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Agosto é o mês preferido dos por-
tugueses para gozar férias! Queremos 
que tire o máximo partido desta 
época sem se esquecer do mais im-
portante: a saúde!
Nas férias de Verão podem surgir 
pequenos problemas de saúde e por 
isso a farmacêutica Cristiana Freitas 
conta-lhe o que deve levar na sua 
mala para que nada lhe falte.
Agosto é sinónimo de temperaturas 
altas e para muitas pessoas pode 
significar também pernas pesadas. 
A farmacêutica Ana Romão apre-
senta-lhe as melhores estratégias de 
combate a este problema. 
É também nesta altura que os mos-
quitos decidem aparecer em força. 
Sabia que é possível tratar as picadas 
de mosquito com óleos essenciais? 
A técnica Patrícia Rosado, apaixonada 
por saúde natural, deixa algumas 
sugestões de misturas que podem 
ajudar a afastar os indesejados 
mosquitos. 
E como não queremos que a sua 
saúde tire férias também a Personal 
Trainer Helyana preparou um treino 
diário que pode realizar facilmente 
em qualquer local. 
Nas nossas Farmácias acredita-
mos em dar o melhor às pessoas: 
recomendações seguras, informação 
rigorosa mas acessível, palavras 
amigas e conselhos práticos para uma 
vida mais saudável. 
Aproveite as férias!

Inês Duarte
Farmacêutica

No período de 1 março a 15 junho estive na Farmácia 
Pedra Mourinha como estagiária do Mestrado 
Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade 
do Algarve. Aqui tive a oportunidade de experienciar 
as diversas áreas de uma farmácia comunitária: receção 
e armazenamento de encomendas; receção e dispen-
sa de medicamentos hospitalares; atendimento ao 
público; realização de medicamentos manipulados; 
realização de rastreios (como o rastreio cardiovascular); 
realização de PIM (preparação individualizada 
de medicamentos); realização de formações; realização 
de testes à covid-19, medição de parâmetros bioquími-
cos, entre outros.

É uma farmácia muito comunicativa, com uma equipa 
simpática e acolhedora, que procura estar atenta 
e disponível às necessidades da sua comunidade 
de utentes.

Esta foi uma experiência muito enriquecedora, que 
contribuiu para a minha formação profissional e me 
ajudou a evoluir para no futuro ser uma farmacêutica 
de excelência.

editorial

sou a Mariana Lourenço.
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 Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao 
produto antes de usar. 

Suplementos alimentares. Não exceder a toma diária recomendada. Os suple-
mentos 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.

Suplementos alimentares. Não exceder a toma diária recomendada. Os suple-
mentos 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.

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

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

Os produtos da marca Oleoban são cosméticos. Para mais informações consultar a rotulagem. 
Campanha válida para produtos da gama Diário e Derma num único ato de compra, exceto packs 
promocionais. O desconto de 50 % é válido para o produto de menor valor. 

OLEOBAN

PREVIPIQ

MAGNORANGE
ARKOCÁPSULAS

EUCERIN HYALURON-FILLERSAFORELLE

CAMPANHA VÁLIDA DE 1 A 31 DE AGOSTO DE 2021
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Levou o ano inteiro a planear 
as suas tão desejadas férias: 
destino, alojamento, bilhetes, 
malas, … Mas será que se 
lembrou de incluir na sua 
checklist uma «farmácia de 
verão»? Como queremos que 
desfrute das suas mereci-
das férias sem imprevistos, 
preparamos este artigo para 
o ajudar. 

Deve preparar um estojo 
para colocar a sua «farmácia 
de férias», que deverá conter 
medicamentos para situações 
agudas, medicamentos 
crónicos e outros objetos que 
poderá precisar em caso de 
necessidade.

É importante ter em conta 
que, se optar por determina-
dos destinos de férias inter-
nacionais, estes implicarão 
a realização de uma consulta 
do viajante.

Fármacos prescritos na consulta do viajante (por exem-
plo, antimaláricos)
 Antipiréticos/analgésicos/anti-inflamatórios
Laxantes, antidiarreicos, antiácidos e sais de 
reidratação oral
Repelente e medicação anti-histamínica para 
as picadas de insetos
Medicamentos para o enjoo de movimento
Protetor solar (adequado ao tipo de pele) e pomada 
reparadora para usar em caso de queimadura
Medicamentos/suplementos indutores de sono devido às 
diferenças de fuso horário
Preservativos
Pensos rápidos, fita adesiva, ligaduras e compressas
Desinfetante e soro fisiológico
Termómetro
Máscaras
Medicamentos crónicos ou prescritos:
• na quantidade necessária (ou com algum excesso) para todo 
o período de férias.
• acompanhados com uma receita onde constem as substâncias 
ativas que está a tomar, a sua dosagem e posologia.
• e com uma declaração médica, no caso de ser solicitado 
no aeroporto, onde este certifique a necessidade de fazer 
transportar consigo os medicamentos.

LISTA DE MEDICAMENTOS E OUTROS OBJETOS 
QUE DEVE INCLUIR:

Saiba como preparar a sua «farmácia de férias»
NÃO DÊ FÉRIAS À SUA SAÚDE

ESPECIAL FÉRIAS

rúbrica



Cuidados a ter com os medicamentos em tempo de férias:

O transporte dos medica-
mentos para o seu destino de 
férias deve ter em conta al-
guns cuidados. É fundamental 
transportá-los nas respetivas 
embalagens e num local 
seguro para que, por algum 
motivo, não se estraguem.
Se optar por viajar de avião, 
deverá transportar os seus 
medicamentos na bagagem 
de mão, para que não 
fiquem sujeitos às variações 
de temperatura do porão e 
não se percam, em caso de 
extravio ou atraso na entrega 
das malas. 
Se a opção for viajar de carro, 
tenha atenção em que local 
coloca os seus medicamentos. 
Por exemplo, o porta-luvas do 
carro é contra-indicado, pois 
por ser quente e de pequena 
dimensão pode estragar os 
medicamentos.
Durante a sua estada, deve 
escolher um local fresco, seco, 
ao abrigo da luz e fora do 
alcance das crianças para 

conservar a sua «farmácia 
de férias».
Informe-se connosco para 
a elaboração da sua «farmácia 
de férias». O farmacêutico 
é um profissional de saúde 
apto a prestar-lhe o melhor 
conselho, de modo a tirar 
o maior partido dos seus dias 
de descanso.
Boas Férias! CRISTIANA FREITAS 

Farmacêutica na Farmácia
Pedra Mourinha

ESPECIAL FÉRIAS
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O Verão aumenta a nossa boa disposição, sentimo-nos mais 
felizes e sorrimos mais. Mas… o aumento das tempera-
turas é, para muitas pessoas (principalmente as mulhe-
res), sinónimo de dor, inchaço, sensação de peso 
e calor ou frio nas pernas. 
Porquê as pernas pesadas? Os sintomas acima referidos 
podem ser normais para quem passa muitas horas em 
pé ou fica demasiado tempo sentado, podendo, no entanto, 
significar que existe algo mais: Doença Venosa.
À primeira vista parece um nome assustador, mas vamos 
desmitificar! No fundo estamos a falar da dificuldade do 
sangue em completar o circuito e de retornar das pernas 
ao coração, o que vai provocar fragilidade e menor resistência 
nas paredes das veias dos membros inferiores.
Numa situação mais agravada surge a Doença Venosa 
Crónica quando, além desta fragilidade nas paredes das 
veias, também as válvulas existentes nas veias (que impedem 
o retorno venoso do sangue para os pés, pelo efeito da gravi-
dade) deixam de funcionar corretamente e surge o refluxo 
sanguíneo. O facto de o sangue ficar parado localmente 
faz com que as veias aumentem de tamanho e se tornem 
visíveis, dando origem às tão conhecidas e indesejadas 
varizes!
A genética e a idade são fatores de peso no surgimento 
da Doença Venosa, mas a prevenção é possível e vamos 
debruçar-nos sobre isso mesmo.

SABER PARA PREVENIR 
E CUIDAR

rúbrica
AS ESTRATÉGIAS CERTAS NO 
COMBATE ÀS PERNAS PESADAS

SIGA ESTAS ESTRATÉGIAS 
PARA COMBATER AS PERNAS 
PESADAS:
• Ingerir bastante água e infusões
• Manter uma alimentação equili-
brada e evitar o excesso de peso
• Usar meias de compressão quan-
do sabe à partida que vai passar 
muitas horas em pé ou muitas 
horas sentado
• Praticar exercício físico como 
caminhadas, ciclismo, ginástica, 
natação, que estimulam o retorno 
venoso do sangue 
• Evitar calças e leggings demasia-
do justas às pernas
• Dar preferência ao calçado 
confortável, evitando os saltos altos 
ou os sapatos rasos 
• Evitar situações de calor 
exagerado tais como: exposição 
solar excessiva, depilação com cera 
muito quente, banho com água 
muito quente
• No final do duche, passar água 
fria pelas pernas, com o auxílio do 
chuveiro, no sentido ascendente 
(começando nos pés e passando ao 
longo das pernas)
• Fazer pausas para se movimentar 
quando passa muito tempo parado 
(em pé ou sentado).
• Elevar as pernas ao final do dia
• Massajar as pernas com um 
gel refrescante com movimentos 
circulares e ascendentes. 
Cuide do seu bem-estar e não 
desvalorize a saúde das suas per-
nas como se de algo meramente 
estético se tratasse. As suas 
pernas são o seu meio de trans-
porte exclusivo e vitalício!

ANA FILIPA ROMÃO
Farmacêutica na Farmácia Arade



CUIDADOS DE PELE
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CONHEÇA AS PRINCIPAIS CAUSAS DO 
PRURIDO E DA VERMELHIDÃO NA PELE
O prurido é uma sensação de desconforto e irritação que 
provoca vontade de coçar. Caracteriza-se por uma pele irritada 
e frequentemente seca. O ato de coçar a pele nestas situações 
poderá provocar lesões e vermelhidão, alterando assim 
a barreira cutânea.
Esta é uma condição que pode afetar toda a família, desde 
crianças a adultos, uma vez que pode ter causas distintas.

PARA MELHOR TRATAR ESTA CONDIÇÃO DE PELE, DEVEMOS 
IDENTIFICAR A CAUSA DO APARECIMENTO DESTE SINTOMA. 
SÃO POSSÍVEIS CAUSAS:
Pele muito seca: uma pele extremamente seca pode provocar 
prurido intenso
Picada de mosquito: esta é uma causa óbvia por ser bastante 
comum. Por norma provoca um sintoma duradouro e difícil de controlar
Várias doenças de pele têm o prurido como sintoma comum, das 
quais se destacam: pele atópica, eczema, psoríase, dermatite, infeções 
fúngicas ou virais, alergias a medicamentos, alimentos, ácaros ou outros
Exposição solar excessiva: danifica a barreira cutânea, causando verme-
lhidão e sensação de comichão na pele.

Evite a sensação de pele seca e com prurido com a Gama Oleoban Diário, 
Oleoban Bebé e Oleoban Derma.
 Oleoban, pele hidratada todo o Verão!

QUAIS OS PRINCIPAIS SINTOMAS? 
O prurido pode afetar pequenas áreas como o couro cabeludo, braços, 
pernas ou, em alguns casos, o corpo todo. Este sintoma pode aparecer sem 
qualquer outra alteração visível na pele, ou pode estar associado a:
• Vermelhidão
• Marcas de arranhões
• Protuberâncias, marcas ou bolhas na pele
• Pele seca
• Manchas e/ou descamação.

Oleoban® Creme antiprurido – 
Com dupla ação, alivia o prurido 
e a vermelhidão
Oleoban® Creme antiprurido tem 
um efeito calmante imediato graças 
à combinação de polidocanol e de 
agentes emolientes naturais.

Oleoban® Composto Plus – 
Cuidado de Higiene que hidrata 
e protege a pele
É um óleo de duche para a pele seca 
e com prurido que limpa a pele em 
profundidade, com a suavidade 
e nutrição de que esta necessita.

AS NOSSAS SUGESTÕES



ATIVIDADE FÍSICA

Olá, estimados leitores, sou a 
Helyana Gomez da Silva, licen-
ciada em Exercício e Bem-Estar 
(ISMAT), pós-graduada em PT 
avançado (Lusófona), certifica-
da em reabilitação avançada 
da coluna vertebral (Fitness 
Academy) e com formação na 
área do pilates.
Venho sensibilizar-vos para a 
importância da atividade física 
(AF). É sabido que

Posto isto, deixo-vos uma 
sugestão de um treino, com 
exercícios simples, que 
poderão fazer no conforto das 
vossas casas. Queria ainda 
reforçar que o exercício físico 
é como as receitas do médico, 
individuais e aconselhadas 
à realidade do praticante. 
Assim sendo, não hesitem 
em procurar ajuda junto de 
um profissional da área do 
exercício físico.

comportamentos sedentários 
podem ser prejudiciais à 
saúde, aumentando o risco 
de doenças cardíacas, cancro, 
diabetes, entre outros pro-
blemas. Uma prática regular 
ajuda a prevenir e a controlar 
diversos problemas de saúde, 
tanto físicos quanto psicológi-
cos. Além disso, melhora o 
funcionamento cognitivo e o 
bem-estar geral!

rúbrica

SUGESTÃO DE TREINO DIÁRIO
Devem realizar 2 a 3 séries de 10 a 15 repetições. Podem também 
intensificar mais os exercícios se utilizarem cargas adicionais como 
garrafões ou garrafas de água, pacotes de arroz, etc… 

HELYANA  
Personal Trainer

PI – POSIÇÃO INICIAL | PF – POSIÇÃO FINAL

FIGURA 1 
PI AGACHAMENTO

FIGURA 2
PF AGACHAMENTO

FIGURA 3
PI STEP UP

FIGURA 5
PI EXTENSÕES DE BRAÇOS

FIGURA 7
PI REMADA

FIGURA 9 
PI PONTE DE GLÚTEOS

FIGURA 4
PF STEP UP

FIGURA 6
PF EXTENSÕES DE BRAÇOS

FIGURA 8
PF REMADA

FIGURA 10
PF PONTE DE GLÚTEOS

FIGURA 12
PF POINTER

FIGURA 14
PF GATO ASSANHADO

FIGURA 11
PI POINTER

FIGURA 13
PI GATO ASSANHADO



SAÚDE NATURAL

No Verão somos muitas vezes confrontados com ataques de mosquitos 
e outros insetos.Para quem procura soluções naturais para aliviar os 
desconfortos das picadas, os óleos essenciais são uma mais valia pois 
auxiliam na inflamação das picadas, na comichão e no ardor, e alguns 
funcionam também como repelentes naturais.
Os óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis que são obtidos 
a partir das flores, folhas, frutos e raízes das plantas, através de diversos 
métodos de extração. Estes óleos são produzidos pelas plantas para 
protegê-las contra parasitas e doenças. Além disso, atuam na ferti-
lização, polinização e na proteção da radiação solar.
Existem vários óleos essenciais utilizados nas picadas de insetos, mas 
os mais comumente utilizados são os de melaleuca, lavanda 
e hortelã-pimenta.
Estes óleos são conhecidos pelas suas propriedades anti-inflamatórias, 
antissépticas, analgésicas, cicatrizantes e calmantes, e deste modo, vão 
ajudar a controlar a comichão, o inchaço e a dor causada pelas picadas, 
assim como vão atuar de forma preventiva na infeção.
O óleo essencial de hortelã-pimenta também é um ótimo repelente, 
não só de mosquitos, como também dos indesejados piolhos, carrapa-
tos, formigas e baratas.
Já o óleo essencial de Citronela de Java, que é muito utilizado nas nos-
sas casas pois é conhecido como um antimosquitos natural, também 
alivia o desconforto das picadas de insetos. Pode comprar uma mistura 
preparada de óleos essenciais repelentes e usar no seu difusor!

rúbrica
OS ÓLEOS ESSENCIAIS E AS PICADAS 
DE MOSQUITO

PATRÍCIA ROSADO
Técnica de Farmácia na 
Farmácia Central

ÓLEO PARA PICADAS DE INSETOS*:
• 1 gota de melaleuca, 1 de lavanda e 1 de hortelã-pimenta
• 1 colher de sopa de óleo de coco ou de amêndoas doces.
*Não utilize em crianças com menos de 7 anos.

SPRAY REPELENTE PARA O CORPO*:
• Recipiente de spray em vidro
• Água
• Citronela de java, hortelã-pimenta e lavanda, em partes iguais
Não ultrapasse a diluição de 10 %.Pode aplicar o óleo para picadas e/ou o repelente vá-
rias vezes ao dia.Esteja atento e use sempre óleos essenciais certificados e 100 % puros.



temente a dormitar e à noite 
tem dificuldade em ador-
mecer?
Gosta de ir à praia, piscina, 
ou prefere refugiar-se do sol? 
Atividades ao ar livre e de 
contacto com a natureza são 
as suas preferidas? Vai sempre 
de férias nesta altura?
Este ano, o que tem planeado? 

Independentemente das suas 
respostas, seja cuidadoso con-
sigo, aproveite o verão, hidrate 
o corpo e a mente diaria-
mente. Crie rotinas adequadas 
para esta estação do ano. 
Dormir um pouco todos os 
dias depois do almoço pode 
ser uma boa estratégia para 
diminuir a sonolência ao lon-

ENVELHECIMENTO: FAÇA MAIS POR SI

Agosto é o mês de férias por 
excelência. Tempo de calor, 
de dias demorados e noites 
longas, de rotinas alteradas, 
quer pela necessidade de 
auxiliar a família (por norma 
nesta altura os avós são mais 
solicitados), quer pelas 
temperaturas que se fazem 
sentir e que impedem uma 
noite de sono mais tranquila 
e ampliam um dormitar pós 
almoço.
Nesta rúbrica iremos dar-lhe 
algumas dicas do que poderá 
fazer por si e de como poderá 
passar o verão em segurança, 
de forma divertida e com ener-
gia. Para tal faça um exercício 
de reflexão e conexão consigo 
mesmo, responda mental-
mente às questões abaixo 
mencionadas e perceba como 
funciona o seu organismo 
quando o calor se instala, 
como está o seu ânimo, o seu 
vigor e a sua energia.
Nesta altura do ano sente-se 
mais sozinho, ou tem, por 
norma, a casa mais cheia, com 
familiares, com os netos, de 
quem se torna agora cui-
dador? 
Que atividades desenvolve? 
Como se entretém? Passa a 
maior parte do tempo em 
casa, no sofá? Está constan-

go do dia. Mas não se demore 
nesse sono, levar a tarde toda 
a dormir pode ser contrapro-
ducente. Hidrate-se, pois esta 
é uma altura do ano crítica 
para as pessoas mais velhas 
que, na maior parte das vezes, 
se esquecem de beber água 
e depois manifestam sinais 
de cansaço, maior sonolência, 
tonturas e desorientação, 
conducentes com sinais de de-
sidratação. Atenue estes sinais 
com uma maior ingestão de 
líquidos; não fique à espera 
de ter sede, vá bebericando ao 
longo do dia.
Aproveite para, ao final do dia, 
fazer uma caminhada, nem 
que seja perto do seu bairro. 
Usufruir da natureza potencia 
um estado de humor positivo, 
estimula cheiros, sensações e 
ativa memórias.
Se estiver com as crianças 
façam jogos como jogar à 
bola, fazer bolas de sabão, 
raquetes, tricô, pintar 
mandalas, fazer auto-retratos, 
escrever as peripécias de 
verão. Promova conversas de 
alpendre (conversas sobre 
a vida, as suas histórias pas-
sadas, as suas férias, os seus 
projetos).

Boas férias!

rúbrica
APROVEITE O VERÃO: HIDRATE O CORPO
E A MENTE DIARIAMENTE



GINÁSIO DA MENTE

Crie novas memórias e viva as 
anteriores. Viaje até às suas 
férias de outros tempos, relate 
umas quantas épocas dife-
rentes: por exemplo na déca-
da de 70, na de 80, na de 90 e 
de 2000 em diante.
Em cada altura recorde um 
momento específico, (as férias 

em família, uma ida à praia, 
uma viagem a Lisboa pela 
nacional, um passeio a uma 
ilha, uma apanha de berbigão, 
uma sardinhada, um cruzeiro, 
uma dormida no hotel, uma 
birra de um filho, um aconteci-
mento com um neto, enfim…) 
o que a sua memória ditar e

escreva, escreva tudo com o 
maior detalhe que conseguir, 
os itinerários, os nomes dos 
locais que visitou. Para além 
de ficar um ótimo livro de re-
cordações e um legado para a 
sua família, estará a trabalhar 
a sua mente, a memória, 
atenção e concentração.

Rua António Dias Cordeiro nº19
8500-559 Portimão
E-mail: tania.paias@portalbullying.com.pt
Telemóvel: 961309845

Tânia Paias
Psicóloga Clínica e da Saúde 
Neuropsicóloga
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MEMÓRIAS DAS FÉRIAS

Minhas Férias 19 _ _ Minhas Férias 19 _ _

Minhas Férias 19 _ _ Minhas Férias 19 _ _

Minhas Férias 19 _ _

Minhas Férias 19 _ _




