
AVÓS
Ainda há avós de lencinho 
na cabeça?
Daniela Anastácio
Parentalidade Positiva & Mediação 
de Conflitos Familiares

OSTEOPOROSE
Saiba mais sobre esta doença
Inês Duarte
Farmacêutica na Farmácia Arade

ENVELHECIMENTO 
ATIVO
Como prevenir as quedas
Edite Reis e Liliana Ferreira 
We Care – Apoio Domiciliário

PROMOÇÕES
Aproveite as promoções 
exclusivas que temos para si

EDIÇÃO ESPECIAL 
AVÓS

THERMACARE 
Até -40%

ENERGYA IMMUNE VitC +Zn
-25%

SELENIUM ACE EXTRA
-10%



Aproveitando a celebração do Dia dos 
Avós no dia 26 de Julho, esta edição 
da A3 será «especial avós».
Acreditamos que os avós são «pais 
com açúcar» e por serem tão doces 
quisemos prestar-lhes a homenagem 
que merecem. 
Folheiem a nossa revista para ficarem 
a conhecer os «avós das farmácias» 
e aproveitem a nossa sugestão de 
receita e atividades para avós e netos 
realizarem juntos.
«Ainda há avós de lencinho na 
cabeça?» É com esta pergunta que a 
Daniela Anastácio inicia o seu artigo 
sobre os vários papéis que os avós 
podem assumir nas famílias de hoje. 
A psicóloga Tânia Paias faz também 
uma reflexão sobre a relação entre 
avós e netos e, tal como nós, acredita 
que devemos olhar o avô como aque-
le ser que tem conhecimento para dar 
e muita vida para partilhar.
A todos os nossos leitores desejo um 
mês de Julho cheio de saúde.
Inês Duarte
Farmacêutica

editorial

OS AVÓS DAS FARMÁCIAS

Farmácia Central

Farmácia Pedra Mourinha

Farmácia Arade

Nome: Carlos Silva 
Quantos netos tem: 
Tenho 4 netos
Nome dos netos: 
Damiana, Rafaela, Gabriel 
e Diego.  

O que gosta mais de fazer com a sua neta: «Gosto de a ir 
buscar à escola e depois lanchar, vamos às compras, ver lojas 
e passear no jardim. A minha neta também gosta de petiscar 
caracóis comigo. A minha neta este ano é finalista da 
pré-primária e para o ano vai para a “escolinha dos grandes” 
como ela me diz.»
O que é para si ser avó? «Ser avó é um complemento da 
minha vida e que me enche de alegria. Procuro passar-lhe os 
meus valores sem entrar em conflito com os pais. Dizem que 
os avós estragam, mas eu tento não o fazer.»

O que gosta mais de fazer com os netos: «O que mais gosta-
va de fazer, era ir busca – los à escola e levá- los às atividades 
extra curriculares, e apoiar sobretudo os pais que têm uma vida 
muito ocupada. Agora que já são mais crescidos, sempre que 
possível gosto de estar com eles, sendo uma grande felicidade 
poder partilhar com eles as nossas vivências.»
O que é para si ser avó:  «Ser avó é estar presente na vida dos 
meus netos, acompanhar os seus sucessos e insucessos e estar 
presente quando necessitam e ajudá – los.»

Nome: Filomena Duarte
Quantos netos tem:  
Tenho uma neta chamada 
Iara que tem 6 anos. 

Nome: Olívia Gouveia
Quantos netos tem: 4 netos
Nome dos netos: 
Vasco, Afonso, Tomás e Manuel

O que gosta mais de fazer com os netos: 
«Quando vou ao campo passear os meus cães os netos gostam de 
ir comigo. Com o mais pequeno gosto de brincar com os carrinhos, 
vamos muitas vezes andar de bicicleta e jogamos às escondidas. 
Também fazemos filmes de "Tik Tok" e dançamos.»



 

 

 

 

 

 

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

A gama RESOURCE de Nutrição Entérica/Oral para Adultos ajuda a satisfazer as 
necessidades dos indivíduos desnutridos ou em risco de desnutrição . Utilizar sob 
supervisão médica. Não é adequado como fonte alimentar única. 

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

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.
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Tenho procurado com 
atenção nos jardins, nas 
soleiras das casas, nas 
cidades, mas não encontro. 
Reparo que existe uma 
lufada de ar fresco nos avós 
de hoje. 
Os «avós ativos» passam 
a caminho da ginástica, 
a fazer as suas caminhadas, 
conversam nas esplanadas 
sobre os últimos exercícios 
e as próximas aventuras.
Existem os «avós desem-
poeirados» que têm as suas 
agendas e que adoram 
ficar com os netos, mas com 
moderação. A vida é para ser 
vivida e os avós têm os seus 
planos. Portanto, isso tem de 
ser combinado com antece-
dência.
Já os «avós gourmet» são 
conhecidos por cozinharem 
os melhores lanches, petiscos 
e refeições, que os netos 
limpam do prato com a 
energia de pequenos leões. 
Ali gostam dos verdes na 
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sopa e daqueles «blhécs» 
que em casa com os pais não 
descem por nada. 
Os «avós piquete» estão sem-
pre disponíveis para ir buscar 
e levar a qualquer hora do
dia ou da noite, sem limi-
tações nem necessidade de 
pré-aviso. Os miúdos e os 
pais não são nenhum incó-
modo (e ainda pedem bis).

Também há os «avós terra» 
que deixam provas debaixo 
das unhas dos miúdos. Sujar 
faz parte desta categoria, 
uma vez que os miúdos cos-
tumam plantar, cavar e ver a 
grande magia da natureza a 
acontecer. Estes netos são os 
primeiros a provar as frutas 
da época, como um troféu 
bem merecido pela ajuda 
preciosa. 



E temos de falar dos «avós 
bitaites», que têm opinião so-
bre tudo e por vezes deixam 
os pais a suar do bigode com 
as suas observações. Ou os 
miúdos deviam ter mais uma 
blusa vestida, ou o cabelo 
está demasiado comprido, 
ou simplesmente acham que 
deveria ser feito diferente. As 
probabilidades de se acertar 
são muitas vezes reduzidas. 
Existem também os «avós 
por telefone», que estão 
longe e se conhecem pelas 
aventuras contadas, pelos 
beijinhos em doses gigantes 
durante os longos momentos 
até se desligar a chamada. 
Trocam afetos e histórias 
mesmo à distância. 
E nesta altura do ano entram 
em ação os «avós férias». 

Aqui está a sugestão de uma 
receita saudável, divertida e 
colorida para realizar em família! 
Junte os ingredientes e mãos 
à obra. É a receita ideal para um 
lanche!

ESPETADAS DE FRUTA COM 
CHOCOLATE
Ingredientes:
Kiwi
Morango
Manga 
Ananás
Chocolate negro 
Espetos de madeira 

Receita:
1. Cortar a fruta em cubos 
2. Espete os pedaços de fruta 
alternadamente nos espetos 
de madeira
3. Derreter o chocolate negro 
4. Verter o chocolate em fio por 
cima da espetada 
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CONTACTOS

Facebook - Daniela Anastácio

Instagram - @dananastacio

E-mail: rockstars@danielaanastacio.pt

DANIELA ANASTÁCIO 
Parentalidade Positiva & Mediação de Conflitos Familiares

ESPECIAL AVÓS

NUTRIÇÃO • UMA RECEITA 
DIVERTIDA E COLORIDA

Recebem os netos, juntam 
os primos, e os dias não têm 
fim. Há espaço para todos. 
De certeza que haverá estu-
dos científicos que identifi-
cam o que existe em comum 
entre estes (e tantos outros) 
avós: o amor pelos netos. 
Os avós querem fazer parte
da vida dos netos, estar 
presentes, apoiar, ensinar, 
construir memórias, dar 
colo, cuidar de arranhões 
e lambuzá-los de beijos. É 
fantástico ver a história a 
acontecer entre avós e netos. 
E no entretanto, os pais 
podem tirar momentos de 
namoro entre si, conversar 
e saborear a vida. Eles estão 
bem, os miúdos acrescen-
tam-lhes tanto de bom 
à vida.
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A osteoporose é uma doença silenciosa, que se vai desen-
volvendo ao longo dos anos sem qualquer manifestação, 
até à ocorrência de uma fratura óssea.
Há em Portugal cerca de meio milhão de pessoas a viverem com 
osteoporose, sendo principalmente atingidas as mulheres acima 
dos 50 anos. É uma doença que se caracteriza pela diminuição 
da densidade mineral óssea, tornando os ossos mais frágeis 
e por isso mais suscetíveis a fraturas. 
As fraturas vertebrais, da anca, do ombro e do punho são as 
mais comuns, ainda que a osteoporose esteja associada a um 
aumento do risco de qualquer tipo de fratura óssea.

SABER PARA PREVENIR 
E CUIDAR

OSTEOPOROSE: 
SAIBA MAIS SOBRE ESTA DOENÇA

QUAIS SÃO OS FATORES DE RISCO?
A diminuição da massa óssea está diretamente relacionada 
com o aumento da idade e, nas mulheres, com um conjunto 
de alterações hormonais relacionadas com a menopausa.

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS?
Para além das fraturas, a osteoporose pode originar também 
outros sintomas como dores intensas nas costas, perda de altura, 
curvatura acentuada nas costas e perda de autonomia. Além 
disso, verificam-se frequentemente consequências emocionais, 
nomeadamente um medo muito acentuado de sofrer uma 
queda, que conduz por vezes à própria inibição de realizar ativi-
dades quotidianas. A osteoporose constitui um grave problema 
de saúde pública com consequências muito sérias, uma vez que 
se verifica um aumento da mortalidade após a ocorrência de 
fraturas vertebrais ou da anca.

Baixo peso Tabaco Álcool Tratamentos 
prolongados

com corticóides

História pessoal
ou familiar
de fratura

Mas existem outros fatores de risco que devem ser valorizados:
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FONTES: 
Sociedade Portuguesa 
de Reumatologia | Norma da DGS – 
Tratamento Farmacológico 
de Osteoporose Pós-Menopausica

SABER PARA PREVENIR 
E CUIDAR

COMO PREVENIR?
Prevenir a osteoporose é algo que todos podemos fazer através 
dos seguintes hábitos de vida saudáveis. 

COMO SE TRATA?
O tratamento da osteoporose inclui exercício físico regular, a 
toma de medicamentos para aumentar a massa óssea e suple-
mentos de cálcio e vitamina D.
Os fármacos que aumentam a densidade óssea são os mais 
importantes porque vão reduzir o risco de fratura. As opções de 
medicamentos nesta área terapêutica podem implicar uma fre-
quência de toma muito variada (semanal, mensal, semestral ou 
anual). A sua Farmácia pode apoiá-lo para garantir o cumprimen-
to e eficácia do tratamento. 
Os suplementos de cálcio e vitamina D são úteis sobretudo se 
a alimentação não contiver a quantidade de cálcio necessária. 
Estes podem ter várias formas (comprimidos, pastilhas para mas-
tigar, pó para dissolver) e devem ser tomados após a refeição. No 
caso de pacientes com cálculos renais, é importante beber muita 
água para evitar que o cálcio na urina possa ser prejudicial.
A osteoporose não é uma consequência do envelhecimento, 
é uma doença que pode ser prevenida e tratada. Conte com 
o nosso apoio.

Inês Duarte
Farmacêutica na Farmácia Arade

EXERCÍCIO FÍSICO 
A prática regular de exercício 

físico, principalmente atividades 
como caminhadas, corrida, 

aeróbica e exercícios de 
fortalecimento muscular estão 
associadas a um aumento da 
densidade mineral óssea e à 

diminuição do risco de fraturas.

ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA
Está provado cientificamente 

que uma dieta equilibrada com 
a ingestão adequada de cálcio 
e de proteínas pode ajudar a 

prevenir a osteoporose.

VITAMINA D
Os níveis da vitamina D devem 
ser avaliados, uma vez que esta 

vitamina é essencial para 
a absorção de cálcio nos 

intestinos e para uma correta 
mineralização do osso.

CONSULTAR O SEU MÉDICO
Se tem fatores de risco ou se 

tem mais de 65 anos deve falar 
com o seu médico para que ele 

possa avaliar a sua situação. 
Quanto mais cedo se detetar a 
doença mais eficaz será o seu 

tratamento.
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A maioria das quedas são 
causadas por uma combinação 
de fatores de risco:
• Fraqueza muscular
• Mau equilíbrio e dificuldade 
em caminhar de forma 
independente
• Hipotensão postural (queda 
súbita da tensão arterial quando 
se levanta rapidamente depois 
de ter estado deitado ou sentado)
• Problemas nos pés ou calçado 
inapropriado
• Falta de visão clara, uso de 
óculos com graduação desajusta-
da ou outros problemas oculares 
como cataratas ou glaucoma
• Efeitos secundários de certos 
medicamentos que causam 
tonturas ou confusão
• Reflexos mais lentos
• Doenças crónicas como artrite, 
tensão alta, diabetes, AVC ou 
doença de Parkinson
• Necessidade frequente de ir 
à casa de banho
• Demência, depressão ou saúde 
débil

ENVELHECIMENTO ATIVO

Pratique exercício de prevenção de quedas regularmente
Realizar atividade física regular irá fortalecer os seus músculos e ajudar 
a aumentar a sua flexibilidade e resistência. Tente realizar exercícios de 
força e equilíbrio pelo menos duas vezes por semana. Descobrirá que 
o seu equilíbrio e marcha irão melhorar, e reduzirá o risco de queda. 
Mantenha os seus ossos fortes
Quando os ossos estão fracos tendem a partir-se mais facilmente. Ao in-
gerir diariamente alimentos ricos em cálcio em quantidade suficiente, 
pode manter os seus ossos fortes. Exemplos desses alimentos são: leite 
com baixo teor de gordura e alto teor de cálcio, sardinhas e queijo. A 
obtenção de uma dose adequada de vitamina D proveniente de luz 
solar também ajuda a manter os ossos saudáveis. 
Faça exames regulares aos seus olhos
Faça um exame aos olhos pelo menos uma vez ao ano, para se perceber 
a existência ou não de algum problema ocular como glaucoma ou 
cataratas, ou se os seus óculos têm a graduação correta. 
Use sapatos antiderrapantes
É importante selecionar calçado que lhe dê uma base segura no chão 
para reduzir o risco de escorregar. Assegure-se de que os seus sapatos 
são confortáveis e estão bem ajustados ao seu pé.
Reveja a sua medicação com o seu médico
Se tomar diferentes tipos de medicamentos, visite o seu médico para 
uma revisão pelo menos uma vez ao ano. Alguns medicamentos 
podem afetar a sua coordenação ou equilíbrio ou causar tonturas, 
confusão ou sonolência, o que pode aumentar o seu risco de queda.
Evite bebidas alcoólicas
Evite o consumo de álcool pois pode afetar o seu equilíbrio 
e reflexos, o que pode resultar em quedas e fraturas ou outras lesões.

Há quedas simples que podem mudar a sua vida para sempre, como tropeçar num degrau ou escorre-
gar num tapete ou chão molhado. Se cair pode partir um osso e pode ser o início de uma série de pro-
blemas como uma ida ao hospital, ferimentos graves ou mesmo uma incapacidade permanente. 
Cerca de 30 % dos idosos já caíram alguma vez, sendo que 8 % dessas quedas provocaram 
lesões graves com risco de morte. Sabe-se ainda que 28 % das mortes nas pessoas idosas 
ocorrem como consequência direta das quedas.

SIGA ESTES CONSELHOS PARA REDUZIR O RISCO 
DE SOFRER UMA QUEDA:
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FONTES
 “Manual cuidador – prevenção de quedas 
em idosos no domicílio”
Campanha “Não caia nisso!” – 
http://www.spot.pt/campanhaspublicas/
campanhaprevencaoquedas.aspx
National Institute On Aging – https://www.
nia.nih.gov/health/prevent-falls-and-
fractures

Tlf.  282 411 723 | Tlm. 961 726 480 
www.wecare.pt

Edite Reis & Liliana Ferreira

ENVELHECIMENTO ATIVO

We Care - Apoio Domiciliário

Teleassistência ou alarme de pânico
Existem vários sistemas de teleassistência que podem ajudar a 
protegê-lo dentro e fora de casa e que garantem uma resposta imediata 
em situações de emergência. Ao pressionar um botão, o sistema 
garante 24 horas por dia/365 dias por ano uma resposta personalizada 
e imediata em qualquer situação de emergência. Este equipamento 
de pequenas dimensões, que pode colocar ao pescoço ou prender à 
sua roupa, tem um botão de emergência que estabelece um contacto 
telefónico imediato com uma central de atendimento que o irá ajudar, 
através de um sistema de comunicação simples, rápido e seguro. 

COMO MANTER A SUA CASA À PROVA DE QUEDAS
1. Organize os seus móveis de modo a deixar espaço para caminhar à 
vontade, sem bater em nada
2. Para evitar tropeçar, assegure-se de que todos os fios estão presos às 
paredes ou fixe-os fora das zonas de passagem; tenha especial atenção 
quando estiverem a ser usados aspiradores ou outros equipamentos 
com fios
3. Evite usar tapetes. Quando forem essenciais, use tapetes antiderra-
pantes, especialmente na casa de banho e na cozinha
4. Instale barras de agarrar na casa de banho ou nas escadas para apoio 
adicional
5. Evite molhar o chão para reduzir as probabilidades de queda
6. Mantenha os artigos frequentemente utilizados em locais onde os 
possa alcançar com facilidade, como em prateleiras
7. Evite usar escadotes, especialmente se estiver sozinho, e nunca utilize 
bancos ou cadeiras para chegar a locais mais altos
8. Mantenha a sua casa bem iluminada para que possa ver com facili-
dade. Considere adicionar mais luzes às áreas escuras, como escadas, e 
colocar uma luz de presença no caminho para a casa de banho. Considere 
também trocar os interruptores tradicionais para interruptores ilumina-
dos, ou use fita adesiva fluorescente
9. Certifique-se de que os seus pés tocam no chão quando se senta na 
cama. Antes de se levantar, sente-se direito por alguns momentos para 
regular o fluxo sanguíneo.

Não deixe que o medo de cair o impeça de ser ativo. Superar este medo 
pode ajudá-lo a manter-se ativo, manter a sua saúde física e assim evitar 
futuras quedas. Sair com amigos, fazer jardinagem ou caminhar podem 
ajudá-lo a manter-se saudável
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ENVELHECIMENTO: FAÇA MAIS POR SI

No dia 26 de julho celebra-se 
o dia dos avós e por esse mo-
tivo a rúbrica deste mês colo-
cará toda a sua tónica nesta 
temática, porque a dinâmica 
dos avós é fundamental para 
as gerações vindouras e para 
os avós em si. 
Com a esperança de vida a 
aumentar, assistimos cada vez 
mais à coexistência de várias 
gerações na família e esta 
intergeracionalidade potencia 
relações a várias dimensões. 
Representa a vida no seu 
esplendor máximo, desde 
tenra idade até a uma vida 
bem mais madura, permitindo 
que as crianças tenham acesso 
ao envelhecimento, a uma 
outra perspetiva de vida, ao 
respeito pelas origens e a uma 
identidade com referências. 
Por seu turno, este tipo de 
relação também permite 
aos avós aprenderem novos 
costumes, a conhecerem uma 
visão do mundo aos olhos dos 
seus petizes, a reciclarem-se e 
a reviverem um amor incondi-
cional. 
Os avós são uma forte rede 
de apoio, não somente no 
preenchimento dos espaços 
livres, que por indisponibili-
dade laboral dos pais a estes 
recorrem, 

mas no estabelecimento de 
vínculos para além da relação 
parental, numa visão mais 
solidária entre os membros 
da família, e representam um 
forte ciclo de influências na 
vida das crianças.
A relação que se estabelece 
entre netos e avós é uma 
relação de disponibilidade, de 
amor incondicional, em que 
tanto beneficia a criança/

«Com netas, descobri o prazer das coisas malucas».
 Isabel Stilwell 

jovem, quanto o adulto. Com 
eles se cresce, volta-se a ser 
criança, ri-se e chora-se. É uma 
relação de emoções puras, 
onde o tempo tem todo o tem-
po do mundo, mesmo quando 
ainda existem obrigações 
laborais. São os diálogos 
demorados, as histórias do 
antigamente, as brincadeiras 
sem fim e a cumplicidade 
que marcam a vida de avós e 
netos. São eles que mostram 
uma visão mais ponderada do 

mundo, que lhes transmitem 
segurança, sabedoria, e que 
retemperam a sua vida. Olhar 
o avô como aquele ser que 
tem conhecimento para dar, 
tem vida para partilhar e com 
quem podemos e devemos 
usufruir deve ser a máxima. 
Por isso cuide-se, invista em si, 
potencie o seu envelhecimen-
to saudável, fortaleça-se 
e aprenda a olhar para as 

alterações da vida de forma 
positiva. Ter mais idade não 
deve ser sinónimo de inutili-
dade, mas sim de competên-
cia, experiência, sabedoria e 
disponibilidade, e é esta troca 
de saberes que acrescenta va-
lor à vida dos mais pequenos. 
Mas lembre-se que também 
os avós beneficiam desta 
troca, tornando-os mais ativos 
física e psicologicamente e 
com traços de depressão e 
ansiedade mais baixos.
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GINÁSIO DA MENTE

A diferença de idades e a 
condição física não devem 
ser variáveis que se utilizem 
para justificar a maior ou 
menor dificuldade na relação 
entre as diferentes gerações. 
Uma atitude disponível, de 
abertura e aprendizagem do 
desconhecido pode fazer toda 
a diferença na relação entre 
netos e avós e entre os avós 
e o mundo mais moderno. 
Aproveite os conhecimen-
tos e apetência dos mais 
novos pelo mundo digital e 
dediquem-se a atividades 
prazenteiras. Deixe que o seu 
neto/a lhe ensine um jogo 
online. Tirem fotografias e 
dediquem-se a colocar alguns 
filtros e etiquetas. 

Ler é uma atividade fundamental para o cérebro, deixo aqui 4 sugestões 
que se adequam ao tema deste mês.

• Queridos Avós – o papel dos avós na vida dos netos – de A a Z. 
Pedro Strecht. Verso de Kapa
• A Verdade sobre os Avós. Elina Ellis, Fábula
• Frasco de memórias – Avós e Netos. Isabel Stilwell, Livros Horizonte
• Histórias para os Avós lerem aos Netos. Isabel Stilwell, Verso de Kapa

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

Pesquisem na internet temas 
atuais e curiosidades, e depois 
discutam o que descobriram. 
Se não está familiarizado com 
as novas tecnologias, não se 
esqueça que estamos num 
mundo tecnológico e que em 
qualquer momento podemos 
ter que a elas recorrer para 
sermos capazes de estar e de 
nos relacionarmos com os ou-
tros. A pandemia veio mostrar 
que estas são boas ferramen-
tas para encurtar distâncias 
quando a presença física 
não é possível. Assim, invista 
algum tempo a descobrir, 
conhecer e manusear, e não 
se esqueça de solicitar ajuda 
aos seus netos.

Por fim deixo duas sugestões 
de aplicações para telemóveis 
que podem ser uma boa 
ferramenta para aproximar 
gerações e para garantir 
diversão e treino da mente: 

Perguntados – jogo de pergun-
tas e respostas (este é um bom 
exercício de memória)
Brain Games for Kids - um jogo 
de lógica




