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A primeira edição da revista a3 surpreen-
deu os nossos clientes, mas fomos nós 
os mais surpreendidos: recebemos de 
volta elogios, agradecimentos e muitos 
incentivos para continuarmos!
Esta é uma revista totalmente desenhada 
a pensar nas pessoas que diariamente visi-
tam as nossas Farmácias, nos contactam 
por telefone e e-mail a pedir informações 
ou entregas ao domicílio.  Tentamos perce-
ber quais as dúvidas mais frequentes, 
quais as queixas mais dominantes e quais 
as maiores dificuldades no dia-a-dia. É 
assim que nos inspiramos e escolhemos os 
temas e exercícios para a revista.
Esta é uma altura particularmente difícil 
por continuarmos sob a ameaça de uma 
pandemia e por isso escolhemos os temas 
da Imunidade e do Sono para esta edição. 
Importa mais que nunca cuidarmos do 
sistema imunitário e é fundamental 
apoiar quem tem as suas rotinas de sono 
completamente alteradas.
Nas nossas Farmácias acreditamos em 
dar o melhor às pessoas: recomendações 
seguras, palavras amigas e conselhos para 
uma vida mais saudável. Conte connosco!
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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.

Os produtos da gama Barral 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.

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.

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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Nas últimas décadas a investigação sobre o sono tem tido uma evolução 
significativa, revelando que o sono afeta praticamente todos os sistemas do 
nosso organismo¹ ², e que a privação do sono pode tanto a curto, como a longo 
prazo levar ao desenvolvimento de diferentes doenças³.
Dentro dos vários sistemas, o sistema imunitário, responsável pela defesa do nosso 
organismo, é diretamente influenciado pela qualidade do nosso sono3.  
Na verdade, o sono e o sistema imunitário têm uma relação bidirecional4, ou seja, 
se existe algo que afeta o sistema imunitário (como uma infeção) o sono pode ser 
perturbado, mas também, pouco tempo de sono ou sono não reparador, pode afetar 
negativamente o sistema imunitário3, 5

Por outro lado, um sono consistente fortalece o sistema imunitário, permitindo que 
exista uma resposta equilibrada, ou seja, nem em défice (permitindo que infeções 
ou outras doenças, como o cancro, se instalem)6, 7 nem exagerada (levando ao desen-
volvimento de patologias autoimunes ou de alergias)8, inclusivamente a eficiência 
das vacinas pode ser comprometida por maus hábitos de sono9.
Para nos ajudar a cuidar diariamente do nosso sono e do nosso sistema imunitário 
a Arkopharma desenvolveu soluções naturais que tanto irão ajudar a ultrapassar 
alturas de insónias e despertares noturno, Arkorelax® Sono Forte 8H, como a 
reforçar de forma completa o sistema imunitário, Arkoreal® Imunidade. 
Estes são cuidados essenciais para o nosso bem-estar, especialmente em 
alturas de maior instabilidade, como a que vivenciamos atualmente! 
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SABER PARA PREVENIR E CUIDAR

A RELAÇÃO ENTRE O SONO 
E A IMUNIDADE
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A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO 
NO SISTEMA IMUNITÁRIO

A principal função do sistema imunitário é a proteção do organismo 
humano contra todo o tipo de agentes patogénicos. O sistema imunitário 
foca-se sobretudo na deteção desses mesmos agentes, desde vírus a 
parasitas, atuando no seu reconhecimento e eliminação.

Inerente a um normal funcionamento do sistema imunitário encontra-se a adoção 
de hábitos alimentares adequados e equilibrados que incluam uma grande diversi-
dade de nutrientes.
Uma alimentação saudável deve contar com a presença de diferentes nutrientes, 
desde logo fornecedores de energia (hidratos de carbono, proteínas e lípidos), bem 
como vitaminas e minerais (tais como as vitaminas A, B, C e D, o ómega 3, o cobre, o 
ferro, o selénio e o zinco), valorizando a água como principal fonte de hidratação. 
Porém, apesar de não existir um só alimento, nutriente ou suplemento “milagroso”, 
é importante sublinhar que uma alimentação baseada no equilíbrio e na diversidade 
permitirá seguramente manter um bom estado nutricional podendo fazer a dife-
rença, em caso de doença, em detrimento de quem não tenha esse mesmo cuidado.
É ainda fundamental que as boas práticas de higiene sejam asseguradas em 
qualquer circunstância, segundo as recomendações da Direção-Geral de Saúde. 

Vitamina A cenoura, espinafres, manga, mamão, beterraba, óleo de fígado de bacalhau, queijo cottage;
Vitamina B levedura de cerveja, farelo de aveia, ovo, banana, avelã, soja, arroz integral, carnes diversas, salmão;
Vitamina C acerola, morangos, kiwi, goiaba, tangerina, brócolos; 
Vitamina D óleo de salmão, salmão, ovo, manteiga; 

Ómega 3 sardinha, salmão, atum, nozes, linhaça, sementes de chia;

Cobre fígado de vitela, coentros, castanha de caju, amendoim, cogumelos;

Ferro lentilhas, espinafres crus, feijão preto cozido, grão-de-bico, pistáchios, damasco, sementes de abóbora, 
gema de ovo, fígado de galinha, atum fresco; 

Selénio castanha do Pará, trigo, arroz, gema e clara de ovo, sementes de girassol, frango, repolho;

Zinco ostras, camarão, perú, sementes de abóbora, feijão de soja, amêndoa, noz-pecã;

Probióticos (microrganismos que auxiliam ao bom funcionamento intestinal)  vinagre de maçã, 
iogurte natural, leite fermentado, requeijão, kefir, kombucha, chucrute.

Cu
cobre

29
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ferro

26

Se
selénio

34

Zn
zinco

30

FONTES DE VITAMINAS E MINERAIS QUE CONTRIBUEM PARA 
O REFORÇO DO SISTEMA IMUNITÁRIO
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ENVELHECIMENTO: FAÇA MAIS POR SI

É natural que, com a idade, assistamos a 
alterações no nosso organismo. O sono 
representa uma das mais significativas 
e alguns estudos indicam que estas 
se fazem sentir a partir dos 50 anos 
de idade, com expressão ao nível do 
ritmo circadiano. Mas, apesar da idade 
cronológica ser a mesma, alguns idosos 
apresentam poucas ou nenhumas 
alterações, ao passo que outros 
relatam mudanças significativas na 
sua qualidade do sono. Das alterações 
mais apontadas nas suas rotinas estão 
um sono mais leve, despertares a meio 
da noite, maior sensibilidade ao som 
exterior, parecendo que estão sempre 
num estado de sono mais leve, mais 
tempo para adormecer e alterações no 
horário de deitar e acordar.

O aparecimento de outras doenças 
também potencia alterações ao nível 
do sono. Entre as mais citadas encon-
tram-se a depressão, a ansiedade, 
a diabetes ou a dor crónica. Mas a fraca 
qualidade do sono também induz ao 
aparecimento de outras doenças, perce-
bendo-se assim que esta relação é 
bidirecional, ou seja, se existem 
doenças que parecem interferir na 
qualidade do sono, um sono de pouca 
qualidade (insónias e/ou apneia do 
sono) também está associado ao apare-
cimento de doenças neurodegenera-
tivas, como a demência bem como 
alterações no sistema imunitário. 

A literatura diz-nos que uma das 
maiores influências para a alteração 
do ritmo circadiano nos idosos se deve 
à sua menor exposição à luz do dia 
(alguns estudos referem que apenas 
usufruem de uma hora diária). Ora, esta 
menor exposição à luz pode provocar 
uma maior sonolência e, naturalmente, 
um estado menos alerta. 

A IDADE E AS ALTERAÇÕES DO SONO

FONTES
https://www.sleepfoundation.org/aging-and-sleep
https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.02.004

Também as mudanças ao nível da pro-
dução de hormonas, como a melatonina 
e o cortisol, jogam um papel importante 
nestas alterações. Juntando a tudo isto, 
se o estilo de vida (que agora possui 
menos rotinas e menos estrutura) não 
contemplar momentos de lazer, de 
atividade física e atividade mental, com 
a redução das atividades no exterior, a 
sonolência e a apatia dominam.

Se o isolamento já por si potencia 
sensações mais negativas que podem 
influenciar diretamente a qualidade 
do sono, é imperativo que faça algo 
para se manter ativo quer física, quer 
mentalmente. E com isto não quer dizer 
que não possa descansar um pouco du-
rante a tarde, logo a seguir ao almoço, 
pelo contrário, vários estudos apontam 
que um descanso de 20 minutos é 
desejável para que nos sintamos com 
mais energia.  Contudo estar a tarde 
toda a dormir, ou no sofá num estado 
sonolento, acaba por não ajudar na 
rotina do sono, aliás, prejudica-a.

Psicóloga Clínica e da Saúde
Neuropsicóloga

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



UM EXERCÍCIO POR DIA
A sua mente agradece e o seu sono também: 

1. Faça palavras cruzadas, construa um jogo 
de palavras. Escreva umas quantas frases 
num papel, depois recorte as palavras e 
tente formar as frases iniciais e forme novas 
frases também. 

2. Cante uma música do seu tempo de 
juventude e escreva a letra. 

3. Desenhe a sua primeira casa. Se ainda for 
a mesma, desenhe-a como era há 30 anos.
4. Dê novos desafios ao seu cérebro e tente 
dizer, em voz alta, os meses do ano e os 
dias da semana de trás para a frente, ou 
por ordem alfabética. Não se esqueça de 
também os escrever.
5. Faça um mapa com o caminho dos locais 
que há pouco imaginou. Parta da sua casa 
e desenhe todos os outros locais aonde se 
costumava dirigir, bem como tudo o que se 
recorda em redor.
6. Escreva, todos os dias, sobre o que sente 
e pense no que está ao seu alcance para 
melhorar o seu dia. 
7. Todas as noites, antes de se deitar, faça 
um diário das suas memórias, escreva as 
histórias que ouvia quando era criança, as 
brincadeiras que fazia, quais as expressões 
que utilizavam nessa altura, as músicas que 
ouviam, o que cantavam.
Faça desta a sua rotina do sono. Evite tele-
visão ou telemóveis antes de dormir. 
Na semana seguinte altere esta sequência, 
mas continue a realizar um exercício por dia.

rúbrica
EXERCÍCIOS PARA ESTIMULAR O CÉREBRO

GINÁSIO DA MENTE

IMAGINE-SE A SAIR DE CASA
Se tinha por hábito arranjar-se para sair de casa todos os dias, não o perca, pois 
apesar de não sair, manter o hábito de se arranjar faz toda a diferença para a sua 
estrutura mental. Depois reviva mentalmente o caminho, por onde ia, que atalhos 
utilizava, onde costumava parar, com quem habitualmente se cruzava, e imagine até 
as conversas que mantinha, assim como o nome das pessoas. 
Sabe que ao fazer isto está a ativar certos circuitos cerebrais que o vão ajudar a man-
ter-se mais focado? Insira esta rotina diária na sua semana e programe-a, comprome-
tendo-se a fazer uma atividade diferente a cada dia. 

O QUE VÊ NESTA IMAGEM? E SE A VIR MAIS PERTO?

ITÁLIA BRASIL ARGENTINA CUBA ROMÉNIA RÚSSIA

PORTUGAL PARAGUAI URUGUAI ANGOLA EUA

CANADÁ ALEMANHA MÉXICO ESPANHA CUBA PERU

ÁFRICA DO SUL ETIÓPIA FRANÇA CHILE AUSTRÁLIA

DINAMARCA NORUEGA JAMAICA ESPANHA

INGLATERRA NICARÁGUA LITUÂNIA ISRAEL CHINA

BRASIL ESLOVÉNIA BOLÍVIA ESCÓCIA MOÇAMBIQUE

Há 3 PAÍSES QUE SE REPETEM. QUAIS?



Arkopharma, a inteligência da natureza ao serviço da sua saúde


