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A época das férias está a terminar 
e é necessário organizar 
o recomeço profissional e escolar. 
Nesta altura do ano uma questão 
que surge muitas vezes nos bal-
cões das nossas farmácias é:
 «O que devo tomar para fortalecer 
o sistema imunitário?». 
Dedicamos por isso um artigo 
a responder a esta questão.
No mês de setembro existem 
duas datas comemorativas que 
merecem o nosso destaque: 
o Dia Nacional do Farmacêutico 
e o Dia Mundial da Pessoa com 
Doença de Alzheimer. Desafiámos 
os nossos farmacêuticos a refletir 
sobre o que é ser farmacêutico: 
fique a conhecer a nossa equipa 
e o seu verdadeiro espírito de 
missão.
Convidámos também o núcleo 
do Algarve da Alzheimer Portugal 
a dar a conhecer o seu projeto 
e a falar sobre a demência 
e a doença de Alzheimer. 
Nas nossas Farmácias acreditamos 
em dar o melhor às pessoas: 
recomendações seguras, infor-
mação rigorosa, mas acessível, 
palavras amigas e conselhos 
práticos para uma vida mais 
saudável.
Boas leituras!

Inês Duarte
Farmacêutica

INGREDIENTES: 
• 1 lombo de salmão
• 1/2 chávena de quinoa
• 1/2 pepino
• 2 a 3 folhas de alface cortadas 
em tiras
• 1 abacate
• 1/4 de cebola roxa
•  Alga noori
• 2 c. sopa de molho de soja 
(com baixo teor de sódio)
• 1 c. sopa de sementes de sésamo
• Sumo de 1⁄2 limão
• Sal q.b.

MODO DE PREPARAÇÃO:
Lave a quinoa sob água corrente. Coloque um tacho de fundo largo 
e deixe tostar durante cerca de 3 minutos. Acrescente 1 chávena 
de água mal cheia e uma pitada de sal, deixe ferver e baixe o lume. 
Tape e deixe cozinhar cerca de 15 minutos ou até o líquido ter sido 
absorvido. Remova do lume e deixe por mais 5 minutos.
Arranje o lombo de salmão cortando em cubos e coloque numa 
taça. Junte o molho de soja, o sumo de limão, as sementes 
de sésamo e a cebola picada finamente. Misture e deixe marinar 
durante cerca de 5 minutos.
Numa bowl/tigela coloque uma porção da quinoa como base. 
Por cima coloque o salmão, o abacate cortado, a alface, o pepino 
cortado, algumas lâminas de cebola e as algas noori cortadas 
em tiras.

editorial POKE BOWL DE SALMÃO E QUINOA
RECEITA

Revisão: Carolina Ramos

MARIANA FREITAS
Nutricionista 
Cédula profissional nº 2097N
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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.

Mycosana é um dispositivo médico. Leia atentamente a rotulagem 
e as instruções de utilização.

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 Mustela são cosméticos. Para mais informações, consultar 
a rotulagem. Campanha limitada ao stock existente. Aplicável às referências: 
gel dermo-lavante 500 ml, água de limpeza 500 ml, champô 500 ml e leite 
hidratante corporal 500 ml.  

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.

WIN-FIT IMUNO D3

WIN-FIT MC
FUNÇÃO CEREBRAL

MYCOSANA
ARKOCÁPSULAS

EUCERIN
MUSTELA

CAMPANHA VÁLIDA DE 1 A 30 DE SETEMBRO DE 2021

-10%

-10%

-20%

9,90€
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-25% 
1.ª und.

ou
especial

-70% 
2.ª und.

Campanha válida de 1 a 30 de Setembro de 2021. Limitada ao stock existente.



No dia 25 de setembro 
festeja-se o Dia Internacional 
do Farmacêutico. Em Portugal, 
comemora-se o Dia Nacio-
nal do Farmacêutico no dia 
seguinte, a 26 de setembro, 
que no calendário litúrgico 
corresponde ao dia de São 
Cosme e São Damião, 
os santos padroeiros da 
profissão farmacêutica.
Em Portugal, a profissão far-
macêutica existe desde 1449, 
inicialmente com a designa-
ção de «boticários». Atual-
mente, somos mais de 15 000 
farmacêuticos a exercer no 
nosso país. 
A nível demográfico, somos 
uma profissão maioritaria-
mente feminina e bastante 
jovem (68  % tem uma idade 
inferior a 45 anos e 41 % tem 
menos de 35 anos).
O acesso à profissão farma-
cêutica pressupõe a inscrição 
na Ordem dos Farmacêuticos 
e uma formação multidisci-
plinar de 5 anos em Ciências 
Farmacêuticas, num estabe-
lecimento de Ensino Superior 
Universitário. 

O FARMACÊUTICO NA ATUALIDADE

DIA DO FARMACÊUTICO

rúbrica

Nas últimas duas décadas assistimos a um aumento 
substancial na cobertura nacional por farmacêuticos. 
A sua distribuição territorial homogénea torna 
os farmacêuticos profissionais de saúde de grande proximi-
dade:

• 2 900 farmácias em Portugal, onde trabalham uma média de 3 
farmacêuticos por farmácia;
• 200 hospitais;
• 400 laboratórios de análises clínicas;
• 120 empresas de indústria farmacêutica;
• 25 armazéns de distribuição grossista.



Dada a fácil acessibilidade 
e elevada competência 
técnico-científica destes profis-
sionais, as farmácias são o 
local eleito pelos portugueses 
para se deslocarem quando 
têm um problema de saúde, 
sendo o farmacêutico comu-

nitário o primeiro recurso em 
termos de aconselhamento 
profissional.
Os serviços prestados pelos 
farmacêuticos comunitários 
centram-se na pessoa que os 
procura e nas suas necessi-
dades, sendo de destacar:

Assim, os farmacêuticos podem desempenhar vários papéis no 
seu dia a dia profissional, mas partilham de uma mesma paixão: 
cuidar da sua saúde.

CRISTIANA FREITAS 
Farmacêutica na Farmácia
Pedra Mourinha

FONTES:
www.ordemfarmaceuticos.pt
www.valordofarmaceutico.com

DIA DO FARMACÊUTICO
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• promoção da literacia em saúde
• avaliação e indicação terapêutica em patologias autolimitadas
• aconselhamento, acompanhamento e encaminhamento da pessoa 
com doença para o médico de família ou especialidade, quando 
pertinente
• dispensa de medicamentos e transmissão de informações de 
utilização
• implementação de programas de cuidados farmacêuticos, como por 
exemplo a promoção da adesão à terapêutica, cessação tabágica e a 
preparação individualizada de medicamentos
• monitorização de parâmetros bioquímicos e biofísicos, como a deter-
minação da pressão arterial ou testes rápidos de glicémia e colesterol
• administração de medicamentos injetáveis e vacinas fora do plano 
nacional de vacinação (por exemplo a vacinação sazonal da gripe)
• agentes de saúde pública, de extrema importâncias nestes últimos 
tempos de pandemia
• preservação do ambiente, através da participação em diversos 
programas de reciclagem (por exemplo, campanha de recolha de 
radiografias) e da gestão de resíduos (Valormed®).



OS FARMACÊUTICOS A3

rúbrica

«Ser farmacêutica é uma missão diária. O que me motiva é poder contribuir 
para a saúde e o bem-estar do próximo.» 

«Ser Farmacêutico é… ser um promotor da Saúde da população, 
promovendo a correta utilização dos medicamentos e melhorando 
a adesão à terapêutica.»

«Ser farmacêutica é cuidar dos outros, promovendo saúde, bem-estar, 
informação e formação no sentido de aumentar a qualidade de vida dos 
utentes e fazê-lo com dedicação e exigência profissional.»

«Ser farmacêutico é dedicar todos os dias à comunidade e à melhoria dos 
seus cuidados de saúde.»

«Ser farmacêutico é atuar com responsabilidade e dedicação, sempre com 
o grande objetivo de garantir o bem-estar e saúde da população.»

«Ser farmacêutico é ter como foco principal a saúde dos nossos utentes. 
É ter amor à profissão, é importarmo-nos com o próximo, prestando sempre 
os melhores cuidados e orientações, de modo que para eles sejamos um 
porto seguro, sendo a pessoa em que podem depositar a confiança que 
sempre lhes dará os melhores conselhos relativamente à sua saúde. Ser far-
macêutico é um ato de entrega ao outro e uma aprendizagem constante.»

«Ser farmacêutico é ser o mais próximo. Somos o primeiro profissional 
a quem o utente recorre e por isso temos a responsabilidade de acolhê-lo 
e assegurar-lhe o melhor tratamento e a melhor solução para o seu 
problema, baseando-nos no nosso conhecimento técnico-científico 
adquirido ao longo de anos de estudo. Basicamente, é dar o melhor de nós, 
todos os dias, a todos os utentes.»

Alexandra Pargana

Paulo Gouveia 

Ana Gouveia

João Rosa

Angela Ferreira

Inês Candeias
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Laura Vieira 

AMOR E DEDICAÇÃO SÃO OS NOSSOS 
PRINCÍPIOS ATIVOS



OS FARMACÊUTICOS A3
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«Ser farmacêutico é ter na saúde e no bem-estar 
do outro a sua missão e a sua retribuição.»

«Ser farmacêutica é ajudar o próximo com profis-
sionalismo e dedicação, assumindo a responsa-
bilidade exigida. O Obrigado é a minha maior 
recompensa.»

«Ser farmacêutica é promover diariamente a saúde da comunidade que 
nos rodeia, através de total disponibilidade para ouvir, para informar, para 
aconselhar e para promover o uso correto dos medicamentos. 
É uma profissão que exige rigor técnico, atualização constante e paixão 
pelo serviço ao outro.»

«Ser farmacêutica comunitária é desenvolver um trabalho diário de apoio 
à saúde dos utentes, em todas as fases, boas e menos boas, das suas vidas.»

«Ser farmacêutico é ser um ponto de apoio, um conselheiro amigo. 
É um prazer pertencer a esta família que é de todos nós!»

«Para mim, ser Farmacêutica é sinónimo de cuidado, dedicação 
e promoção da saúde.»

«Ser Farmacêutico é sentir uma gratidão imensa por termos diariamente
a oportunidade de contribuir para a melhoria da saúde e bem-estar 
de todos aqueles que chegam até nós. É saber que com todo o nosso 
empenho, dedicação e profissionalismo podemos fazer a diferença na vida 
de alguém.»

Cristiana Freitas

Rita Inácio

Inês Duarte

Ana Romão 

Catarina Santos

Marta Ponceano

Maura Martins
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SABER PARA PREVENIR E CUIDAR

O sistema imunitário com-
preende todos os mecanismos 
pelos quais o organismo 
se defende de «invasores» 
externos como vírus, bactérias 
e fungos.
O sistema imunológico, em 
condições normais, desenca-
deia uma resposta de ataque 
aos «vírus invasores». Quando 
o sistema imunitário está 
debilitado, o organismo fica 
mais vulnerável.
Virose significa doença viral 
ou infeção provocada por um 
vírus. Apesar do termo abran-
ger todas as infeções de 
origem viral, é geralmente 
utilizado para nos referirmos 
às infeções de origem res-
piratória ou gastrointestinal.
As viroses respiratórias são 
provocadas pelos vírus influ-
enza, rinovírus, adenovírus, 
vírus sincicial respiratório, 
parainfluenza e coronavírus.
Tal como a gripe, os sinais e 
sintomas da COVID-19 variam 
em gravidade, podendo ir de 
assintomático a tosse e febre 
ligeira, até sintomatologia 
mais grave como pneumonia 
ou síndrome respiratório agu-
do grave e inclusive, morte.

No combate ao risco de in-
feções respiratórias, ganha 
especial relevância reforçar 
o sistema imunitário, 
a energia e a resistência 
do organismo.
A vitamina D é essencial para 
o bom funcionamento do 
sistema imunitário. Estudos 
indicam que a vitamina D 

desencadeia uma resposta 
contra as infeções respiratórias 
agudas e diminui substan-
cialmente as infeções virais. 
Assume um papel preven-
tivo na COVID-19 por estar 
diretamente relacionada com 
a agressividade do vírus.

O consumo de vitamina C, 
comprovado e bem conheci-
do de todos, é um exemplo 
clássico na prevenção, redução 
da intensidade e duração de 
gripes e constipações. Tem um 
papel importante no reforço 
do sistema imunitário e 
promove a absorção do ferro. 
É também recomendada nos 
períodos pós-doença, para 
combater o cansaço e a fadiga. 
A equinácea é uma planta 
com propriedades imunoes-
timulantes, tradicionalmente 
utilizada na prevenção das 
gripes e constipações. Além 
de diminuir a suscetibi-
lidade do organismo às gripes 
e constipações, a equinácea 
diminui o risco de apareci-
mento de constipações em 
58 % e a sua duração em 1,4 
dias (The Lancet Infectious 
Diseases). 
Associada à ingestão de vita-
mina C, origina uma redução 
em 86 % da incidência da 
doença, o que confirma a 
eficácia da utilização tradicio-
nal de equinácea e vitamina 
C na prevenção e alívio dos 
sintomas de gripes e consti-
pações.

rúbrica
REFORÇAR O SISTEMA IMUNITÁRIO 
E A RESISTÊNCIA DO ORGANISMO



À semelhança da equinácea, 
a baga do sabugueiro tem 
uma ação imunoestimulante, 
sendo utilizada no alívio dos 
sintomas de congestão do 
sistema respiratório superior 
característicos de gripes e 
constipações. 
O zinco tem, igualmente, um 
papel fundamental no bom 
funcionamento do sistema 
imunitário. 
Porque A PROTEÇÃO É A 
MELHOR SOLUÇÃO, um estilo 
de vida saudável e suplemen-
tação com vitaminas, minerais 
e nutrientes adequados à 
saúde do sistema imunitário, 
são essenciais para o reforço 
das defesas do organismo, 
para a manutenção da saúde e 
prevenção de doença grave.

rúbrica

Win-Fit® imuno D3 é composto por Vitamina D, Vitamina C, Equinácea, Sabugueiro 
e Zinco, nutrientes que contribuem para o normal funcionamento do sistema imu-
nitário, ajudando no reforço das  defesas do organismo e na manutenção da saúde. 
Embalagem de 30 comprimidos. 
Tomar 1 comprimido /dia, durante ou após uma das principais refeições.
A proteção é a melhor solução! 
Win-Fit® imuno D3 – REFORÇO DAS DEFESAS

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.

SABER PARA PREVENIR E CUIDAR
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ESPECIAL DOENÇA DE ALZHEIMER

No dia 21 de setembro 
celebra-se o Dia Mundial da 
Doença de Alzheimer, mês 
em que se celebra também 
o primeiro aniversário do nú-
cleo do Algarve da Alzheimer 
Portugal. 
Núcleo do Algarve da 
Alzheimer Portugal 
O percurso foi iniciado em 
2014 por duas voluntárias, 
Edite Reis e Liliana Ferreira, 
que com esforço e dedicação 
conciliaram durante 7 anos os 
seus trabalhos a tempo inteiro 
com a prestação de apoio so-
cial àqueles que até então não 
tinham representatividade no 
sul do país. 
Dada a inexistência de
respostas dirigidas a pessoas 
com demência na região do 
Algarve, da sua necessidade 
e do sucesso das iniciativas 
desenvolvidas pela dupla 
de voluntárias, em setembro 
de 2020 abre portas o núcleo 
do Algarve da Alzheimer 
Portugal, que conta agora 
também com a colaboração 
de uma psicóloga – 
Margarida Ferreira. 
Com a missão de melhorar 
a qualidade de vida das 
Pessoas com Demência, dos 
seus cuidadores e familiares, 
o núcleo presta apoio 

• Informações sobre demência, 
prestação de cuidados, apoios 
e subsídios sociais 
• Encaminhamento para 
médicos e técnicos especia-
listas, assim como respostas 
sociais (lares, centros de dia, 
apoio domiciliário)
• Apoio psicológico ao cuidador 
e estimulação cognitiva 
a pessoas com demência 
• Sessões de informação 
e formação certificada para 
cuidadores formais e informais

DEMÊNCIA
Demência é o termo utilizado 
para descrever os sintomas de 
um grupo alargado de dife-
rentes condições que causam 
um declínio progressivo no 
funcionamento da pessoa, 
sendo a forma mais comum 
a doença de Alzheimer, que 
corresponde a cerca de 50 % 
a 70 % dos casos. 

DOENÇA DE ALZHEIMER
A doença de Alzheimer provo-
ca uma deterioração global, 
progressiva e irreversível de 
diversas funções cognitivas 
(memória, linguagem, raciocí-
nio, entre outras) tendo como 
consequência alterações no
comportamento, na personali-
dade e na capacidade funcio-
nal da pessoa, dificultando 
a realização das suas ativi-
dades de vida diária.
O que acontece é que as 
células cerebrais vão sofrendo 
uma redução de tamanho 
e número, e vão-se formando 
tranças neurofibrilhares no 
seu interior e placas senis no 
espaço exterior existente entre 
elas. Este processo danifica 
as conexões entre as células 
cerebrais, impossibilita a sua 
comunicação e estas acabam 
por morrer, o que se traduz 
numa incapacidade de recor-
dar a informação. 
Deste modo, conforme 
a doença de Alzheimer vai 
afetando as várias áreas 
cerebrais, vão-se perdendo 
várias funções ou capacidades, 
raramente possíveis recuperar 
ou reaprender.
O nome da doença deve-se 
a Alois Alzheimer, médico
alemão que em 1906 
descreveu pela primeira 
vez a doença.

à população do Algarve atra-
vés dos gabinetes de apoio
 em Portimão e Lagoa no que 
diz respeito a:



rúbrica
SABER PARA PREVENIR E CUIDAR

10 SINAIS DE ALERTA DE DEMÊNCIA

7 DICAS PARA REDUZIR O RISCO DE DESENVOLVER DEMÊNCIA:
Ainda não existe uma forma definitiva de prevenir ou curar 
a demência, mas existem algumas formas de reduzir o risco, como a 
adoção de um estilo de vida saudável ou a alteração de alguns hábitos. 
Não podemos garantir que adotando estas 7 dicas não irá desenvolver 
doença de Alzheimer. No entanto, vários estudos têm vindo a eviden-
ciar que as pessoas que adotam estilos de vida saudáveis têm um risco 
reduzido de vir a desenvolver demência.

AJUDE-NOS A AJUDAR OUTRAS 
FAMÍLIAS E A DESENVOLVER 
MAIS SERVIÇOS E INICIATIVAS 
LOCAIS. TORNE-SE NOSSO 
ASSOCIADO. 
 

«Eu estou muito grato por ter 
conhecido a Alzheimer Portugal 
e por poder contar com a ajuda 
que os seus colaboradores 
prestaram a mim e à minha 
família. Foi muito valioso todo 
o apoio que me deram e eu senti 
uma grande empatia. Sinto que 
posso contar convosco agora 
e no futuro.» 
Ricardo Barreto 

TESTEMUNHO

CONTACTOS
965 276 690 
geral.algarve@alzheimerportugal.org 

Urbanização do Pimentão Lote 2, Cave, 
R. dos Três Bicos, 8500-776 Portimão

Atendimentos mediante marcação 
de segunda a sexta-feira 
das 9h30 às 12h30.

Cuide do seu cérebro: mantenha o cérebro ativo (faça novas aprendiza-
gens, jogos de raciocínio, palavras cruzadas, xadrez…) 
Cuide da sua alimentação: tenha uma alimentação saudável, diversifica-
da, rica em vitaminas e antioxidantes 
Cuide do seu corpo: pratique exercício físico (pelo menos 30 minutos 
por dia, seja a caminhar, dançar, correr, realizar um treino de força, praticar 
yoga…) 
Cuide da sua saúde: faça check-ups regularmente (controle o colesterol, 
tensão arterial, níveis de açúcar, peso…) 
Cuide da sua vida social: participe em atividades sociais (saia, converse 
com vizinhos, torne-se voluntário, participe em clubes…) 
Cuide dos seus hábitos: não fume, beba com moderação e durma bem
Cuide da sua cabeça: proteja a sua cabeça de lesões (use capacete, cinto 
de segurança, atravesse na passadeira…) 



ENVELHECIMENTO: FAÇA MAIS POR SI

A doença de Alzheimer é 
a forma mais comum de 
demência no idoso, atingindo 
cerca de 55 % das demências. 
Neurodegenerativa, crónica e 
progressiva, afeta todas as áre-
as da vida do doente e da sua 
família, assumindo contornos 
complexos e exigentes.
É então fundamental com-
preender os seus meandros, 
as diferentes fases e quais os 
maiores desafios que enfrenta 
o cuidador/familiar, pois esta é 
uma doença de toda a família, 
uma vez que interfere com as 
atividades da vida diária (AVD)
A manifestação mais comum e 
a que mais se destaca, numa 
fase inicial, são os lapsos 
de memória. Os pequenos 
esquecimentos começam 
a evoluir para alterações 
mais profundas ao nível da 
memória, bem como de outras 
funções cognitivas. É comum 
notar-se maior dificuldade em 
recordar acontecimentos mais
recentes, mas preservarem-se 
memórias mais remotas. Tal 
acontece porque a doença de 
Alzheimer atinge a região 

do cérebro que fixa novas 
informações. 
Como é neurodegenerativa, 
acomete outras áreas e leva 
a uma atrofia cerebral difusa, 
à perda de neurónios e à 
degeneração sináptica cortical 
(à comunicação), sendo visível 
um conjunto de dificuldades 
desde amnésia, incapacidade 
para novas aprendizagens, 
afetação da memória a curto 
e longo prazo (não reconhece 
a sua história de vida), afasia 
(perturbação ao nível na fala), 
dificuldades ao nível da 
compreensão, leitura e escrita. 
Relações socias, compor-
tamento e personalidade 
alteram-se e, numa fase mais 
avançada da doença, há uma 
dependência total, ou seja, 
todas as AVD ficam afetadas.

São necessários exames com-
plementares de diagnóstico, 
sendo a avaliação neuropsi-
cológica fundamental pois

fornece informação adicional
para o diagnóstico da demên-
cia e do tipo de demência. 
Aqui avaliam-se as funções 
mentais, o humor e as AVD. 
Com esta informação são 
criados programas de reabili-
tação para as funções cogniti-
vas mais afetadas. Apesar de 
ser uma doença progressiva, 
os programas de reabilitação 
são fundamentais, especial-
mente numa fase inicial da 
doença.
Dada a complexidade da 
doença e as alterações 
associadas, a paciência dos 
familiares e dos cuidadores é 
um requisito fundamental e 
o pilar central no cuidado ao 
doente. Certos estudos, que 
colocam a tónica no cuidador, 
referem aumento de sinto-
matologia ansiosa, bem como 
maior hipótese de desenvol-
ver depressão.
«Todas as manhãs ele lê para 
ela, de um caderno desbotado 
pelo tempo, uma história de 
amor que ela não recorda nem 
compreende. Um ritual que 
se repete diariamente no lar 
de idosos onde ambos vivem 
agora… A paixão renasce, 
transpõe o abismo do tempo, 
o abismo da memória, e por 
instantes ela volta para ele…
Apesar da doença.» In O Diário 
da nossa Paixão

«…transformou-se na 
habitante incógnita de um 
mundo sem memória, sem 
saudade e sem amor.» 
In Piso 3, quarto 313
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Deixamos-lhe aqui 3 sugestões de livros, todos relacionados 
com a temática. Dois deles pode encontrar no grande ecrã: pode 
ver o filme mas não deixe de ler o livro, a sua mente agradece.
Mantenha uma rotina diária, torne-se leitor na biblioteca mu-
nicipal, dedique-se a ir buscar um livro com regularidade. Para 
além de o ler, tire apontamentos sobre o que leu, o que sentiu, 
converse com os seus familiares sobre as impressões que teve. 

Este é um livro que avisa e prepara os que ainda não conhecem os efeitos 
do Alzheimer. Um livro que consola e anima todos os que na sua vida se 
confrontam com essa impiedosa doença.

LER É UM DOS MELHORES 
ESTÍMULOS PARA A MENTE

GINÁSIO DA MENTE

Rua António Dias Cordeiro nº19
8500-559 Portimão
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UMA MENTE ATIVA 
É UMA MENTE FORTE 
E O MELHOR 
ANTÍDOTO PARA UMA 
VIDA MAIS LONGA 
E SAUDÁVEL.Reduza a televisão, aumente a leitura. 

Faça palavras cruzadas e SUDOKU, por 
exemplo. 



SERVIÇOS
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CLÁUDIA ALMEIDA
Técnica de Farmácia 
na Farmácia Arade

Sabe o quão é importante 
tomar a medicação a tempo e 
horas? Sabe que não o fazer 
traz maus resultados para a 
saúde? Para garantir a eficácia 
dos tratamentos é extrema-
mente importante cumprir a 
toma dos medicamentos da 
forma correta (o medicamento 
certo, à hora certa, na dose 
correta).
As nossas farmácias ofere-
cem um serviço que reduz a 
possibilidade de ocorrência de 
erros com a medicação. Este 
serviço é designado por PIM 
(Preparação Individualizada 
da Medicação) e destina-se 
a todas as pessoas que 
tomam vários medicamentos 
a diferentes horas do dia 
(pessoas polimedicadas), em 
especial doentes que façam 
confusão ou omissão da toma 
da medicação.

VANTAGENS DO SERVIÇO PIM
• Menos desperdício e menos medicamentos armazenados em casa
• Menos tomas esquecidas ou tomadas de forma incorreta
• Redução do stress do doente ou do cuidador
• Melhor controlo de doenças crónicas
• Melhor comunicação com outros profissionais de saúde
• Revisão da terapêutica pelo farmacêutico
• Redução do risco de efeitos adversos e interações

Este serviço é também um 
apoio e garantia de segurança 
na gestão de medicação por 
parte de cuidadores de doen-
tes (acamados, com demência, 
entre outros) e até mesmo 
para instituições de cuidados 
continuados e lares de idosos.
Este serviço consiste na organ-
ização da medicação de forma 
sequencial e organizada pela 
hora da toma e pelos dias da 
semana. Na Farmácia Arade a 
medicação é organizada em 
embalagens descartáveis e 
seladas onde consta a iden-
tificação dos medicamentos, 
da cor e forma dos mesmos, 
assim como a informação da 
validade e lote. A fácil abertura 
destas embalagens torna a 
sua utilização prática e segura 
e as imagens de fácil interpre-
tação permitem uma leitura 
clara e simples dos dias e das
 

tomas dos medicamentos.
Organizamos a sua medi-
cação, simplificamos a sua 
vida e aumentamos a segu-
rança do tratamento. 
Faça os seus tratamentos 
em total segurança e com o 
acompanhamento da nossa 
equipa.
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«Há 3 anos que utilizamos 
este serviço. Facilita o trabalho 
do cuidador e deixou de haver 
falhas na toma da medicação. 
Na dúvida se já tomou ou não 
é só verificar o dia e a hora 
no blister. Reduz também os 
erros e o stress do cuidador. 
Também facilita porque quan-
do o cuidador se ausenta e fica 
outra pessoa a cuidar 
e a acompanhar a minha 
mãe é só confirmar no blister 
qual o medicamento a tomar. 
Na minha opinião também 
há menos desperdício visto 
não haver tantas caixas com 
diferentes medicamentos em 
casa.» 
Cristina Fernandes 
Filha de doente polimedicada

«A Preparação Individualizada 
da Medicação está presente 
na UCC Al-Vita desde dezem-
bro de 2011. A passagem do 
método antigo para este novo 
sistema de preparação de 
medicação em Julho de 2019 
permitiu que a confirmação da 
medicação por parte da equi-
pa de enfermagem se tornas-
se mais rápida, que houvesse 
uma menor manipulação dos 
comprimidos, assim como 
a possibilidade de triturar 
a medicação para os utentes 
com disfagia ou com Sonda 
Nasogástrica dentro das 
saquetas, não havendo perda 
de medicação e/ou  conta-
minação, e que o erro no 
procedimento de admi-
nistração da medicação se 
tornasse praticamente nulo, 
já que as saquetas com a 
medicação possuem o nome 
e cama do utente. 
Outra das vantagens da PIM 
é que cumpre com as exigên-
cias do SGQ ISO 9001:2015, 
que obriga a evidência do 
lote e da data de validade 
em todos os medicamentos 
administrados, no sentido 
de se conseguir rastrear os 
medicamentos caso exista 
alguma não conformidade.

Por todas estas vantagens 
a UCC Al-Vita está muito 
satisfeita com a Preparação 
Individualizada da Medicação, 
recomendando este sistema a 
todas as unidades de saúde.»
Vanessa Tabuinhas
Directora técnica UCC Al-Vita




