
Serviços
Personalizados

Novo
horário

INFORMAÇÕES

• Medição de tensão arterial;
• Controlo de peso;
• Acompanhamento nutricional;
• Aconselhamento dermocosmético;
• Preparação da terapêutica semanal;
• Avaliação da saúde do pé;

• Fisioterapia;
• Avaliação das características do folículo     
 piloso e qualidade da pele;
•  Avaliação de bem estar psicológico;
• Reedução postural com R.P.G.

Mamã e bebé
• Aconselhamento aleitamento materno;
• Massagem infantil;
• Workshop amamentação;
• Workshop de cuidados a ter com a pele 
 do recém nascido e da mamã;
• Workshop alimentação do bebé.

Testes e Exames
• Colesterol Total, HDL, LDL;
• Triglicéridos;
• Glicémia;
• Hemoglobina;
• Ácido Úrico; 
• Vacinas e injetáveis.

AGORA ABERTOS 
TODOS OS DOMINGOS
Semana Normal:
2ª Feira a 6ª Feira: 08:30h às 21h
Sábados, Domingos e Feriados: 09h às 21h
Semana de Serviço:
2ª Feira a 6ª Feira: 08:30h às 22h
Sábados, Domingos e Feriados: 09h às 22h

Consigo
desde 1974
Videochamada
Aconselhe-se por videochamada
com os nossos profissionais de saúde
Redes Sociais
facebook.com/moreirapadraofarmacia
instagram.com/moreirapadraofarmacia
Morada
R. Nossa Sra. do Caminho 26A, 2440-121 Batalha

A sua farmácia
sem sair de casa
Receba os seus medicamentos
e produtos de saúde comodamente
em sua casa.

Encomendas: 244 765 449
encomendas@farmaciamoreirapadrao.pt
www.farmaciamoreirapadrao.pt
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A alergia é uma resposta exagerada do sistema 
imunitário que erradamente passa a identificar 
determinadas substâncias inocentes e 
habitualmente toleradas pela maioria das pessoas 
como sendo nocivas e desenvolve uma estratégia 
para as eliminar.

Combata as
ALERGIAS!

Medicamentos para as alergias
Os medicamentos para as alergias podem 
dividir-se em três grupos:

Medicamentos assintomáticos, para o alívio 
das queixas, incluindo anti-histamínicos e 
broncodilatadores;

Medicamentos preventivos, anti-inflamatórios, 
permitem combater a alergia e evitar o 
aparecimento dos sintomas;

Vacinas anti-alérgicas, são dirigidas ao 
alergénio. Em alguns casos, poderão prevenir a 
evolução da asma.

Tipos de alergénios

 Ambientais inalados ou aeroalergénios;
 Alimentares; 
 Medicamentos;
 De contacto;
 Ocupacionais;
    Veneno de insetos.

DIA DO PAI

Sinais e Dicas
Problemas
da Próstata

Dicas
Dicas para prevenir problemas da próstata

1. Seguir uma dieta rica em fruta e vegetais. 
Comer peixes gordos ricos em ómega-3 e 
alimentos ricos em gorduras boas, como o 
abacate, frutos secos e azeitonas;

2. Evitar alimentos processados e ricos em 
açúcar e gordura saturada;

3. Manter-se bem hidratado, bebendo água;

4. Beber chá s/ cafeína (irrita a mucosa), 
nomeadamente o verde e o de hibisco, ambos 
ricos em antioxidantes;

5. Ter uma boa higiene íntima;

6. Fazer exercício físico e controlar o peso;

7. Fazer uma boa gestão do stress.

A próstata é uma pequena glândula do 
homem, do tamanho e forma de uma noz. 
A sua função é produzir um líquido 
branco e fluído que faz parte do esperma. 
Com o avançar da idade, a próstata tende 
a aumentar de tamanho e, quando se 
torna demasiado grande, pode causar 
problemas de saúde.

Feliz Dia do Pai
Sugestões
de Presentes

DIA DA MULHER

1. As perturbações vasomotoras 
correspondem aos afrontamentos e 
suores e são as queixas mais 
comuns, afetando cerca de 60% a 80% das 
mulheres, e tendem a ser mais 
intensas nos dois primeiros anos 
terminando espontaneamente aos 
cinco anos de menopausa.

2. As perturbações psicológicas 
tradzem-se na dificuldade em 
adormecer e em manter a 
continuidade do sono, bem como na 
ocorrência de insónias matinais.

3. As perturbações génito-urinárias 
traduzem-se na atrofia da mucosa 
vaginal com secura que provoca 
irritação e dores associadas às 
relações sexuais. Há, também, maior 
tendência para infeções urinárias. 
Este quadro pode reduzir a libido e a 
autoestima da mulher, prejudicando 
a vida em casal.

Dia da Mulher
Menopausa
e Osteoporose
Colha a flor de cada idade.
A menopausa corresponde ao fim das 
menstruações espontâneas e pode ser 
confirmada após 12 meses consecutivos sem 
qualquer período menstrual.
Os sintomas mais tardios da menopausa ocorrem 
a nível cerebral, cutâneo, articular, cardiovascular, 
ósseo e no peso, incluindo maior incidência
de doença de Alzheimer e AVC, menor elasticidade 
da pele, com o aparecimento mais intenso
de rugas, mais queixas articulares, maior incidência 
de enfarte agudo do miocárdio nas mulheres
a partir dos 50 anos, aumento da ocorrência
de osteoporose e ganho de peso.


