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Conhecem o velho ditado «Em 
outubro pega tudo»? Este provér-
bio diz que tudo o que se semeia 
neste mês nasce e cresce: é o 
resultado da chuva, do vento e do 
tempo fresco, que proporcionam 
o nascimento e a renovação dos 
campos. Promissor, não é?
Mas é também nesta altura que 
devemos ter mais cuidado connos-
co e reforçar o sistema imunitário. 
Nesta edição, dedicamos um 
artigo à relação entre intestino, 
probióticos e imunidade.
No mês de outubro a cor rosa é 
utilizada para homenagear as 
mulheres com cancro da mama, 
para sensibilizar para a prevenção 
e diagnóstico precoce e apoiar a 
investigação nesta área. Convi-
damos a Liga Portuguesa Contra 
o Cancro a falar sobre as iniciativas 
que promove no Algarve em 
especial no “Outubro Rosa”. 
Não perca também os conselhos 
da Dra. Gabriela Correia de como 
cuidar da sua saúde oral e o artigo 
que a Dra. Tânia Paias dedica ao 
tema da saúde mental.  
 Nas nossas farmácias vamos con-
tinuar empenhados em promover 
diariamente a vossa saúde! Dias 
melhores estão mais perto do que 
nunca. 
Votos de excelentes leituras!

Inês Duarte
Farmacêutica

INGREDIENTES: 
• 1 embalagem de açaí congelado sem açúcar 
•  ½ chávena de kefir de leite (pode ser de compra) 
•  ½ chávena de água de coco 
•  1 colher de sopa de gérmen de trigo 
•  1 peça de fruta a gosto 
•  2 a 3 colheres de sopa de granola/muesli caseiro 
•  1 colher de sobremesa de uma mistura de sementes 
•  1 colher de sobremesa de manteiga de amêndoa

    
MODO DE PREPARAÇÃO:
Misture, com a ajuda de um liquidificador, o kefir, o açaí, a água 
de coco e o gérmen de trigo. Por cima coloque a fruta, a granola/
muesli, as sementes e a manteiga de amêndoa. Delicie-se! 
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Saforelle, a marca especialista em Cuidado Íntimo há mais de 30 
anos é também a marca n.º1 recomendada por ginecologistas 
em Portugal.
Saforelle® tem vindo constantemente a inovar para desenvolver 
soluções de higiene e cuidado íntimo que respeitem e protejam a 
pele sensível e delicada em todas as etapas da vida das mulheres. 
Todos os produtos têm eficácia comprovada com base em ensaios 
clínicos ou avaliações realizadas por profissionais de saúde e 
consumidores.

Os produtos da marca Dercos são cosméticos. Para mais informações, consultar 
a rotulagem. Campanha limitada ao stock de cartões de desconto existentes.

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

Os produtos da marca Cerave são cosméticos. Para mais informações, 
consultar a rotulagem. Campanha limitada ao stock de cartões de 
desconto existentes.

SYMBIOSYS Defencia é o seu aliado no reforço imunitário. Formulado 
com probióticos e vitaminas que fortalecem as defesas imunitárias 
em adultos e crianças a partir dos 3 anos de idade.
Não deve ser excedida a toma diária indicada. Os suplementos alimentares não 
devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e de um 
estilo de vida saudável. Não se recomenda a toma em caso de hipersensibilidade 
a qualquer um dos constituintes.

SYMBIOSYS DEFENCIA 
ADULTS E KIDS SAFORELLE

DERCOS

VICHY CERAVE

-20%

-25%

1 Produto  -10%
2 Produtos -20%
3 Produtos -30%

Campanha válida de 1 a 31 de Outubro de 2021. Limitada ao stock existente.

-20%

CAMPANHA VÁLIDA DE 1 A 31 DE OUTUBRO DE 2021

promoções

2 Produtos

-20%
3 Produtos

-25%



As infeções respiratórias como 
as gripes e constipações são 
prevalentes nos meses mais 
frios e têm muito impacto na 
qualidade de vida dos adultos 
e crianças¹,². É importante o 
reforço das defesas imunitá-
rias, especialmente nesta 
época do ano.

Quando existe um dese-
quilíbrio da microbiota 
intestinal, também chamado 
de disbiose, há uma perda 
da integridade da barreira 
protetora do intestino. Tem 
havido cada vez mais estudos 
que comprovam a ligação 
entre disbiose e várias pato-

logias, incluindo as infeções 
respiratórias, como as gripes e 
constipações5. Os probióticos 
contribuem para o equilíbrio 
da microbiota intestinal e con-
seguem modular a resposta 
do sistema imunitário6,7. 
Mais especificamente, os pro-
bióticos Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus rhamnosus e

Lactobacillus plantarum esti-
mulam o sistema imunitário 
adquirido e também o inato 
através do aumento da ati-
vidade fagocítica e citotóxica, 
da produção de anticorpo IgA 
pelas células do intestino e 
estimulação de secreção de 
substâncias anti-inflamatórias, 

como IL-12 e IL-67-11.
O que são probióticos e 
quais escolher para reforço 
do sistema imunitário?
Os probióticos são microrga-
nismos vivos protetores que 
se encontram em alguns 
alimentos e ou suplementos 
e que trazem benefícios à 
saúde1. 

SABIA QUE O SEU INTESTINO PODE AJUDAR 
A PROTEGER-SE NESTE INVERNO?

SABER PARA PREVENIR E CUIDAR
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SABIA QUE 70% DAS CÉLU-
LAS DO SISTEMA IMUNITÁRIO 
RESIDEM NO INTESTINO³?
Sabia que os microrganismos 
que existem no intestino, conhe-
cidos como flora ou microbiota 
intestinal, conseguem estimular 
essas células?
A flora intestinal desempenha 
um papel fundamental na 
defesa do organismo devido às 
suas ações de: 
•Barreira protetora, neutralizando 
toxinas e impedindo a adesão de 
agentes patogénicos4,5. 

•Manutenção da integridade 
da barreira intestinal, o que 
impede a passagem de toxinas e 
agentes4,5.  

•Estimulação do sistema 
imunitário, sendo que 70 % das 
células produtoras de anticorpo 
residem no intestino3. 



O consumo de determinados 
probióticos ajuda a manter a 
microbiota intestinal equilibra-
da1. É o caso de SYMBIOSYS 
Defencia®, suplemento alimen-
tar com probióticos e vitaminas, 
composto por estirpes bacte-
rianas cientificamente testadas 
e que se apresenta como o 
seu aliado para as defesas 
imunitárias.
SYMBIOSYS Defencia Adults® 
contém as estirpes Lactobacillus 
rhamnosus LR04, Lactobacillus 
plantarum LP02, Bifidobacte-
rium lactis BS01 e vitamina C, 
que contribuem para o normal 
funcionamento do sistema 
imunitário. A sua versão para 
crianças - SYMBIOSYS Defencia 
kids® - contém Bifidobacteri-
um lactis BS01, Lactobacillus 
rhamnosus GG e vitamina D, 
que ajuda no normal funcio-
namento do sistema imunitário 
das crianças.
O que dizem os estudos 
clínicos sobre probióticos 
e as infeções respiratórias?
A suplementação regular de al-

gumas espécies de probióticos 
tem demonstrado benefícios 
na redução do risco de infeções 
respiratórias sazonais, com 
alguns estudos a demonstrar 
uma redução de 28 % da sua 
incidência, menos 33 % de risco 
de gravidade, menor duração 
dos sintomas e uma redução 
até 50 % da necessidade 
de tomar antibióticos7-11. Os 
benefícios têm sido verificados 
desde a idade pediátrica e 
estendem-se a vários tipos de 
infeções respiratórias, desde 
a síndrome gripal às infeções 
bacterianas ou mesmo à otite 
média aguda7-11. 
Qual a relação do intestino e 
severidade da COVID-19?
As pessoas que sofrem de 
desequilíbrio da flora intestinal 
têm quase três vezes maior 
risco de desenvolver sintomas 
graves da Covid-19. A conclusão 
é de um estudo português da 
NOVA Medical School, em que 
participaram 115 pessoas12.
Os investigadores concluíram 
que a infeção com o novo

coronavírus é mais severa nas 
pessoas com menor diversidade 
de bactérias intestinais. Os 
investigadores esperam que a 
evidência obtida neste estudo 
abra caminho para que sejam 
impulsionadas «novas inter-
venções médicas direcionadas à 
microbiota intestinal contra este 
tipo de vírus, por exemplo, com 
prebióticos e/ou probióticos as-
sociados a outras intervenções 
farmacológicas covid-19 em 
desenvolvimento»12.
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SYMBIOSYS® Defencia Adults® e Defencia 
Kids® são suplementos alimentares que não 
devem substituir um estilo de vida saudável e 
uma dieta variada e equilibrada. Não exceda 
a dose diária recomendada. Mantenha fora 
do alcance de crianças. Para mais informações 
contacte: Biocodex Unipessoal Lda., Avenida 
Da República 18, 11", 1050-191 Lisboa, 
NIPC 515036684. Email: info@biocodex.pt. 
Tel:211 319 134 (D.0015/2021).

SABER PARA PREVENIR E CUIDAR
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CUIDADOS DE CABELO
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7 CAUSAS PARA A QUEDA 

DE CABELO NA MULHER
No Torá, o livro sagrado da religião 
judaica, «os cabelos e a voz de 
uma mulher são a sua sedução». 
Símbolo de expressão feminina, 
vínculo de personalidade e, muitas 
vezes, um fator de confiança. 

O cabelo, seja curto, médio ou 
comprido, é uma parte impor-
tante da vida. A queda de cabelo 
pode ser provocada por fatores 
hereditários, alterações hormonais 
ou comportamentos da rotina, 

mas independentemente da causa 
é sempre um momento dramático 
para a mulher. Aprenda a ler os 
sinais e mude os seus hábitos.

1. HIPOTIROIDISMO E HIPERTIROIDISMO
Os problemas de tiroide podem originar uma queda mais acentuada de cabelo. 
Esta queda deve ficar resolvida assim que se regularizar o ritmo da tiroide.

2. FALTA DE VITAMINAS B
As vitaminas do complexo B são um dos maiores responsáveis pelo aspeto bonito, 
brilhante e forte do cabelo! O organismo vai absorvê-las de vários alimentos como 
a carne, os ovos ou os vegetais. Uma vez que não são produzidas pelo organismo, 
torna-se muito importante assegurar que o acesso da pele a estes nutrientes se 
mantém estável ao longo do ano.

3. ALIMENTAÇÃO
Alguns regimes nutricionais, sobretudo os mais exigentes para perda rápida de peso, 
podem causar a carência de alguns nutrientes indispensáveis. O organismo apoia-se 
em algumas substâncias essenciais para manter a saúde capilar e pode começar 
a reagir rapidamente à sua escassez. 

4. HEREDITÁRIAS
A alopecia androgenética, ou calvície, que tem origem genética, é provavelmente 
o maior responsável pela queda de cabelo. É uma doença que acontece tanto nos 
homens como nas mulheres (embora com menor prevalência). 

5. CAUSAS EMOCIONAIS E PSICOLÓGICAS
O stress e a ansiedade podem causar tantos danos ao organismo como as agressões 
externas. O sistema reage a influências psicológicas da mesma forma como combate 
uma doença física, concentrando os recursos onde são mais vitais. Sendo um gestor 
implacável dos recursos do corpo, o nosso organismo acaba por deixar o cabelo para 
o fim na lista de prioridades nutricionais. Dê-lhe uma ajuda: Aminexil Clinical 5, 
da Vichy, contém um complexo de 5 ativos associados para deixar o cabelo mais forte 
e resistente à queda.

6. PÓS-PARTO
A queda abrupta dos níveis de estrogénio provocada pelo parto e restantes flutuações 
hormonais demoram algum tempo a regularizar, o que pode provocar um aumento 
repentino da queda poucas semanas depois da chegada do bebé. 

7. MENOPAUSA
A menopausa tem um grande impacto na estabilidade das suas hormonas. A dimi-
nuição da produção de estrogénio, típica desta fase, reduz os níveis de colagénio, 
um dos principais responsáveis por manter o cabelo saudável.

DERCOS Aminexil Clinical 5
Men e Women



MÊS DA SAÚDE ORAL
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1. Siga a regra 3/3/3: escovar os dentes por 3 minutos, 
três vezes ao dia e trocar de escova a cada 3 meses.
2. Para evitar a transmissão de doenças nunca partilhe 
a escova de dentes com ninguém, por mais próximo 
que seja. Se teve COVID-19, deve mudar de escova 
assim que teste negativo ou que termine o período 
de isolamento.
3. Aconselhe-se com o seu médico dentista e com o seu 
farmacêutico sobre quais os produtos de higiene oral 
que são mais indicados para si. Privilegie a utilização 
de dentífricos com flúor e só utilize produtos com 
medicamentos incorporados por recomendação 
de um especialista.
4. Utilize o fio dentário e/ou escovilhões diariamente. 
Como a escova de dentes só consegue chegar a 65 % 
das superfícies, a utilização destes acessórios garante 
uma higiene oral satisfatória.
5. Escovar a língua diariamente ajuda bastante a 
mantermos o hálito fresco, pois muitas bactérias acumu-
lam-se nessa zona. 
6. E por falar em hálito fresco… habitue-se a utilizar um 
elixir após a primeira e a última escovagem do dia. 
Os princípios ativos dos elixires vão chegar às áreas 
onde a escova não conseguiu chegar.
7. Visite o médico dentista pelo menos uma vez ao ano. 
Mesmo que não tenha dentes naturais, as gengivas, 
a mucosa oral e a língua devem ser examinadas com 
regularidade para rastreio do cancro oral.

Nunca se esqueça: a sua saúde começa pela boca!

Seguem 7 dicas para cuidar da sua boca de forma 
a elevar a sua autoestima através de um sorriso bonito 
e confiante, e manter dentes e gengivas saudáveis 
para facilitar a mastigação a digestão.

DRA. GABRIELA CORREIA  
Médica Dentista

Godental Medicina Dentária
Rua das Nações Unidas Lote 47 
Loja A, Alto do Pacheco – 
8500-313 PORTIMÃO
godental@godental.pt
282 427 346 | 962 823 900



ESPECIAL OUTUBRO ROSA

Sabia que em Portugal 
todos os anos são detetados 
mais de 6 000 novos casos 
de cancro da mama?
Os estudos mostram que 
a deteção precoce pode fazer 
toda a diferença no sucesso do 
tratamento. Com o objetivo de 
conseguir levar a mensagem 
ao maior número de pessoas, 
a Liga Portuguesa Contra 
o Cancro (LPCC) – Núcleo 
Regional do Sul (NRS), através 
do Movimento Vencer e Viver 
e do Grupo de Apoio de Faro, 
irá promover iniciativas por 
toda a região  do Algarve para 
assinalar o mês de prevenção 
do cancro da mama.
Outubro é o mês internacional 
do cancro da mama. Por todo 
o mundo realizam-se cam-
panhas e ações de sensibi-
lização, em especial no dia 30, 
DIA NACIONAL DA PREVENÇÃO 
DO CANCRO DA MAMA.
Em 2019, antes da pandemia 
de Covid-19, foi possível 
realizar caminhadas de 
prevenção e sensibilização 
contra o cancro da mama nas 
cidades de Lisboa e Portimão 
(Alvor), esta última inserida 
no calendário dos eventos a 
decorrer no Algarve no âmbito 

do Programa Nacional de 
Marcha e Corrida do IPDJ.
Em 2020 e 2021, obrigados 
a interromper estas iniciativas 
que concentram um grande 
número de pessoas, a LPCC 
deu largas à imaginação e 
convocou a comunidade a jun-
tar-se em pequenos grupos da 
mesma família ou coabitantes 
para adquirirem uma t-shirt 
alusiva ao tema 

e fazerem míni caminhadas 
durante todo o mês de ou-
tubro, sugerindo que tirassem 
fotografias e as partilhassem 
com amigos e conhecidos ou 
mesmo nas redes sociais, por 
forma a estender a habitual 
mancha rosa e assim sensibi-
lizar toda a comunidade. A par 
disso, convidamos entidades 
públicas e privadas a iluminar

os seus edifícios e a colocar 
laços rosa em montras 
e vitrines. Para este ano estão 
igualmente previstas palestras 
ou tertúlias onde se falará 
da importância dos sinais 
de alarme, de se consultar 
regularmente o médico 
de família e de se adotar um 
estilo de vida com hábitos 
mais saudáveis como, por 
exemplo, uma maior atividade 
física e uma alimentação 
saudável.
A nível de diagnóstico, 
a LPCC congratula-se por este 
ano, em parceria com 
a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo (ARSLVT), ter sido 
possível o alargamento do ras-
treio do cancro da mama aos 

rúbrica
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distritos de Lisboa e Setúbal, 
e assim ter contribuído para 
uma cobertura geográfica de 
100 % para as mulheres em 
território nacional.

Quando os casos de cancro 
aumentam todos os anos e as 
instituições governamentais 
não são suficientes para acudir 
a todos da mesma forma, tor-

na-se imprescindível o recurso 
ao voluntariado. Junte-se a 
nós, torne-se voluntário/a 
da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro.

rúbrica
ESPECIAL OUTUBRO ROSA

O GRUPO DE APOIO DE FARO DA LIGA PORTUGUESA CONTRA 
O CANCRO DISPONIBILIZA:

• Consultas de psico-oncologia (presenciais e online) para doentes 
oncológicos e familiares;
• Sessões de reiki para doentes oncológicos e familiares;
• Apoio à aquisição de medicamentos para doentes com incapacidade 
económica comprovada;
• Próteses capilares, lenços e turbantes, bem como próteses mamárias 
e sutiãs adequados, que poderão ser a título gracioso no caso de 
doentes com incapacidade económica comprovada e a preço de custo 
para os restantes casos;
• Equipamentos e ajudas técnicas para laringectomizados 
e ostomizados.

CONTACTOS:
A Liga Portuguesa Contra o 
Cancro abrange toda a região 
do Algarve, estando o Grupo 
de Apoio de Faro sediado em:
Rua Arthur Águedo Miranda – 
Horta do Pardais – Penha 
Lote 2, Edifício Palmeiras, BLC C, 
Loja F – 8000-138 Faro
ou através dos telefones:
289 007 827
910 449 978
910 047 884

Atendimento de 2.ª a 6.ªfeira, 
das 9 h - 13 h e das 14 - 18 h.

Ajude-nos a ajudar outras 
famílias e a desenvolver mais 
serviços e iniciativas locais: 
torne-se voluntário 
da LPCC.



MÊS DA SAÚDE MENTAL

Esta data tem como objetivo 
de promover um diálogo 
em torno da prevenção e de 
aumentar o conhecimento do 
público sobre a saúde mental, 
trazendo-a para as agendas 
políticas.
A tónica colocada neste dia 
diz respeito à necessidade de 
compreendermos que a saúde 
mental não corresponde 
apenas à ausência de transtor-
nos mentais ou deficiências, 
mas também diz respeito ao 
bem-estar, à qualidade de 
vida, à capacidade de amar, 
trabalhar e de se relacionar 
com os outros, sendo esta a 
definição de Saúde Mental 
defendida pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).
São muitas as condições que 
podem pôr em causa a nossa 
saúde mental e bem-estar 
psicológico. A OMS alerta 
para alguns riscos que podem 
influir negativamente na 
nossa saúde mental mas o 
pouco conhecimento ou até 
mesmo a pouca atenção que 
cada indivíduo dá à sua saúde 
mental, relegando-a para 
segundo, terceiro ou quarto 
plano, é uma das maiores 
preocupações dos profissio-
nais de saúde mental, tendo 
eclodido, neste último ano

e meio, inúmeras campanhas 
de sensibilização e alertas 
para não descurarmos a nossa 
saúde mental.
O mundo foi apanhado de 
surpresa por um vírus que 

mudou radicalmente a nossa 
forma de estar, impactando 
a nossa vida. Alterámos 
hábitos, rotinas, tivemos 
de nos redescobrir. Estas 
mudanças trouxeram medo e 
insegurança e intensificaram 
a ansiedade e a depressão: as 
duas perturbações psiquiátri-
cas com maior prevalência 
em Portugal. Os ataques de 
ansiedade aumentaram e as 
queixas de mal-estar psi-
cológico foram uma constante. 
O cansaço intensificou-se, 
o isolamento aumentou, 
a distância imperou 
e a preocupação dominou.

A saúde mental foi posta 
à prova e percebeu-se a neces-
sidade de dar mais atenção às 
nossas emoções, ao desgaste 
emocional e ao cansaço 
psicológico. 

É então fundamental 
compreender que a promoção 
da saúde mental deve ser 
considerada uma das maiores 
preocupações dos indivíduos, 
comunidades e sociedade em 
geral e que a procura de um 
profissional de saúde mental 
é uma necessidade e não um 
ato de desespero. É necessário 
diminuir a dor emocional, 
restituir a esperança e a 
compreensão do que lhe 
está a acontecer, aceitar as 
suas limitações, mas acima 
de tudo, lutar por si e para si, 
tornando mais simples a sua 
visão da vida.

rúbrica
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Ativar o nosso conhecimento interior permite uma maior 
robustez emocional e uma vivência mais feliz.

INVENTÁRIO DAS EMOÇÕES

GINÁSIO DA MENTE

Rua António Dias Cordeiro n.19
8500-559 Portimão
E-mail: tania.paias@portalbullying.com.pt
Telemóvel: 961309845

TÂNIA PAIAS
Psicóloga Clínica e da Saúde 
Neuropsicóloga
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Responda a este pequeno questionário:
1. O que o tira do sério, e porquê?

2. Sabe descodificar alguns dos seus sinais? O que sente, 
como sente e porque sente?

3. Qual a emoção dominante ao longo do dia?

4. É uma pessoa muito ansiosa? Porquê? 

Agora, com base nas suas respostas, construa um mapa da sua mente 
e coloque algumas instruções do que tem que fazer, os passos que 
considera fundamentais para contornar as dificuldades. Por exemplo, 
se a sua emoção dominante é a tristeza, escreva uma frase animada, 
leia-a todos os dias e repita-a em voz alta, diariamente…
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