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Muitos de nós sentem-se “parados no 
tempo” à espera que a pandemia termine, 
mas as estações do ano continuam a 
seguir-se umas às outras e a Primavera já 
chegou. É na Primavera que a maioria das 
plantas polinizam e por isso é também 
nesta altura que quem sofre de alergia 
sazonal começa a apresentar sintomas 
desta doença. Nesta edição falamos dos 
sintomas mais comuns da alergia sazonal 
e também de como preveni-los.
A Dra. Graça Oliveira dedica um artigo aos 
prebióticos e ao papel que desempenham 
na saúde da pele do bebé e a nutricionista 
Marisa Legrante traz dicas importantes que 
simplificam a culinária saudável.
No dia 11 de Abril assinala-se o Dia 
Mundial da Doença de Parkinson, doença 
que afeta cerca de 20 mil pessoas em 
Portugal. A psicóloga Tânia Paias dedica a 
sua rúbrica a esta doença neurológica e 
propõe exercícios para estimular a mente.
Nas nossas Farmácias acreditamos em dar 
o melhor às pessoas: recomendações se-
guras, informação rigorosa mas acessível, 
palavras amigas e conselhos práticos para 
uma vida mais saudável. Conte connosco!

Inês Duarte
Farmacêutica
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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.

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

Campanha válida para as embalagens de 30 e 90 comprimidos. Os suplementos ali-
mentares 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.

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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A primavera é a estação das alergias sazonais, causadas maioritariamente 
pelos grãos de pólen. É fundamental saber identificar os sintomas e o que 
fazer para prevenir.
Uma alergia é uma reação anómala do sistema imunitário que reage a subs-
tâncias que, aparentemente, são inofensivas para a maioria das pessoas. Estas 
substâncias são designadas por alergénios e são exemplos o pó da casa, o pólen 
das flores, os bolores, o pelo dos animais, alguns alimentos ou medicamentos. 
A primavera é a época em que a maioria das plantas poliniza, sendo que os dias 
quentes, secos e com vento são os dias com mais pólen no ar. A alergia ao pólen 
pode condicionar muito a vida das pessoas sensíveis, quando estão expostas a 
estes pequenos grãos!
Os grãos de pólen não são visíveis a olho nu, podem ser transportados pelo vento 
por muitos quilómetros e causar variados e incómodos sintomas de alergia às 
pessoas mais predispostas, quando entram em contacto com o organismo (por 
inalação ou contacto com a pele).

Os espirros são o sintoma mais comum, mas a alergia sazonal pode 
manifestar-se também das seguintes formas:
•Rinite alérgica: nariz entupido, corrimento nasal, tosse, comichão no nariz, olhos e garganta
•Conjuntivite alérgica: olhos vermelhos, inchados, lacrimejantes e com comichão
•Asma: tosse seca, pieira e dificuldade em respirar
•Eczema: pele seca, que muitas vezes origina lesões vermelhas, descamativas e que 
provocam muita comichão, principalmente nas pregas cutâneas (parte da frente dos cotovelos 
e atrás dos joelhos, por exemplo)

•Urticária: pele irritada, vermelha e com muita comichão.

Para tentar reduzir ao máximo os sintomas da alergia sazonal é fundamental 
tentar diminuir a exposição ao pólen nesta altura do ano. Deixamos 7 conse-
lhos úteis, para que esta seja uma primavera mais tranquila: 
1.Consulte o Boletim Polínico para saber quais são os tipos e quantidades de pólen no ar em 
cada dia e cada região do país
2.Evite passeios nos dias e nas horas de maior concentração polínica
3.Evite atividades ao ar livre (campismo e desportos, por exemplo) em dias quentes, secos 
e ventosos
4.Mantenha as janelas e as portas de casa fechadas e evite estender a roupa ao ar livre
5.Utilize óculos escuros
6.Mantenha as janelas fechadas quando viaja de carro e use capacete integral se viajar 
de moto
7.Mude sempre de roupa quando chegar a casa e tome banho antes de se deitar para não 
levar resíduos de pólen para a cama

Aproveitem a primavera ao máximo, livre de espirros e sintomas desagradáveis!
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SABER PARA PREVENIR E CUIDAR

ALERGIA SAZONAL

Ana Filipa Romão
Farmacêutica Adjunta na Farmácia Arade

Nas nossas Farmácias sabemos como 
ajudá-lo a controlar os sintomas de alergia. 
Podemos recomendar medidas preventivas e 
medicamentos para o alívio dos sintomas ou 
ainda ajudá-lo a compreender e cumprir o 
tratamento prescrito.



nutrição

Marisa Legrante
Nutricionista na Farmácia Central
Nº Cédula 4013N

9 ESTRATÉGIAS QUE SIMPLIFICAM 
A CULINÁRIA SAUDÁVEL

A adoção de um estilo de vida saudável deve ser encarada não apenas 
como uma oportunidade, mas também como um desafio. Comer de forma 
saudável surge naturalmente como uma das principais metas. Tentamos 
neste artigo estabelecer regras e definir algumas estratégias que possam 
ajudar a tornar o ato de cozinhar simples e acessível a qualquer pessoa.

Existem 9 estratégias simples que podem ser estabelecidas:
1. Elaborar previamente uma lista com todos os alimentos frescos e secos a comprar.
2. Tornar a cozinha um local acolhedor e agradável, colocando música ambiente ou 
até algum programa que lhe agrade na televisão para que se sinta motivado.
3. Optar por preparar os alimentos frescos (legumes e frutas) e congelar em sacos 
ou tupperwares individuais e corretamente acondicionados, de modo a evitar o 
surgimento de cristais de gelo que deteriorem a qualidade nutricional do alimento.
4. Reservar no congelador bases de sopa diferenciadas ou bases de fruta, para 
utilizar em sumos naturais ou batidos.
5. Deixar os legumes já preparados previamente a descongelar no frigorifico para o 
momento em que terão de ser usados.
6. Preparar refeições no fim de semana, ou em períodos de folga, e congelar em 
doses individuais, garantindo refeições equilibradas conforme as preferências 
alimentares pessoais. 
7. Organizar um plano semanal que ajude a rentabilizar o tempo em dias de maior 
carga horária. Implementar esta gestão, definindo pratos simples e rápidos para os 
dias em que não apeteça cozinhar, evita a que se consumam refeições processadas. 
8. Reaproveitar sobras de preparados anteriores, tais como arroz, massa, legumes, 
caldos de legumes ou de peixe para confeções posteriores. 
9. Não procurar a perfeição nas primeiras confeções nem desanimar, o segredo 
está em experimentar e praticar novas receitas. Reúna alimentos que lhe agradem, 
começando por receitas simples e rápidas com poucos ingredientes, e pouco a pouco 
vá aprimorando e desenvolvendo o gosto pela cozinha.

DICAS FUNDAMENTAIS

Investir nas sopas caseiras – simples, práticas e saudáveis.

Reutilizar a água da cozedura para caldos, sopas e confeções futuras.

Preferir o azeite como gordura na confeção e no tempero, tendo sempre em atenção que 
uma colher de sopa (10g) = 80kcal. 

Optar pelo açúcar mascavado em vez de açúcar branco refinado.

Preferir as ervas aromáticas e as especiarias por forma a reduzir o uso de sal. 

Utilizar polpa de tomate fresco/caseira ou tomate pelado em detrimento do molho de 
tomate processado, devido à adição de açúcares.

Escolher os queijos brancos tais como, requeijão, queijo fresco, mozarela, ricota, cottage, 
em detrimento dos queijos curados e amanteigados (ricos em sal e gordura). 
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Cada vez mais estudos provam os 
benefícios do uso de prebióticos der-
matológicos. Fique a saber o que são 
e qual o papel que desempenham na 
saúde da pele do bebé.
 A pele do bebé é mais fina do que a do 
adulto. É imatura, frágil e particular-
mente suscetível a agressões externas 
tais como trauma e infeções.  
A superfície cutânea do bebé em relação 
ao seu peso corporal é 3 a 5 vezes supe-
rior em relação ao adulto, o que torna 
a pele do bebé mais permeável aos 
agentes agressivos: microrganismos, 
alergénios e toxinas.

A PELE É A PROTEÇÃO ESSENCIAL
 À VIDA
A pele é essencial à vida! 
É ela que nos envolve e protege desde 
o nascimento.
As principais funções da pele do bebé 
são a prevenção da desidratação, da 
absorção de substâncias tóxicas e 
invasão por microrganismos, a proteção 
contra o trauma e contra a radiação 
ultravioleta e a termorregulação. Além 
de todas as funções vitais de proteção, 
a pele é ainda garante da sensibilidade 
tátil do bebé. 
As funções da pele são essenciais 
para garantir o bem-estar, a saúde e 
a sobrevivência do bebé. É por estas 
razões que é fundamental cuidar con-
venientemente a pele desde o primeiro 
momento.  

IMPORTÂNCIA DOS MICRORGANIS-
MOS NO EQUILÍBRIO DA PELE
À superfície da pele existe uma comuni-
dade de microrganismos, denominada 
microbiota, que vive em equilíbrio 
perfeito connosco. Existem dois tipos de 
microbiota: a residente e a transitória. 
A microflora transitória corresponde a 
microrganismos que permanecem na 

OS PREBIÓTICOS NO CUIDADO DA PELE DO BEBÉ

CUIDADOS DE PELE

pele de forma temporária, e que não 
fazendo parte da microflora natural, 
têm algum potencial para se tornar 
prejudiciais. A microbiota residente, por 
seu lado, é composta por microrga-
nismos benéficos que impedem a pele 
de ser colonizada por microrganismos 
agressivos, que provocam infeção.
A preservação da microbiota residente 
e dos seus microrganismos benéficos é 
essencial para manter a pele do bebé 
saudável.

MICRORGANISMOS BENÉFICOS SÃO 
ALIMENTADOS PELOS PREBIÓTICOS
Ao alimentarem os microrganismos 
benéficos, os prebióticos têm a capaci-
dade de estimular as defesas naturais 
da pele, pois fortalecem as bactérias 
amigáveis da pele, impedindo assim o 
crescimento de bactérias nocivas. Desta 
forma, educam o sistema imunológico 
na prevenção da doença cutânea por 
trauma, infeção ou alergia.

DESEQUILÍBRIOS NA PELE DO BEBÉ
Sendo a pele do bebé uma pele estru-
turalmente frágil e fisiologicamente 
imatura, a microbiota desempenha um 
papel preponderante na sua função de 
defesa.
Fatores como a utilização de produtos 
agressivos, carências nutritivas ou o 
meio ambiente, podem potenciar o 
desenvolvimento dos microrganismos 
agressores, levando ao desequilíbrio da 
microbiota da pele do bebé. 
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CUIDADOS DE PELE

VANTAGENS DO USO DE PREBIÓTICOS 
NO CUIDADO DIÁRIO DA PELE 
DO BEBÉ
Quando a pele do bebé perde o seu 
equilíbrio, as bactérias benéficas 
deixam de conseguir desenvolver-se 
e proteger-se das bactérias nocivas 
que penetram na pele, originando 
problemas como irritação, vermelhidão, 
prurido ou inflamação. Os prebióticos 
ajudam no reequilíbrio cutâneo e 
impedem o crescimento de microrga-
nismos agressores. 
Estudos demonstram que a utilização 
dos prebióticos em produtos para 
higiene e cosmética é importante para 
a manutenção de uma pele saudável 
do bebé. Ao associar prebióticos à 
composição de produtos de higiene, 
cosmética e tratamento para a pele do 
bebé, para além de limpar e hidratar, 
permite a regulação da microbiota. 
Assim, o equilíbrio biológico da pele é 
retomado, impedindo a proliferação de 
microrganismos patogénicos.

BIBLIOGRAFIA

1.Valido AM, Guimarães H, Amaral JMV, Januário L, Carrapato R, Tomé T, Martins V. Consensos em Neonatologia. 
Secção de Neonatologia, Sociedade Portuguesa de Pediatria 2004;105-9
2. Challenges in Neonatal Nursing: Providing Evidence-Based Skin Care. NANN 2003 
3. Cogen AL, Nizet V and Gallo RL. Skin microbiota: a source of disease or defence?. Br J Dermatol. 2008 March; 
158(3):442-455
4. Krutmann J. Pre-and probiotics for human skin. Journal of Dermatological Science 2009;54:1-5.
5. Caramia G, Atzei A, Fanos V. Probiotics and the skin. Clinics in Dermatology 2008 ;26:4-11.
6. Al-Ghazzewi F and Hand Tester RF. Impacto of prebiotics and probiotics on skin health.Beneficial Microbes 
2014;5(2):99-107.
7. Thomas DW, Greer FR, and Committe on Nutrition; Section on Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. 
Probiotics and Prebiotics in Pediatrics .Pediatrics 2010;126:1217
8. Bockmu LD, Jasoy C, Nieveler S, et al. Prebiotic cosmetics: an alternative to antibacterial products. IFSSC Mag 
2006;9:1–5.
9. Holland KT, Bojar RA. Cosmetics. What is their influence on the skin microflora? Am J Clin Dermatol 
2002;3:445–9.
10.Elias PM. The skin barrier as an innate immune element. Semin Immunopathol 2007;29:3–14.
11.Fredricks, D.N.: Microbial ecology of human skin in healtand disease. J. Investig. Dermatol. Symp. 2001 Proc. 
6, 167–169Dra. Graça Oliveira

Neonatologista Hospital Santa Maria

O QUE SÃO PROBIÓTICOS?
São microrganismos vivos (não patogénicos) que promovem o crescimento 
e a sobrevivência da flora benéfica para a saúde.
O QUE SÃO PREBIÓTICOS?
Componentes alimentares não digeríveis que estimulam crescimento e/ou 
atividade de número limitado de bactérias benéficas para o organismo 
humano. Os prebióticos são o alimento dos probióticos. 
O QUE SÃO PREBIÓTICOS DERMATOLÓGICOS?
São componentes ativos que estimulam as defesas naturais da pele, 
ao nutrirem os microrganismos benéficos, que impedem 
o crescimento de bactérias nocivas na pele.
QUAIS SÃO AS VANTAGENS DO USO DE PREBIÓTICOS? 
A associação de prebióticos à composição de produtos de higiene, cosmética 
e tratamento para a pele do bebé permite:

                  Regular a flora cutânea (microbiota da pele);

                  Manter e promover o equilíbrio biológico da pele;

                 Impedir a proliferação de microrganismos patogénicos que causam infeção
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ENVELHECIMENTO: FAÇA MAIS POR SI

No dia 11 de Abril assinala-se o Dia Mundial da Doença de Parkinson, 
doença que afeta cerca de 20 mil pessoas em Portugal. 

A doença de Parkinson é a 2.ª doença neurodegenerativa mais comum. Apesar de se 
conhecerem casos de início mais precoce, a maioria dos diagnósticos dá-se entre os 
50 e os 80 anos de idade, com maior prevalência a partir dos 70 anos. A sua origem 
ainda é desconhecida, mas os mais recentes estudos referem a combinação entre 
fatores genéticos e ambientais como os fatores de risco mais comuns. Idade mais 
avançada, co-morbilidades e deterioração cognitiva podem também ser considera-
dos fatores preditores de um pior prognóstico. 

As doenças neurodegenerativas afetam as células nervosas (neurónios), podendo 
provocar a sua morte. Na doença de Parkinson, as áreas mais afetadas são as células 
da substância negra, o sistema que transmite sinais que controlam os movimentos 
do corpo. Existe, assim, um conjunto de sintomas motores comuns nesta patologia:

     • Tremor de repouso  
     • Bradicinesia – lentidão e ausência de movimentos
     • Rigidez – enrijecimento dos músculos, sobretudo nas articulações
     • Instabilidade postural – inclinação do tronco, quedas frequentes

Na maioria dos pacientes, o tremor é a primeira queixa, assim como uma maior rigidez 
nos movimentos. No entanto, a bradicinesia é um dos principais sintomas da doença 
de Parkinson. Esta condição revela-se através da diminuição progressiva da velocidade 
e amplitude dos movimentos executados:

A manifestação que mais interfere com as atividades normais é a incapacidade dos 
doentes em executar facilmente as atividades motoras comuns. Porém, a bradicinesia 
não está associada a qualquer distúrbio da força muscular ou da coordenação. É 
fundamental averiguar se um estilo de vida mais sedentário, uma má nutrição, estados 
depressivos e outras condições de saúde não estarão a influenciar o aparecimento de 
certas condições clínicas.
Há também uma combinação de fatores não motores como a perturbação do olfato, 
problemas de sono, depressão/ansiedade, dor, fadiga, alterações cognitivas ou perda 
de peso que terão também de ser avaliados e devidamente orientados para produzir 
uma vida mais ajustada e equilibrada.
Se reconhece em si ou noutra pessoa alguns dos sintomas descritos fale com o seu médico.

DOENÇA DE PARKINSON: O QUE DEVE SABER

FONTES
http://www.medicine-worldwide.de/krankheiten/neurol-
ogische_erkrankungen/parkinson.html 

www.mayo.edu/fpd/home/intro.htm 

https://www.apdaparkinson.org/ 

https://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/
amp/article/view/11978

Rua António Dias Cordeiro nº19
8500-559 Portimão
Telemóvel: 961309845

Tânia Paias

Postura típica do doente de Parkinson

Abrir e fechar a mão Face inexpressiva ou imóvel

Bater repetidamente com o calcanhar no chão Diminuição do pestanejo

Diminuição da destreza e/ou distúrbios da escrita Caligrafia mais pequena, por vezes impercetível

Movimento corporal espontâneo Voz com menor volume

Psicóloga Clínica e da Saúde Neuropsicóloga
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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 iremos desafiar as suas memórias cinematográficas, fomentaremos 
o exercício da escrita, a combinação de duas tarefas em simultâneo e a sequen-
cialidade.

Esta  imagem pertence ao  filme:

Qual o nome do filme que está representado nesta imagem? 

Como se chama a atriz?

O que está a acontecer nesta cena ? Escreva um pequeno texto:

APROVEITE, DIVIRTA-SE E FORTALEÇA A SUA MENTE!

CINEMA PORTUGUÊS : EXERCITE A SUA MEMÓRIA

SOLUÇÕES: 1 . Pátio das Cantigas, Vasco Santana está a cumprimentar o candeeiro 2. Aldeia da Roupa Branca. Beatriz Costa

COMPLETE AS SEQUÊNCIAS CONTAGEM DECRESCENTE
Faça a contagem decrescente dos números (de 2 em 2):

COMBINAÇÕES 
Pense num animal e num fruto e faça várias combinações

2, 4, 6,__, ___, ___, 14,___,_____,_____,____,___.

3, 5, ___,___,___,___,___,17,___,___,___,___,___.
25, 23, 21, 19, ___,_____,_____,____,___,____

___,____,_____,____,___,____,____.

Cão – maçã; gato-laranja, ovelha-ameixa, _____ ______, _______ _______, ________ 
_______, ________ ________, ________ _______, _________ ________, _________ 
_________.

GINÁSIO DA MENTE



Será que já tomei o comprimido? 
Já fez esta pergunta a si próprio? Se a sua resposta é sim, saiba que não é 
diferente da maioria das pessoas. É muito fácil omitir a toma de um 
medicamento por esquecimento e este é um dos erros de medicação mais 
comum, mas infelizmente não é o único.

Estes erros podem ter consequências negativas na saúde!

As pessoas mais suscetíveis a cometer estes erros são as que tomam vários 
medicamentos por dia, em diferentes horários. Há muitas pessoas que têm 
dificuldade em cumprir a terapêutica prescrita levando, muitas vezes, a erros 
na toma dos medicamentos ou ao abandono do tratamento. 

Nas nossas Farmácias temos um serviço que reduz a possibilidade de ocorrência 
de erros com a medicação. Este serviço designa-se por Preparação Individualiza-
da da Medicação. Fazemos um acompanhamento rigoroso da terapêutica que 
está a tomar e organizamos a medicação para que tome: 

• O MEDICAMENTO CERTO 
• À HORA CERTA  
• NA DOSE CERTA. 

A nossa equipa de farmacêuticos organiza a medicação em embalagens 
descartáveis e seladas com a indicação dos horários das tomas e os dias da 
semana. A fácil abertura dos sistemas de medicação individualizada torna a sua 
utilização prática e segura e as imagens de fácil interpretação permitem uma 
leitura clara e simples dos dias e das tomas dos medicamentos.
Organizamos a sua medicação, simplificamos a sua vida e aumentamos assim 
a segurança do tratamento. Faça os seus tratamentos em total segurança e com 
acompanhamento farmacêutico.

Alguns dos erros que ocorrem são:
• Esquecer uma toma
• Tomar mais de uma vez o mesmo medicamento
• Tomar os medicamentos à hora errada
• Tomar dois ou mais medicamentos diferentes para o mesmo efeito
• Tomar medicamentos que interagem entre si
• Tomar medicamentos que agravam problemas de saúde

PARA NÃO FAZER CONFUSÃO
NÓS FAZEMOS A PREPARAÇÃO INDIVIDUALIZADA 
DA MEDICAÇÃO

PARA QUEM É ESTE SERVIÇO? 

• Para quem toma vários 
medicamentos, com várias 
tomas diárias

• Para quem se esquece 
regularmente de tomar 
a medicação

• Para quem se sente confuso 
relativamente à sua medicação 

•Para quem tem dificuldade 
em abrir os blisters 
de medicamentos



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

PREPARAÇÃO INDIVIDUALI-
ZADA DA MEDICAÇÃO

CONSULTAS DE NUTRIÇÃO MEDICAMENTOS 
MANIPULADOS 

ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS

MEDIÇÃO DE COLESTEROL, 
TRIGLICÉRIDOS, GLICÉMIA, 
ÁCIDO ÚRICO E HEMOGLO-
BINA

JÁ TEM 
O SEU 
CARTÃO A3? 

Ao aderir a este cartão tem acesso às 
seguintes vantagens : 

. 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




