividades tera-
pêuticas fulcrais, mas infelizmente 
subutilizadas para o controlo da 
diabetes tipo 2. 
As alterações positivas ao nível 
da tolerância à glicose e sensi-
bilidade à insulina normalmente 
permanecem até 72h após a última 
sessão de exercício físico, 
tornando-se a regularidade da 

atividade física muito importante 
para a manutenção dos efeitos a 
longo prazo. Segundo a American 
College of Sports Medicine (ACSM), 
indivíduos com diabetes tipo 2 
deverão garantir um mínimo de 
1000 kcal gastas por semana em 
atividade física. Regra geral, 

pessoas com diabetes tipo 2 
demonstram níveis de fitness 
mais baixos que a população não 
diabética e deverão começar por 
realizar exercício em intensidades 
baixas ou moderadas e progredir à 
medida que a tolerância à atividade 
aumenta.

No caso do treino de força, como 
o nome indica, tem o potencial de 
incrementar a força e resistência 
muscular, melhorar a flexibilidade 
e composição corporal, diminuir 
o risco cardiovascular e melhorar 
a tolerância à glicose e sensibili-
dade à insulina.

No Ginásio Village temos uma equi-
pa de profissionais preparados para 
acompanhar e ajudar os diabéticos 
e pré-diabéticos a alterar o seu estilo 
de vida e colher todos os benefícios 
de uma atividade física devidamente 
estruturada, em segurança.
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VIDA SAUDÁVEL
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HYGGE 
O SEGREDO DA FELICIDADE!
Outono! Chegou a estação do ano 
em que começamos a viver mais 
dentro de casa, tempo de recolhi-
mento e tempo de Hygge .
Hygge é um conceito do povo mais 
FELIZ do Mundo, os Dinamarque-
ses, e não tem tradução literal!
Na Dinamarca o sol quase nunca

1. Estreitar os laços com os amigos e familiares mais próximos
Nas reuniões de família e amigos fiquem em casa, cozinhem juntos, desliguem 
os telemóveis e a televisão e aproveitem a companhia uns dos outros.
2. Aprender a relaxar
Estamos sempre a «correr» de um lugar para o outro. Há sempre um sítio onde temos 
de estar, e o resto do tempo estamos a pensar sobre a lista de tarefas diárias pendentes. 
Com o Hygge valorizamos o tempo de descanso e relaxamento como parte importante 
do nosso equilíbrio. 
Podemos relaxar apenas estando «presente» a saborear uma refeição ou um copo de bom 
vinho. Outras atividades Hygge que podemos incluir no dia a dia é a leitura, o tricô, ouvir 
música ou ver um bom filme. 
3. Desconecte-se
Sabia que, de acordo com vários estudos, a adição à internet está a aumentar todos os 
anos? Embora esta adição ainda não esteja devidamente classificada, o que é certo é que 
já existem vários profissionais de saúde a alertar para este problema.
Fazer Hygge dá preferência às conexões reais, aos abraços apertados, aos olhos nos olhos. 
Quando nos desligamos das redes sociais, emails e web é mais fácil promovermos essas 
conexões que aumentam significativamente a nossa felicidade.
4. Lar doce Lar
Ter uma casa confortável é um dos princípios básicos da vida Hygge. É importante 
investir no conforto do lar com boa roupa de cama, mantas quentinhas, calçado quente e 
confortável, uma lareira e velas acesas, e almofadas para tornar o sofá e os cadeirões mais 
confortáveis. Outra sugestão para se sentir melhor em casa é trazer a natureza para dentro 
dela, acrescentando plantas de interior ou suculentas à decoração. 
5. Cozinhar
Quando se fala em cozinhar não é colocar uma pizza no forno! Cozinhar de forma Hygge 
é ter tempo e apreciar tanto a preparação como a refeição. Fazer biscoitos, fazer um bolo 
ou um pão, inundar a cozinha e a casa com os cheiros maravilhosos destes cozinhados: 
isso é Hygge. 
Uma das melhores formas de demonstrar o amor aos nossos é cozinhar para eles; apren-
da e experimente novas receitas e de preferência envolva toda a família nesse processo.

SER HYGGE está na moda: dar valor ao simples, dar valor a quem está ao 
nosso lado, apreciar a nossa própria companhia. Este é o segredo da felici-
dade dos Dinamarqueses, que todos nós podemos colocar em prática.

brilha, os Invernos são rigorosos, e, 
no entanto, o índice de felicidade 
deste país é muito superior em 
relação ao resto do mundo.
Fazer Hygge é ter um estilo de 
vida que engloba vários aspetos e 
prazeres, a maioria deles associa-
dos ao conforto do nosso LAR.

Apreciar as coisas simples da vida, 
não importa se sozinho ou acom-
panhado, fazer Hygge é valorizar 
mais o SER que o TER.
Existem várias formas de colocar 
em prática este estilo de VIDA FELIZ, 
como por exemplo:

LINA MESSIAS
Especialista em Feng Shui
https://espacosquecuram.com/



O Dia Europeu dos Antibióti-
cos celebra-se com o objetivo 
de promover a utilização ade-
quada e segura dos antibióti-
cos, de modo a reduzir 
a resistência antibiótica. 
O que são antibióticos?
Antibióticos são medica-
mentos utilizados para tratar 
infeções provocadas por 
bactérias, não atuando em 
infeções virais, como são a 
gripe e as constipações.
De acordo com a sondagem 
Eurobarómetro, realizada em 
2016, aproximadamente 
52 % da população portugue-
sa acredita que os antibióticos 
são eficazes contra gripes 
e constipações. 
Na realidade, as infeções das 
vias respiratórias superiores 
são, geralmente, de causa 
viral, o que não justifica o 
uso de antibioterapia. Porém, 
constituem a principal razão 
do consumo de antibióticos. 
O que é certo é que quando 
utilizados de forma incorreta, 
estes medicamentos podem 
causar mais danos do que 
benefícios.

O que é a resistência aos 
antibióticos?
A resistência aos antibióticos 
é a capacidade das bactérias 
de resistirem à ação de deter-
minado antibiótico. Ou seja, 
não são os seres humanos 
ou os animais que se tornam 
resistentes, mas sim as 
bactérias. 

A transmissão da resistência 
aos antibióticos propaga-se 
na comunidade, nas unidades 
de saúde, ao nível da pecuária 
e na sequência de viagens.
De facto, o aparecimento de 
microrganismos resistentes é 
um fenómeno biológico 

natural, mas agravado pelo 
uso incorreto da medicação, 
sobretudo pela sua utilização 
indiscriminada e pelo 
incumprimento do tratamento 
indicado pelo médico. Deste 
modo, o uso inadequado de 
antibióticos acarreta consigo 
consequências graves, não 
só para o indivíduo, mas para 
a sociedade em geral. 

Porque é urgente travar a 
resistência aos antibióticos? 
Ainda que nos últimos anos 
se tenha observado uma 
diminuição no consumo de 
antibióticos, o aparecimen-
to de bactérias resistentes 
continua a ser um problema 
em todo o mundo. A resistên-
cia bacteriana desenvolve-se 
facilmente e é um perigo 
crescente para a saúde 
pública. 
As infeções provocadas por 
bactérias resistentes são mais 
difíceis de tratar, traduzem-se 
numa menor qualidade de 
vida, maior mortalidade, 
tempo de internamento pro-
longado e um aumento dos 
custos económicos e sociais 
associado ao tratamento.

DIA EUROPEU DOS ANTIBIÓTICOS

18 Novembro
O PROBLEMA DA RESISTÊNCIA 
AOS ANTIBIÓTICOS



CONSELHOS PARA EVITAR A RESISTÊNCIA BACTERIANA: 
- Utilizar antibióticos apenas sob a indicação do médico. 
- Respeitar a dose (isto é, a quantidade) e o intervalo entre as tomas. 
- Cumprir a duração do tratamento. Mesmo que se sinta melhor não 
deve parar o tratamento pois ao interrompê-lo, a infeção pode voltar 
e de forma mais agressiva.
- Nunca reutilizar o antibiótico que sobrou: a bactéria que anteriormente 
causou a infeção pode não ser a mesma da atual infeção. Deve entregar 
as sobras da medicação na Farmácia. 
- Prevenir infeções, através, por exemplo, da higienização das mãos, 
sobretudo após utilização da casa de banho e antes das refeições. 

DIA EUROPEU DOS ANTIBIÓTICOS

18 Novembro
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MARTA PONCEANO
Farmacêutica na Farmácia Arade

ALÉM DISSO, A TOMA DE 
ANTIBIÓTICOS DEVE SEGUIR 
ALGUMAS INSTRUÇÕES:
- Em caso de gravidez, consultar 
o médico antes de iniciar a toma 
de antibióticos, pois pode não 
ser adequado para o feto.
- Informar sempre o médico 
sobre a sua medicação habitual, 
pois pode interferir com o anti-
biótico prescrito.
- Seguir as indicações sobre 
a altura preferencial da toma 
(antes ou depois das refeições/
quais os alimentos ou bebidas 
a evitar).
- A toma de antibióticos 
provoca sempre alterações na 
nossa flora bacteriana, podendo 
traduzir-se em: diarreia, dores 
de estômago, vómitos, entre 
outros. Caso estes sintomas se 
revelem severos, deve informar 
o médico. 



SAÚDE MENTAL

«Mexa-se pela sua saúde» é 
uma frase a que nos habituá-
mos e que tão bem compreen-
demos pois sabemos que 
a nossa mobilidade depende 
do exercício e do estilo de vida 
que levamos. E a nossa saúde 
mental? Será que somos 
assim tão conscientes da falta 
que faz a mobilidade mental? 
Saberemos nós movermo-nos 
mentalmente?

No mês passado celebrou-se 
o dia mundial da saúde men-
tal, mas devemos estar aten-
tos todos os meses à forma 
como agimos e pensamos. É 
importante preocuparmo-nos 
com aquilo que sentimos, com 
a forma como a nossa mente 
vê e lê as coisas. Devemos 

tentar perceber se fazemos 
algo para mudar, ou somente 
se somos capazes de atender 
ao que está ao nosso alcance 
para mudar. Fala-se muito 
mas percebe-se muito? Pen-
sa-se muito, mas faz-se muito?
Vamos colocar o cérebro fit 
e aprender como podemos 
melhorar o nosso estilo de 
vida, compreender quais os 
gatilhos da nossa mente e as 

rasteiras que lhe vamos colo-
cando. Somos o que come-
mos, mas também somos o 
que pensamos. 
Vidas agitadas, desregradas, 
com níveis de stress e ansie-
dade grandes levam à desre-
gulação das nossas hormonas 
e consequentemente 

ao aumento dos níveis de 
glicémia no sangue. As de-
fesas ficam em baixo 
e o cansaço aumenta: come-
çamo-nos a sentir tristes, 
apáticos, com dificuldades de 
concentração e padrões de 
sono alterados. Todos estes 
são sinais de que precisamos 
de aprender a lidar com aqui-
lo que sentimos e que a nossa 
mente está a deprimir.
Então, o maior desafio não 
é o que sentimos mas sim o 
que fazemos com o que senti-
mos, e é aqui que está 
a grande aposta: tornar a 
mente ágil, capaz de lidar com 
as adversidades e com a ges-
tão das emoções, do stress 
e da ansiedade. É importante 
que se aprenda a aproveitar 
cada momento da nossa 
vida, a viver cada desafio com 
empenho e perseverança, 
sabendo que é preciso aceitar 
a dor para a transformar. Neste 
processo de transformação, 
renascemos, tornamo-nos 
melhor, criamos limites, 
olhamos para o futuro com 
a certeza de que faremos tudo 
o que estiver ao nosso alcance 
para o agarrar com determi-
nação, sem desistir de procu-
rar o rumo certo, aprendendo 
a ver o lado positivo, mas sem 
excesso de positividade.

rúbrica
MEXA-SE, PELO SEU CÉREBRO
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rúbrica
Liste todos os acontecimentos da vida que o fizeram sentir feliz: 
(onde estava, com quem estava, o que estava a fazer)

Perceba se se tornou mais exigente com o seu conceito de felicidade, 
que acontecimentos negativos o marcaram e mudaram. Liste-os:

Perceba o que pode fazer por si para mudar aquilo que sente 
(para cada acontecimento negativo permita-se pensar algo positivo, 
a força que teve, como o viveu, quem o ajudou) e concentre-se nestas 
últimas recordações.

ANSIEDADE
STRESS

PENSE EM SI: tem 15 minutos (por dia) só para si?

- Se a resposta for não, perceba que está na altura de criar um mo-
mento para si. Estabeleça um compromisso consigo e prometa-se 
a parar para si e por si.

Aprenda a pensar sobre si e para si. Faça-o todos os dias, pode ser 
ao acordar ou antes de dormir, ou nestes dois tempos. Disfrute 
de si e fortaleça o seu lado positivo.

Reveja a sua vida e avalie, numa escala de 0 a 10, quanto tem de 
stress e ansiedade, mas perceba que estes conceitos fazem parte 
da nossa vida, mas que não é suposto que a dominem. Escreva dois 
compromissos a estabelecer consigo para diminuir a:

E NÃO SE ESQUEÇA, PEDIR 
AJUDA A UM PROFISSIONAL 
DE SAÚDE MENTAL NÃO 
FAZ DE SI FRACO: É PELO 
CONTRÁRIO UM ATO DE 
CORAGEM, DE OLHAR PARA 
E POR SI.
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