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RESUMO 

 

Após um longo percurso teórico, chegou a hora tão esperada de enfrentar a Unidade 

Curricular Estágio, durante a qual futuros farmacêuticos, aprendem na prática o que é ser um 

profissional de saúde, chegado o momento de aplicar tudo aquilo que aprendemos e de estar 

disponíveis para aprender muito mais. O estágio é muito mais que uma unidade curricular, 

acaba por ser o nosso primeiro contacto com a realidade, a essência da profissão que um dia 

podemos vir a exercer, e que nos permite adquirir competências pedagógicas e humanas, sendo 

o alicerce para construir um farmacêutico. 

Este relatório encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte aborda, de forma 

simplificada aquilo que experienciei e aprendi, no que diz respeito ao funcionamento e à gestão 

da Farmácia Sta Quitéria, dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde, bem como a 

prestação de outro tipo de serviços ou cuidados farmacêuticos. Na segunda parte do relatório 

são abordados temas distintos. Optei por atuar junto dos mais novos fazendo duas intervenções 

numa escola da região, com alunos do ensino básico. Os temas escolhidos tiveram como 

fundamento a minha experiência ao balcão, vendo a constante preocupação dos pais por um 

lado com essas temáticas, mas simultaneamente a tranquilidade de alguns e a ignorância em 

relação aos temas, o que despertou em mim, a necessidade de atuar como futura farmacêutica, 

tentando alertar para duas grandes preocupações da atualidade, a obesidade infantil e a falta de 

qualidade a nível do sono. Assim, preparei duas apresentações bastante interativas com o 

intuito de a mensagem ser bem aceite e memorizada pelas crianças, folhetos alusivos ao tema e 

tive a oportunidade de fornecer umas pequenas lembranças a cada criança. O terceiro projeto foi 

realizado após vários atendimentos a grávidas/recém-mamãs, percebendo que a chegada de um 

bebé por vezes traz muitas questões, e para que tudo corra bem e para que haja tranquilidade, 

nada melhor do que o farmacêutico saber aconselhar e ajudar a resolver pequenos “problemas” 

que se encontram compilados num guia de apoio a grávidas e futuras mães por mim elaborado.  
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PARTE 1  

1. INTRODUÇÃO  

Em relação a Farmácia, não foi a minha primeira opção, verdade… Mas aceitei-a e não 

consegui trocar! 

Após cinco anos de teoria, de conceitos farmacológicos e técnicos, chega uma das 

etapas mais desafiadoras do curso, o estágio profissionalizante. Não há melhor forma de acabar 

o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, do que “passar à ação” e sem dúvida que o 

contacto com o utente, o aconselhamento e o acompanhamento são responsabilidades que não se 

aprendem nos livros nem nas aulas, chegando, finalmente, a hora de “voarmos e crescermos” e 

contactar com a verdadeira realidade antes de nos lançarmos para o mundo do trabalho. E se as 

bases já estão bem consolidadas, agora falta o resto, e daí se dizer, e tão bem, que “A prática faz 

o mestre…”. 

O meu estágio realizou-se na Farmácia Santa Quitéria, desde 16 de janeiro a 15 de 

julho, sob orientação da Dr.ª Vânia Gonçalves. Numa fase inicial o meu horário era das 9h às 

18h com uma hora de interrupção para almoço. Contudo, a partir do segundo mês de estágio, 

para conseguir estar mais tempo ao balcão e porque surgiu a hipótese de substituir um membro 

da equipa, o horário era variável, ocupando entre seis a onze horas diárias. Apesar de ir para o 

desconhecido, sinto que não poderia ter escolhido melhor, fui facilmente integrada, e sinto que 

cresci e aprendi muito com a equipa fantástica que me acompanhou diariamente. 

 O relatório encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte descrevo de forma 

simplista o quotidiano de qualquer farmácia, desde a gestão, atendimento ao balcão e prestação 

de vários serviços farmacêuticos, relatando a minha experiência na Farmácia Santa Quitéria. Na 

segunda parte encontram-se alguns temas que desenvolvi durante o estágio com o intuito de 

promover a saúde da população, interagindo, nomeadamente, com os mais novos e com 

grávidas/recém-mamãs. O cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

encontram-se na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Gestão em Farmácia X X X X X X X 

Serviços Farmacêuticos X X X X X X X 

Atendimento X  X X X   

Formações X  X X X   

Projeto I – Saúde à Mesa  X      

Projeto II – Higiene do sono   X     

Projeto III – Mamãs sem 

dúvidas, bebés felizes 

    X X  
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2. FARMÁCIA SANTA QUITÉRIA 

2.1 Localização e horário de funcionamento 

 

A Farmácia Santa Quitéria (FSQ) situa-se na Avenida Agostinho Ribeiro, nº219, no 

centro de Felgueiras, tendo sido o meu local de estágio curricular durante 6 meses. A sua 

localização numa das avenidas principais do centro da cidade e a sua proximidade com diversas 

infraestruturas, como bancos, restaurantes e cafés, biblioteca municipal, centro de saúde e o 

hospital, clínicas de medicina dentária, posto de abastecimento de combustível, várias lojas de 

comércio local fazem com que a FSQ tenha uma grande visibilidade por parte da população, 

facilitando a afluência de utentes ocasionais.  

No que diz respeito ao horário de funcionamento, a FSQ, em dias úteis, está aberta das 

9h às 20h, com uma hora de interrupção para o almoço, das 13h às 14h. Aos sábados, o horário 

de atendimento é das 9h às 13h 
[1]

. De acordo com a escala de turnos de serviço no município de 

Felgueiras, aprovada pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a respetiva 

Administração Regional de Saúde do Norte, a FSQ efetua turnos de serviço permanente 

(funcionamento contínuo ao longo de 24 horas) de 6 em 6 dias. 

Nos primeiros dois meses de estágio, realizei o horário das 9h às 18h, e consoante a 

disponibilidade trabalhei alguns sábados. Posteriormente, o acordado entre mim e a diretora 

técnica (DT) foi que efetuaria o horário de um funcionário que saiu, integrando completamente 

a equipa, trabalhando nos dias de serviço e, quinzenalmente, aos sábados. Este alargamento de 

horário permitiu-me estar mais tempo ao balcão, o que foi sem dúvida, vantajoso para a minha 

aprendizagem e desenvolvimento profissional. 

2.2 Recursos humanos: constituição da equipa 

A legislação determina que “as farmácias devem dispor de, pelo menos, um DT e de 

outro farmacêutico” que “podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal 

devidamente habilitado" desde que devidamente certificado "no âmbito das funções de 

coadjuvação na área farmacêutica", nos termos a fixar pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) 
[2]

. A FSQ cumpre os requisitos acima 

supraditos, apresentando um quadro farmacêutico composto por uma DT (Dr.ª Joana Mesquita, 

simultaneamente, proprietária da farmácia), uma farmacêutica adjunta (Dr.ª Rosário Queirós) e 

uma farmacêutica (Dr.ª Vânia Gonçalves) e um quadro não-farmacêutico composto por três 

técnicos de farmácia (Carla Guimarães, João Silva e Márcio Marcelino) e uma auxiliar de 

farmácia (Joana Fernandes). Esta equipa confere à FSQ os conhecimentos e as competências 

necessárias para prestar um atendimento de excelência e, assim, contribuir para o bem-estar e 

saúde dos seus utentes. Para além disso, o ambiente profissional e de cooperação, a boa 
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disposição e a dinâmica do grupo fazem com que seja um local ideal para ter dado os primeiros 

passos e para qualquer farmacêutico aprender e desempenhar as suas funções. 

2.3 Instalações e equipamentos 

O farmacêutico é dos profissionais de saúde que estabelece um contacto mais próximo 

e, sem dúvida, mais frequente com os utentes, sendo a farmácia comunitária cada vez mais 

reconhecida como um local de qualidade nos serviços de saúde prestados. Com o objetivo de 

garantir a "segurança, conservação e preparação dos medicamentos" e a "acessibilidade, 

comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal", a FSQ possui as condições 

apropriadas no que diz respeito a instalações e equipamentos 
[2,3]

. 

2.3.1 Espaço exterior 

A FSQ encontra-se no rés-do-chão de um prédio habitacional, apresentando uma 

fachada com o nome e logótipo da farmácia, uma placa onde está indicada a direção técnica e 

uma vitrina, cujo objetivo é elaborar montras apelativas, permitindo divulgar campanhas em 

vigor e tornar este local agradável à vista dos utentes, tentando sempre inovar nas diferentes 

montras e corresponder às expectativas. 

De acordo com os requisitos enumerados nas Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), as 

farmácias devem ter “um aspeto característico e profissional", sendo que devem estar 

devidamente identificadas e visíveis para os utentes e daí estar presente uma “cruz verde” no 

exterior, que se encontra iluminada no horário de funcionamento da farmácia e nas noites de 

serviço 
[1,2]

. O acesso para o interior da farmácia, quer para utentes, funcionários e serviço de 

entrega das encomendas, é feito através de uma porta de vidro automática, o que permite ser 

utilizada com facilidade pelos utentes com mobilidade reduzida, estando incluído também um 

postigo de atendimento noturno. Também é possível observar o horário de funcionamento da 

farmácia, assim como as farmácias que se encontram de serviço na região de Felgueiras, durante 

o mês em decurso. 

2.3.2 Espaço interior 

Cumprindo as normas e respeitando as orientações das BPF, as instalações da FSQ 

dividem-se em 
[2,3]

: 

1) Área de atendimento ao público: é a zona com a qual o utente estabelece o 

primeiro contacto, e pode ser considerada o “rosto” ou a “imagem” da farmácia, devendo, 

portanto, ser o mais agradável possível, ter uma atmosfera leve e profissional, provocando no 

utente uma sensação de conforto e segurança. Na FSQ esta área é constituída por quatro balcões 

de atendimento, localizados num balcão de atendimento contínuo, permitindo uma comunicação 

ideal com o utente, encontrando-se a máquina registadora automática comum a todos os postos 

no centro. Em volta desta zona, encontramos três zonas de lineares, que apesar das possíveis 

alterações, apresentam um padrão de exposição base. Os lineares laterais são utilizados para 
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produtos de puericultura e produtos cosméticos. No linear que se encontra atrás dos balcões de 

atendimento estão expostos suplementos alimentares, produtos de higiene oral e, com destaque 

no centro desse linear, os produtos de procura sazonal. Nas gavetas atrás destes balcões 

encontram-se os produtos que apresentam elevada rotatividade, desde Tromalyt
®
, Ben-u-ron

®
, 

AspirinaGR
®
, produtos de protocolo da diabetes, anticoncecionais, entre outros. Nesta zona tem, 

ainda, uma zona de descanso, uma zona destinada aos mais pequenos, para que possam brincar 

nos períodos de espera, proporcionando uma maior comodidade e uma balança digital. 

2) Gabinete de atendimento reservado, uma zona destinada à prestação de serviços 

complementares, como a medição de diversos parâmetros bioquímicos e fisiológicos, 

administração de injetáveis, prestação de primeiros socorros; neste local também se realizam 

consultas de nutrição e podologia, assim como breves demonstrações individuais de 

dermoscosmética (minifaciais), bem como formações teóricas para a equipa. Este espaço é 

extremamente vantajoso pois proporciona ao utente a comunicação em confidencial com o 

profissional de saúde, sempre que necessário. 

3) Gabinete administrativo, onde a DT exerce as suas funções de gestão, 

administração e organização da farmácia, bem como, reuniões com os delegados, fornecedores e 

colaboradores. 

4) Zona de receção de encomendas: área localizada na parte mais interna da 

farmácia, interligada com as diferentes áreas de armazenamento dos medicamentos, 

encontrando-se equipada essencialmente por um balcão onde se encontram elementos básicos 

como computador, impressora, leitor de código de barras, impressora de etiquetas, telefones e 

fax. Nesta zona também se encontram arquivados todos os documentos relativos às encomendas 

e devoluções. 

5) Área de armazenamento de medicamentos: neste tipo de zona é necessário 

garantir as condições ótimas de temperatura e humidade para garantir a estabilidade física e 

química dos medicamentos, sendo controladas por um termohigrómetro 
[2]

. A maioria dos 

medicamentos encontra-se nesta área, estando próximo da área de atendimento, o que permite 

agilizar o processo. Os medicamentos encontram-se distribuídos em gavetas ao longo de um 

armário. Na parte direita, encontram-se pomadas/cremes, produtos de uso oftálmico, 

suplementos alimentares e produtos para uso ginecológico. Nas gavetas inferiores encontram-se 

os xaropes, os medicamentos comercializados sob a forma de pó ou saquetas e alguns produtos 

de uso externo. O resto do armário corresponde, basicamente, aos medicamentos (sob a forma 

de comprimidos e cápsulas) genéricos e de referência, organizados por ordem alfabética, de 

acordo com a denominação comum internacional (DCI) e dosagem. É de referir, que os 

psicotrópicos e estupefacientes são armazenados num local específico e exclusivo. 

Uma outra área de armazenamento é o armazém, onde se encontram os produtos 

excedentários, cujo stock é demasiado elevado para ficar na área de armazenamento junto à área 
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de receção de encomendas e perto da área de atendimento. Também se encontram neste local 

produtos cosméticos que não estão expostos nos lineares, produtos de higiene íntima e corporal, 

dispositivos médicos (DM) como compressas, sacos de urina, sacos para ostomizados, entre 

outros tipos de produtos. 

6) Laboratório: a procura de manipulados na FSQ tem vindo a diminuir 

consideravelmente e como a quantidade de pedidos recebidos não compensa a produção; os 

produtos manipulados dispensados na FSQ vêm maioritariamente da Farmácia Barreiros e 

Farmácia dos Clérigos. Não obstante, a FSQ dispõe de um local reservado à preparação, 

acondicionamento, rotulagem e controlo destes medicamentos, estando equipado com uma 

bancada de trabalho, um lavatório, materiais de trabalho (almofarizes, espátulas, pedra de 

pomadas, balança analítica, entre outros) e ainda fontes de informação para consulta.  

7) Instalações sanitárias, devidamente equipadas para conferir conforto e 

privacidade aos elementos da equipa e aos utentes. 

 

3. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

A farmácia para além de um local de prestação de cuidados de saúde e dispensa de 

medicamentos, ou seja, um espaço de saúde, acaba também por ser, inevitavelmente, um espaço 

comercial, e deve e tem de ser financeiramente sustentável. Face à época de crise na qual nos 

encontramos gerir uma farmácia é um desafio devido à diminuição da faturação das farmácias, 

devendo o farmacêutico ser também um gestor, procurando rentabilizar a atividade 

farmacêutica, mas sem nunca descurar os valores éticos da profissão, devendo zelar sempre 

pelos interesses dos utentes sem nunca colocar os benefícios próprios ou comerciais em 

primeiro lugar, promovendo o direito de acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e 

segurança. 

3.1 Sistema informático 

Todos os computadores da FSQ encontram-se equipados com o sistema informático 

Sifarma
®
, desenvolvido pela Glintt, que funciona como auxílio na organização e gestão diária 

da farmácia, desde a entrada do produto até à sua saída, e no aconselhamento do utente, no 

próprio atendimento. Como ferramenta de gestão, vai auxiliar na elaboração e receção de 

encomendas, gestão e regularização de devoluções, controlo dos prazos de validade, elaboração 

do receituário, gestão de stoks, entre outros. Como auxiliar na prática farmacêutica, o sistema 

permite a consulta da ficha do produto, garantindo um acesso fácil e rápido à informação mais 

relevante, consolidando um bom atendimento, desde indicações terapêuticas, precauções, 

posologia e doses, reações adversas e possíveis interações medicamentosas, se podem ser 

utilizados numa determinada doença ou estados fisiológicos, como a gravidez. Também permite 



Relatório de Estágio Profissionalizante – Farmácia Comunitária  

 

6 
 

a consulta da ficha do utente, sendo possível consultar a medicação e produtos de saúde 

dispensados, sendo, assim, uma mais-valia. 

 

3.2 Grupo de compras e gestão de stocks 

Como já referi acima, o farmacêutico para além de profissional de saúde que é, nos dias 

de hoje, é importante que adote, também, o papel de gestor, competindo a cada farmácia 

procurar formas para garantir viabilidade financeira 
[4,5]

. De forma a garantir as melhores 

condições comerciais, a FSQ encontra-se inserida no grupo de compras Grupo Mesquita, 

funcionando como intermediário de negociação com os distribuidores grossistas, sendo, assim, 

possível, obter melhores condições comerciais, como maiores descontos por exemplo, e também 

uma forma de evitar ruturas de stock. 

A gestão de stocks tem como finalidade garantir níveis mínimos de stock, de forma a 

corresponder à procura dos utentes, mas simultaneamente evitar o excesso ou a rutura do stock 

[4,5]
. Esta gestão varia consoante vários parâmetros, não dependendo somente do perfil de 

utentes, mas também dos hábitos de prescrição dos médicos da região, a época sazonal em 

questão, o lançamento e uma nova campanha publicitária, assim como o espaço disponível para 

armazenamento, possíveis bonificações, disponibilidade financeira, entre outros. O Sifarma
®
 vai 

permitir agilizar este processo, uma vez que na ficha do produto, é possível estabelecer um stock 

mínimo e máximo, que pode ser reajustado em qualquer momento, sendo que, quando é 

atingido o stock mínimo, o produto entra diretamente numa proposta de encomenda para, 

posteriormente ser analisada pelo responsável, de forma a evitar a rutura do stock. A gestão de 

stock também é importante no processo de dispensa, permitindo verificar se um determinado 

produto está disponível de momento na farmácia e qual o número de unidades existentes. O que 

acontece é, que por vezes, se verificam discrepâncias entre a contagem do Sifarma
®
 e a 

contagem física, sendo necessário, periodicamente proceder a acertos do stock. 

 

3.3 Elaboração de encomendas e fornecedores 

Na FSQ as encomendas são efetuadas aos armazenistas de distribuição grossita e 

diretamente aos laboratórios. 

As aquisições dos produtos diretamente aos laboratórios eram geralmente efetuadas via 

e-mail ou após reunião do responsável pelas compras da FSQ com os delegados comerciais, que 

em conjunto, analisam o histórico de vendas da farmácia e elaboram uma nota de encomenda, 

que deverá ser conferida aquando da receção. Este tipo de encomendas é geralmente para 

produtos de dermocosmética e higiene corporal, produtos de puericultura, suplementos 

alimentares, laboratórios com os quais se estabelece contacto direto, entre outros. Normalmente 

eram efetuadas com uma periodicidade regular (no final do mês por exemplo, para chegar à 
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FSQ no início do novo mês, no que diz respeito a encomendas a laboratórios como Alter, 

Mylan, Aurobindo, Zentiva) e estavam regularmente associadas a grandes volumes de compras 

com margens consideráveis, porque para além de aproveitar bonificações e descontos, não 

incluiam a margem de lucro do distribuidor grossista. Apesar desta vantagem, o período de 

entrega da encomenda era mais longo.  

A compra às distribuidoras grossitas tem como principal vantagem uma resposta rápida 

e eficaz face às necessidades da farmácia, garantindo assim, que o utente fique satisfeito e o fato 

de não serem impostos limites mínimos em termos de quantidade. A escolha dos distribuidores 

é feita segundo vários parâmetros, desde a rapidez e qualidade do serviço prestado, flexibilidade 

das entregas e das condições comerciais que oferecem. Os principais distribuidores da FSQ são 

a Empifarma e a Cooprofar, sendo a Alliance Healthcare considerada um distribuidor 

secundário. É essencial ter mais que um fornecedor, pois assim diminui-se a possibilidade de 

rutura do stock, garantindo simultaneamente uma resposta mais rápida e eficiente perante as 

necessidades dos utentes. A maioria dos medicamentos com preço de venda ao público (PVP) 

impresso na cartonagem é pedida, preferencialmente, à Empifarma, sendo que os produtos cujo 

PVP é definido pela FSQ são maioritariamente encomendados à Cooprofar. Diariamente, a FSQ 

recebe três encomendas da Cooprofar (9h, 15h e 19:30 h), três da Alliance Healthcare (11h, 

14:30 h e 18h) e duas da Empifarma (9h e 18h). 

O sistema informático Sifarma
®
 permite efetuar vários tipos de encomendas: 

 Diárias: efetuadas quando se atinge o “ponto de encomenda”. Como já mencionado acima, 

quando é atingido o stock mínimo, o Sifarma
®
 direciona automaticamente esses produtos para 

uma proposta de encomenda, que será posteriormente analisada. O responsável pelas 

encomendas poderá ainda acrescentar ou retirar produtos, consoante o histórico de vendas, 

transferir para outros armazenistas, consoante os descontos proporcionados, sendo no final a 

encomenda aprovada e enviada ao fornecedor. 

 Instantâneas: realizadas no momento da venda, quando o utente pretende um produto que não 

está disponível na farmácia, podendo ser realizada quer pelo telefone quer pelo sistema 

informático, sendo possível escolher o fornecedor, e ainda, informar o utente quanto à 

disponibilidade do produto, ao preço e hora prevista de entrega. Neste tipo de encomendas está 

incluído o Projeto Via Verde, que é uma encomenda instantânea especial, relativamente 

recente, utilizado para determinados medicamentos (Lovenox
®
, Atrovent

®
, Spiriva

®
, 

Mysoline
®
, Forxiga

®
, etc) com base numa receita médica válida 

[6]
.  

 Manuais: podem ser efetuadas via portal ou pelo contacto com o fornecedor via telefone, 

sendo esta forma mais vantajosa caso o produto seja rateado, que aparece normalmente como 

indisponível na plataforma. Neste tipo de encomendas não é gerado de forma automática 

nenhum registo no sistema, sendo necessário aquando da receção ir a “Gestão de encomendas” 

e criar uma encomenda manual e só posteriormente se procede à receção em si. 
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3.4 Receção e conferência de encomendas  

A receção e a conferência de encomendas, juntamente com o armazenamento, foram as 

primeiras atividades com que contactei no início do estágio, sendo fundamental para começar a 

conhecer os produtos existentes e a sua localização. 

As encomendas chegavam à farmácia devidamente seladas em contentores próprios que 

contêm a identificação do fornecedor e da farmácia e vêm acompanhadas da respetiva fatura 

com duplicado ou guia de remessa. Os produtos de frio vinham em contentores próprios, sendo 

facilmente identificados, o que facilitava o posterior armazenamento, que deve ser tão rápido. 

Caso na encomenda fizessem parte benzodiazepinas /psicotrópicos/estupefacientes, estes 

faziam-se acompanhar por uma guia especial que será assinada pelo DT ou farmacêutico 

adjunto, sendo a fatura armazenada na capa de arquivo respetiva. A receção de encomendas 

será, então, efetuada no menu “Receção de Encomendas” do Sifarma
®
. O primeiro passo era 

colocar a identificação da fatura (número da fatura) e o valor total faturado, posteriormente 

procedia-se à leitura do código de barras de cada produto, sendo que simultaneamente se 

verificava o estado da embalagem, se o número rececionado corresponde à quantidade pedida, o 

prazo de validade (PV), a possível existência de produtos bónus e o preço de faturação (PF). 

Para os produtos com preço inscrito na cartonagem (PIC) verificava-se se este corresponde ao 

PVP que é indicado no sistema informático. Caso não haja correspondência, deve-se verificar o 

stock do produto na farmácia, sendo que se for nulo, procede-se à atualização do preço no 

Sifarma
®
; todavia, caso haja stock, o produto não deve ser armazenado no mesmo local, sendo 

fundamental garantir que o produto com o PVP antigo seja vendido primeiramente, e só depois 

é que se irá proceder à atualização do PVP no sistema. Para os produtos de venda livre, ou seja, 

sem PIC, cabe à farmácia estabelecer o preço do produto, como será explicado adiante, para 

posterior impressão das etiquetas. Caso existam na encomenda produtos que vão ser 

comercializados pela primeira vez, é necessário criar a ficha de produto. No final, a receção da 

encomenda será então aprovada, os stocks dos produtos são automaticamente atualizados e gera-

se a lista dos produtos em falta. Para cada um dos produtos é possível retirar da encomenda, 

transferir para outro fornecedor, adicionar à encomenda diária ou transferir para os esgotados, 

podendo optar-se pelo contato telefónico diretamente com o fornecedor. Caso se verifique 

alguma inconformidade, como produtos faturados que não foram pedidos, produtos faturados, 

mas não enviados, embalagens danificadas, realiza-se a reclamação por via telefónica 

diretamente com o fornecedor, que fica registada, sendo que na maioria dos casos regularizam o 

processo através da emissão de uma nota de crédito. 

3.5 Armazenamento 

O armazenamento é uma etapa crucial, pois garante a conservação das propriedades dos 

medicamentos, mas para além disso, é igualmente importante aquando do atendimento/dispensa, 

na gestão de stocks e controlos do PV. Os produtos termolábeis são os primeiros a serem 
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armazenados de forma a garantir a sua estabilidade, no frigorífico, a uma temperatura entre os 2 

e os 8ºC. Todos os restantes são armazenados atendendo, também, às condições de 

luminosidade, temperatura (< 25°C) e humidade (<60%), sendo estes parâmetros rigorosamente 

controlados. Aquando do armazenamento na FSQ seguimos o critério FEFO (firsrt expired, first 

out), de forma a evitar que o PV dos produtos expire, sendo os que têm menor PV vendidos em 

primeiro lugar, e o critério FIFO (firsrt in, first out), garantindo assim que nos produtos que não 

têm PV, são vendidos, primeiro, os mais antigos. 

3.6 Marcação de preços 

Para os produtos de venda livre, o PVP é definido pela própria farmácia. Na FSQ, a 

Margem de comercialização (MC) é dependente do Imposto sobre o valor acrescentado (IVA), 

estabelecendo-se uma margem à volta dos 28% para produtos com IVA a 23% e uma margem 

que ronda os 24% para produtos com IVA a 6%. Após a conferir a encomenda, procede-se à 

impressão das etiquetas dos produtos de venda livre, tendo especial atenção, para não ocultar o 

PV, o lote, informação relevante e eventualmente o código alternativo. 

3.7 Controlo dos prazos de validade 

Como já referido acima, o controlo dos PV é efetuado nomeadamente aquando da 

receção de uma encomenda e é fundamental que aquando do armazenamento se proceda ao 

critério FEFO. Outra forma possível e que efetuei durante o estágio será através da emissão de 

uma lista dos produtos cujo prazo de validade esteja prestes a terminar (próximos 2 meses por 

exemplo), sendo estes produtos separados e posteriormente devolvidos aos fornecedores 

acompanhados de uma nota de devolução, com a justificação “fora de validade”. 

3.8  Devoluções 

Há determinadas situações que implicam a devolução de produtos, retirando-os do stock 

da farmácia, como por exemplo, PV expirado, embalagens danificadas ou produtos trocados 

(dosagem diferente ou tamanho da embalagem) aquando da receção, produtos debitados mas 

não encomendados, emissão de circulares de suspensão de comercialização pelo INFARMED 

ou circulares de recolha voluntária emitidas pelo detentor de Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM), ou então, produtos reservados pelos utentes, mas que acabaram por desistir da 

compra. No Sifarma
®
 é possível criar uma nota de devolução (ND), através do menu “Gestão de 

devoluções”, sendo necessário identificar o distribuidor, seguido da leitura ótica dos produtos a 

devolver, identificando a quantidade a devolver, o motivo da devolução e o número interno 

correspondente à fatura de origem. Posteriormente, a ND é impressa em 3 vias, que são 

carimbadas, datadas e assinadas, sendo que o original e o duplicado são enviados para o 

distribuidor e o triplicado é arquivado na farmácia a aguardar regularização. As ND podem ser 

aceites ou não, sendo a sua regularização efetuada no menu “Regularização de Devoluções” do 

Sifarma
®
. No primeiro caso, ou seja, caso sejam aceites, a regularização pode ocorrer por troca 
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de produtos, que podem ser iguais ou no mesmo valor, aparecendo geralmente como bónus 

numa próxima encomenda, ou então através do envio de uma nota de crédito. Caso seja 

rejeitada, o produto regressa à farmácia, sendo necessário indicar no sistema informático que a 

devolução não foi aceite, indicando o número de embalagens e o motivo. Ao longo do estágio 

efetuei diversas devoluções assim como regularizações. 

 

4. DISPENSA DE PRODUTOS EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

A dispensa clínica é muito mais que a simples entrega do medicamento. O farmacêutico 

é o último profissional de saúde a contactar com o utente, e por vezes o único, tendo sobre si a 

responsabilidade de prestar um aconselhamento personalizado, de forma a garantir um uso 

racional do medicamento, protegendo o utente dos possíveis resultados negativos associados à 

medicação (RNM). Iniciei o atendimento na segunda semana de estágio, e foi, sem dúvida, a 

fase mais desafiante do meu estágio. 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

 Na legislação em vigor encontra-se a definição de “Medicamento” e quanto à forma de 

dispensação estes podem ser divididos em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 
[7]

. São considerados MSRM aqueles 

que possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde do utente se utilizados sem 

vigilância médica ou quando utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam; aqueles que contenham substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas, tenham de ser investigadas; ou, que se destinem a ser administrados por via 

parentérica 
[7]

. Este tipo de medicamentos, são prescritos por um profissional de saúde 

devidamente habilitado, e nas farmácias, só podem ser dispensados após apresentação de uma 

receita médica que tem de ser validada. 

4.1.1 Prescrição médica e validação 

 Atualmente, as receitas médicas podem ser encontradas sob a forma de 
[8]

: 

 Prescrição manual: este tipo de prescrições, têm vindo a cair em desuso, sendo utilizadas 

apenas em ocasiões exclusivas, como falência do sistema informático, inadaptação do prescritor, 

prescrição ao domicílio e outras situações, até um máximo de 40 receitas por mês 
[9]

. Este tipo 

de receitas, não podem apresentar rasuras nem caligrafias diferentes, não podem ser preenchidas 

com canetas diferentes ou a lápis, têm uma validade de apenas 30 dias e não são renováveis
 [9]

. 

Aquando da dispensa o farmacêutico para além da validade da receita e data da prescrição no 

formato (aaaa-mm-dd), da assinatura do prescritor, e da exceção legal devidamente assinalada 

no canto direito, deve verificar a aposição da vinheta, a presença no local de prescrição, da 

vinheta do local de prescrição, se aplicável. Em caso de se destinar a um doente pensionista 
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abrangido pelo regime especial, deverá estar presente uma vinheta verde de identificação da 

unidade de saúde
 [8,9]

. 

 Prescrição eletrónica: atualmente é o tipo de prescrição que chega à farmácia com maior 

afluência e permite aumentar a segurança no processo de prescrição e dispensa. Utilizando 

sistemas informáticos como o Sifarma
®
, aparecem todos os produtos que podem ser dispensados 

consoante a DCI prescrita, e no final do atendimento, verifica-se se o produto dispensado 

apresenta o mesmo Código Nacional do Produto (CNP) que o produto prescrito. Quando são 

tratamentos de longa duração, as receitas podem ser renováveis, contendo até 3 vias, tendo cada 

uma a validade de 60 dias desde o momento da prescrição. Quando os tratamentos são de curta 

duração, as receitas são não renováveis, apresentando uma validade de 30 dias 
[9]

. Este tipo de 

prescrição pode ainda ser subdividido em: 

o Receita eletrónica em papel (materializada): podem ser prescritos até 4 

medicamentos diferentes, um total de 4 embalagens por receita, e um máximo de 2 embalagens 

por medicamento, sendo que no caso de medicamentos sob a forma unitária, poderão ser 

prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento por receita 
[9,10]

. 

o Receita eletrónica sem papel (desmaterializada): com a publicação do despacho 

n.º 2935-B/2016, passou a ser obrigatória a utilização deste modelo de prescrição, a partir do dia 

1 de abril de 2016, em todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
[11]

. Neste tipo de prescrição os 

softwares no momento da prescrição têm que validar e registar a receita no sistema central de 

prescrições, antes da sua emissão em papel. Os dados da receita, como o número da receita, o 

código de dispensa e o código de direito de opção, podem ser enviados para o telemóvel do 

utente. Neste tipo de prescrição os prescritores podem receitar um número ilimitado de 

diferentes produtos, podendo prescrever um máximo de duas unidades para produtos que se 

destinam a tratamentos de curta duração e seis unidades para tratamentos de longa duração. Para 

além desta vantagem, há, ainda, a diminuição dos erros aquando da dispensa, e a oportunidade 

para o utente de ter um maior controlo sobre a sua medicação, podendo levantar apenas a 

medicação de que necessita, em qualquer farmácia, desde que dentro do prazo de validade 
[10]

. 

Os medicamentos são prescritos pela sua DCI, seguida da dosagem, forma farmacêutica, 

apresentação e tamanho da embalagem e posologia. Contudo, a prescrição por nome comercial 

do medicamento ou do titular pode acontecer quando se trata de medicamento de marca sem 

similar ou que não disponha de medicamento genérico (MG) comparticipado ou por pré-

justificação técnica do prescritor, sendo neste caso, o prescritor obrigado a ativar uma das 

seguintes exceções: A) medicamentos com margem ou índice terapêutico estreitos; B) quando 

há suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância, alergia ou reação adversa a 

um medicamento com a mesma substância ativa; sendo nestas duas exceções, o farmacêutico 

obrigado a dispensar o medicamento que consta na receita. C) Continuidade de um tratamento 
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com duração estimada superior a 28 dias. Neste caso, o utente pode optar por um medicamento 

equivalente ao prescrito, desde que possua um preço inferior 
[10]

. 

  No que diz respeito à prescrição eletrónica, a receita deve conter informações que 

devem ser validadas antes de ser efetuada a sua dispensa: 1) Numeração da receita e respetivo 

código de barras; 2) identificação do médico prescritor; 3) local de prescrição e respetivo 

código; 4) dados do utente, devidamente preenchidos – nome e número de utente do SNS; 5) 

entidade financeira responsável pelo pagamento da comparticipação da receita; 6) identificação 

do medicamento e número de embalagens; 7) posologia e duração do tratamento; 8) 

comparticipações especiais; 9) data e validade da prescrição 
[9,10]

. 

  Ao longo do estágio, no que diz respeito às receitas manuais, o erro que detetei com 

mais frequência foi, sem dúvida, o esquecimento da aposição da vinheta do médico prescritor e 

a ausência de assinatura, sendo motivos para não aviar a receita.  

4.1.2 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes apresentam risco de dependência, 

sendo sujeitos a um controlo especial, existindo um regime jurídico próprio aplicável ao seu 

tráfico e consumo. Medicamentos que contenham as substâncias listadas na legislação, estão 

integrados nesta classe, como a buprenorfina, o metilfenidato e o fentanilo 
[12]

. Na FSQ o 

controlo destes medicamentos é efetuado em dois instantes; aquando da receção, são 

armazenados num local distinto dos restantes, e, por exemplo, quando vêm via Cooprofar, são 

acompanhados de uma requisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, em 

duplicado, sendo carimbados, datados e assinados por um farmacêutico; o duplicado é enviado 

para o armazenista como comprovativo de receção e o original é arquivado na farmácia, por um 

período mínimo de 3 anos. O segundo momento de controlo é aquando da dispensa, uma vez 

que é necessário o preenchimento de um formulário com os dados do utente e do adquirente 

(que pode ser ou não o utente), identificação do médico prescritor e o número da receita, sendo 

a dispensa efetuada, apenas após apresentação do cartão de cidadão 
[9,10]

. Ao finalizar a venda, é 

impresso um comprovativo de venda (registo de saída), que deverá ser anexado à cópia da 

receita e arquivado na farmácia durante 3 anos. De forma a permitir uma melhor gestão destes 

produtos, a FSQ envia no início de cada mês, para o INFARMED, o registo de saídas, e 

anualmente, envia o balanço dos registos de entradas e saídas 
[13]

. 

4.1.3 Medicamentos genéricos e preços de referência 

A legislação define MG como “um medicamento com a mesma composição qualitativa 

e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados” 
[7]

. O MG na cartonagem secundária deve apresentar a designação da substância 

ativa, seguida pela dosagem, forma farmacêutica e a sigla MG 
[7]

. O preço de referência para 
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cada grupo homogéneo corresponde à média dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado, 

tendo em consideração os medicamentos que integrem aquele grupo 
[14,15]

. Durante o meu 

estágio dispensei muitos MG quando na receita aparecia a designação por DCI, informando qual 

possuía o preço mais barato. Assisti também ao aparecimento do grupo homogéneo para as 

substâncias ativas Olmesartan Medoxomilo e Olmesartan Medoxomilo + Hidroclotiazida. Não 

obstante, reparei que os MG são alvo de alguma insegurança por parte dos utentes, que se 

questionam se são igualmente eficazes, e mesmo após explicação alguns optam por levar o 

medicamento de referência, independentemente do preço. 

4.1.4 Sistemas de comparticipação  

Os regimes de comparticipação (geral ou especial), onde estão elucidadas as 

percentagens do PVP que são comparticipadas pelo estado são definidos na lei 
[16]

. No Regime 

Geral de Comparticipação de Medicamentos, a comparticipação é efetuada atendendo a um 

sistema de escalões: Escalão A – comparticipação de 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37% 

e Escalão D – 15%, dependendo a atribuição do escalão da classe farmacoterapêutica do 

medicamento de acordo com o estabelecido na lei 
[16-18]

. No que diz respeito aos Regimes 

Especiais de Comparticipação, estes aplicam-se a determinados beneficiários – como por 

exemplo pensionistas cujos rendimentos cumpram as especificações apresentadas neste DL, 

sendo que a comparticipação aumenta 5% no escalão A e 15% nos restantes escalões - e 

patologias (lúpus, alzheimer, dor oncológica) ou grupos de doentes, sendo este tipo de 

comparticipações definidas por despachos especiais, devendo o prescritor mencionar 

expressamente o diploma correspondente 
[18]

. Também se encontram abrangidos por um regime 

de comparticipação os medicamentos manipulados (comparticipação de 30%) e produtos 

destinados ao autocontrolo da diabetes (85% de comparticipação nas tiras-teste e 100% nas 

agulhas, seringas e lancetas), entre outros 
[9]

. 

Para além do SNS e da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em 

Funções Públicas (ADSE), existem outras entidades comparticipantes, cujas percentagens de 

comparticipação variam em função da entidade. Os utentes podem ainda dispor de uma 

comparticipação em complementaridade quando são beneficiários, em simultâneo, de um 

sistema e um subsistema de saúde, necessitando o utente de apresentar o cartão do subsistema 

de que beneficia válido. Tive oportunidade de dispensar várias receitas abrangidas por estes 

subsistemas, como por exemplo pelo SAMS (Serviços de Assistência Médico Social), 

Multicare, Sãvida e SSCGD (Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos), sendo estas as 

mais recorrentes na FSQ. 

4.1.5 Conferência do receituário e faturação  

A organização e validação das receitas médicas fazem parte do processo de conferência 

do receituário. Na FSQ o responsável pela conferência do receituário organizada as receitas 
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tendo em conta o organismo comparticipante, bem como o número de lote e número da receita 

dentro do respetivo lote, sendo as receitas organizadas em lotes de trinta unidades. Quando 

completo e devidamente validado (verificar se a medicação dispensada foi a correta, validade e 

assinatura do prescritor) pode proceder-se ao fecho do lote, recorrendo-se ao Sifarma
®
. Para tal 

é impresso o verbete de identificação do lote, que é posteriormente carimbado, rubricado e 

anexado ao lote das receitas respetivas. No final de cada mês emite-se a Relação de Resumos de 

Lote e a Fatura Final Mensal para cada entidade comparticipante. Até ao quinto dia do mês 

seguinte, as receitas e a respetiva documentação correspondente ao SNS são enviadas para o 

Centro de Conferência de Faturas. As receitas dos restantes organismos são enviadas por correio 

para a ANF até ao décimo dia do mês em questão. Na ausência de inconformidades, o envio 

destes documentos garante o pagamento do valor comparticipado. Mesmo apesar da verificação 

antes do envio, pode haver alguma inconformidade, e neste caso, a farmácia perde o dinheiro 

correspondente à comparticipação, sendo enviado um documento explicativo com o montante 

que é comparticipado, o montante que não é comparticipado e a respetiva explicação. Durante o 

estágio tive oportunidade de aprender e realizar, no final de cada mês a emissão dos verbetes de 

identificação de lotes, resumos de lote e da fatura final para cada organismo competente. 

 

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são todos aqueles que não preencham qualquer das condições referidas 

para os MSRM, sendo na maioria dos casos produtos não comparticipados. No entanto estes 

medicamentos têm que conter indicações terapêuticas que se incluam na lista de situações 

passíveis de automedicação presentes na legislação 
[7,19]

. O farmacêutico deve recolher toda a 

informação necessária sobre o paciente, sintomas e duração, entre outros, para decidir se os 

sintomas poderiam estar associados a um problema de saúde grave, sendo encaminhado para o 

médico, ou a transtornos menores que podem ser facilmente resolvidos por tratamento não 

farmacológico ou MNSRM, sem necessidade de consulta médica. Neste caso o farmacêutico é o 

responsável por educar o utente, certificando-se que este entendeu a indicação terapêutica, a 

posologia, bem como possíveis contraindicações e efeitos adversos. No início do estágio, em 

janeiro, sem dúvida que os MNSRM mais dispensados estavam associados a situações de 

constipação e gripe. Com o início da Primavera, e durante os meses de abril e maio, período que 

corresponde ao pico da polinização da maioria das plantas mais alergénicas, verifiquei o 

aumento de pedidos de anti-histamínicos. No mês de junho predominou a procura de cremes 

para as queimaduras solares (Biafine
®
, Lamicreme

®
, Bepanthene

®
) e picadas de insetos 

(Balpic
®
, Fenistil

®
). Outros MNSRM com procura frequente foram antiácidos, laxantes, 

antidiarreicos, medicamentos para o enjoo do movimento entre outros. 
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4.3 Outros produtos de saúde 

Este grupo é bastante heterogéneo, podendo incluir medicamentos e produtos 

homeopáticos, produtos cosméticos e de higiene corporal, suplementos alimentares e produtos 

de alimentação especial, DM, artigos de puericultura e produtos de conforto, entre outros, sendo 

somente abordados os subgrupos que têm mais destaque em termos de procura na FSQ. 

4.3.1 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

A FSQ dispõe de um linear dedicado a produtos cosméticos e dermocosmética, sendo 

constantemente renovado, existindo várias marcas expostas (Uriage
®
, Caudalie

®
, Bioderma

®
, 

Lierac
®
, Esthederm

®
, La Roche-Posay

®
, Vichy

®
, entre outras). Os produtos de maior destaque 

incluem os utilizados para a hidratação do corpo, durante e após o banho e os produtos 

utilizados em condições específicas, como acne, rosácea, pele atópica, manchas e rugas. A FSQ 

também tem disponíveis produtos para a caspa, cabelos secos/oleosos e queda de cabelo, sendo 

este último um pedido de ajuda e aconselhamento por parte do utente recorrente. A nível de 

higiene íntima destacam-se as marcas Lactacyd
®
, Saugella

®
 e Femyliane

®
. O que acaba por ter 

também bastante procura são produtos de higiene oral, desde pastas, colutórios e escovas dos 

dentes. A preocupação com o aspeto físico tem vindo a aumentar e, consequentemente, a 

procura de aconselhamento na farmácia em relação à dermocosmética é cada vez maior. 

Apercebi-me disso no momento que comecei o atendimento na FSQ, e, inicialmente tive uma 

certa dificuldade no aconselhamento deste tipo de produtos, quer pela grande variedade que 

existe quer pela falta de conhecimentos nesta área. Contudo, com as diversas formações, 

atendimentos que assisti, leitura dos panfletos das diversas marcas, consulta das plataformas 

online, fui adquirindo os conhecimentos necessários, que consegui aplicar durante o estágio. 

4.3.2 Suplementos alimentares 

Segundo a regulamentação, os suplementos alimentares são “géneros alimentícios que 

se destinam a complementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de 

determinados nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico...", devendo 

cumprir uma série de requisitos para serem devidamente intitulados de suplementos alimentares 

[20]
. Ao longo do estágio percebi que o farmacêutico adquire um papel essencial no 

aconselhamento e dispensa deste tipo de produtos, reforçando, por exemplo, que um suplemento 

alimentar não substitui um regime alimentar normal e variado, assim como indicar alguma 

contraindicação ou efeito adverso que possa estar associado. A maior procura baseia-se em 

produtos para o combate da fadiga física e intelectual, como suplementos de magnésio, 

nomeadamente Magnesium-OK
®
, Magnesona

®
, Magnoral

®
 e para o aumento da concentração e 

memória. A partir do mês de abril também notei um aumento da procura de suplementos 

alimentares termogénicos (DepuralinaRapid
®
 e drenantes, promotores de perda de peso e 

anticelulíticos da EasySlim
®
). 
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4.3.3 Artigos de puericultura 

A FSQ tem um linear relativamente extenso dedicado a artigos de puericultura e de 

conforto para os bebés e crianças nos primeiros anos de vida. Neste linear podemos encontrar 

produtos da Nuk e da Chicco
®
 (biberões, chupetas, tetinas, vários brinquedos), papas, leites, 

boiões, infusões e sumos da Nutribén
®
, leites da Nestlé

®
, fraldas da marca Libero

®
, entre outro 

tipo de produtos. 

4.3.4 Medicamentos de uso veterinário 

 De acordo com a legislação em vigor, considera-se um medicamento veterinário “toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas 

ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas”, apresentando, em fundo verde, a inscrição “Uso Veterinário” 

[21]
. Na FSQ, a nível de vendas, destacam-se principalmente os anticoncecionais (Megecat

®
, 

Pilusoft
®
) e os desparasitantes quer de uso externo quer de uso interno (Frontline

®
, Advantix

®
, 

Paravet
®
, Drontal

®
). 

4.3.5 Dispositivos médicos 

Entende-se por DM “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material 

ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação"..."cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos"..."destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: 

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença". Todos os DM se 

caracterizam pela marcação CE obrigatória 
[22]

. Na FSQ há uma grande afluência a este tipo de 

produtos, nomeadamente tiras e lancetas para a medição e controlo da glicémia. Outro tipo de 

DM que se vendem diariamente são meias de compressão e de descanso, gazes e compressas, 

pensos, testes de gravidez, preservativos, seringas, entre outros. 

 

5. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

A farmácia atualmente já não é vista meramente como um local de dispensa de 

medicamentos e outro tipo de produtos, mas também como um local de prestação de cuidados 

farmacêuticos diversos, podendo o farmacêutico, no ato de dispensa, oferecer outros serviços 

farmacêuticos como acompanhamento farmacoterapêutico, farmacovigilância, educação para a 

saúde do utente, monitorização de parâmetros bioquímicos e/ou fisiológicos e a própria 

administração de medicamentos, como será o caso dos injetáveis. 
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5.1 Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

Devido à facilidade de acesso e à disponibilidade praticamente imediata a farmácia é 

um dos locais de eleição para a medição de diversos parâmetros antropométricos, bioquímicos 

e/ou fisiológicos, qua fazem parte do ato farmacêutico, como, a medição da pressão arterial 

(PA), glicemia, colesterol total e triglicerídeos, entre outros, permitindo assim avaliar o estado 

de saúde do utente, despistar determinadas patologias, efetuar o devido aconselhamento e 

seguimento farmacoterapêutico. A FSQ dispõe de um gabinete para a determinação destes 

parâmetros. A FSQ dispõe também de uma balança que permite determinar o peso, a altura, o 

índice de massa corporal (IMC) e a percentagem de massa gorda. Durante o estágio procedi 

várias vezes à determinação destes parâmetros, com especial destaque para a PA e glicemia, 

mas sem dúvida que a medição da PA é dos serviços mais utilizados na FSQ. Nas diversas 

determinações, os resultados obtidos eram comparados com os valores de referência atuais, e 

com base nesses resultados, prestei o aconselhamento farmacêutico que considerei oportuno. 

Procurei, em cada atendimento, ter um papel ativo na educação do utente, abordando aspetos 

como fatores de risco, hábitos alimentares saudáveis, prática de exercício físico, hábitos 

tabágicos e sugerindo várias medidas não farmacológicas consoante o resultado obtido, uma 

vigilância regular destes parâmetros e questionando, quando aplicável, sobre como faz a 

medicação para o problema em questão, como os anti hipertensores, por exemplo, para perceber 

se por vezes os valores elevados poderiam estar relacionados com uma má adesão à terapêutica, 

o que acabei por verificar em algumas situações. Estes serviços complementares permitem ao 

farmacêutico estabelecer uma relação próxima com o utente, e para além do controlo dos 

diversos parâmetros, vão auxiliar na monitorização da terapêutica, e podem ajudar no 

diagnóstico de algumas patologias. Adicionalmente é uma mais-valia para fidelizar os utentes e 

incentivar à adesão da terapêutica quando tal não estava a ser conseguido. 

Para celebrar o dia mundial da saúde, 7 de abril, a FSQ decidiu oferecer aos seus utentes 

uma semana da saúde (3 a 8 de abril) com um rastreio cardiovascular gratuito, que inclui 

determinação peso e altura, tensão arterial e glicemia, assim como um rastreio oftalmológico em 

parceria com uma ótica da região. Durante o mês de maio, como é o mês do coração, a medição 

da PA na FSQ foi gratuita, observando-se uma grande adesão por parte da população (Anexo 1). 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de executar um teste de gravidez, prestando o devido 

aconselhamento e esclarecimento que se mostraram oportunos perante tal situação. 

 

5.2 Administração de injetáveis 

A FSQ proporciona aos seus utentes este serviço complementar, nomeadamente 

administração de vacinas que não constam no Plano Nacional de Vacinação e de soluções 

constituídas por anti-inflamatórios sistémicos, existindo duas farmacêuticas na equipa técnica 

devidamente creditadas para o fazer, permitindo oferecer aos utentes um serviço de qualidade e 
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com segurança. Para o utente acaba muitas vezes por ser uma mais-valia, quer pela farmácia ser 

normalmente mais acessível que um hospital quer pelo facto de os farmacêuticos estarem, 

normalmente, mais disponíveis do que os enfermeiros, dando a hipótese ao utente de receber o 

medicamento mal o acabem de adquirir, o que oferece uma maior comodidade. 

 

5.3 Consultas específicas  

A FSQ disponibiliza, também, aos seus utentes consultas de especialidade, como 

nutrição e podologia, após marcação prévia, por contacto telefónico ou diretamente na farmácia, 

semanalmente. As consultas de podologia realizam-se todas as quartas-feiras com o apoio da 

Dr.ª Marta Carvalho, tendo uma grande adesão por parte dos utentes, principalmente com a 

chegada da Primavera/Verão. Por sua vez, as consultas de nutrição, realizam-se duas vezes por 

semana, às segundas e quintas, com uma nutricionista, a Dr.ª Ana Estrela, no espaço de 

atendimento privado. Neste tipo de consultas não se resolvem apenas problemas relacionados 

com excesso de peso e obesidade, mas também problemas relacionados com défices 

alimentares. Contudo, os problemas de obesidade e nomeadamente obesidade infantil têm vindo 

a aumentar, assim como a preocupação com a estética, nomeadamente pelo sexo feminino, e daí 

a grande adesão a este tipo de consultas. Mensalmente, a FSQ também dispõe de consultas de 

audiologia. 

 

5.4 Valormed 

A FSQ colabora com a Valormed, que é uma sociedade sem fins lucrativos, responsável 

pela gestão de resíduos de embalagens vazias, medicamentos fora de prazo ou que já não serão 

utilizados pelos utentes, garantindo uma correta recolha e um tratamento seguro. Este tipo de 

atitude é cada vez mais oportuno, face à necessidade de consciencialização crescente para a 

proteção ambiental, cabendo, a nós, farmacêuticos incentivar os utentes a utilizar esta medida 

em detrimento da opção de colocar tudo no lixo comum ou então simplesmente pelo “lavatório” 

abaixo, alertando para as possíveis consequências, como é o caso das bactérias multirresistentes. 

Os resíduos são então armazenados em contentores específicos, que uma vez completos, será 

efetuado o seu fecho, indicando o nome e número da farmácia, o peso do contentor, data de 

recolha e a rubrica do responsável pelo fecho, sendo posteriormente recolhidos pelos diferentes 

distribuidores, que por sua vez, se responsabilizam de os encaminhar para as entidades 

responsáveis pela reciclagem e incineração 
[23]

.  

 

5.5 Entregas ao domicílio 

A FSQ realiza diariamente entrega de medicamentos e outros produtos de saúde, da 

parte da tarde, sem qualquer custo/taxa adicional para o utente. Durante o meu estágio tive a 
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oportunidade de acompanhar e conhecer esta vertente fora do balcão, assim como preparar a 

medicação a distribuir no dia em questão. 

 

6. FORMAÇÕES 

Segundo o Código Deontológico, o farmacêutico deve frequentar ações de qualificação 

profissional, promovidas pela Ordem ou por esta reconhecidas, mantendo constantemente 

atualizados os seus conhecimentos técnico-científicos, para que os utentes possam usufruir do 

que se encontra disponível no mercado da melhor forma possível. Durante os seis meses de 

estágio na FSQ tive a oportunidade de participar em algumas formações (Tabela 2), que 

contribuíram significativamente para que eu me sentisse mais confortável, posteriormente, no 

aconselhamento sobre um determinado tema, assim como no aconselhamento de produtos 

referentes ao tema abordado. 

 

Tabela 2- Formações frequentadas durante o estágio 

 

 

7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Para além dos serviços e cuidados de saúde prestados na FSQ e, acima supracitados, a 

FSQ preocupa-se em organizar e facultar aos seus utentes eventos de promoção da saúde e do 

bem-estar. Durante o meu estágio organizaram-se várias atividades com essa finalidade e nas 

quais participei com o máximo de satisfação e entusiasmo: mini-faciais gratuitos, com o devido 

Data Formação Local Duração (h) 

26/01 Fluimucil (Zambon) Fundação Dr. António 

Cupertino de Miranda, Porto 
2  

14/03 Gama Esthederm FSQ 2  

3/03 Lançamento da Papillon FSQ 2 

08/03 
SkinReady – Preparados para 

aconselhar (Galderma) 

Espaço Porto Cruz, Vila Nova 

de Gaia 
2 

23/03 FAMA III – Infeções vulvovaginais 
Santa Luzia ArtHotel, 

Guimarães 
3 

21/04 Ellaone
® 

(OmegaPharma) FSQ 2 

4/05 Gama Photoderm (Bioderma) FSQ 2 

12/05 Rinite alérgica – impacto, sintomas 

e tratamento (Menarini) 
Monverde Hotel, Amarante 2 

15/05 Workshop Liderança TRYP Porto Expo Hotel, 

Matosinhos 
8 

19/05 Fresubin
® 

(Labesfal Farma) FSQ 2 

25/05 Oral-B FSQ 2 
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aconselhamento para o tipo de pele em questão; rastreios de podologia gratuitos na presença da 

podologista habitual da FSQ; consulta de imagem e rastreio capilar e da pele na parceria com a 

Galderma; ecografias 3D/4D com 5 minutos gratuitos e descontos especiais na ecografia 

completa, na presença de especialistas em células estaminais; aulas de zumba e de fitness no 

âmbito da promoção da atividade física; diagnóstico do tipo de pele e aconselhamento 

dermatológico, rastreio cardiovascular gratuito durante uma semana, medição gratuita da PA 

durante o mês de maio. Para além destas atividades mais relacionadas com a saúde, a FSQ faz 

questão de trazer boa disposição aos seus utentes, fazendo frequentemente concursos e sorteios, 

assim como montras temáticas (dia dos namorados; carnaval; dia da mulher; dia do pai; 

primavera/páscoa; aniversário da FSQ), lembranças e promoções especiais, tendo sempre um 

feedback positivo por parte da população.  

Durante os seis meses de estágio, foi pouco e curto o tempo para a realização de 

trabalhos extra, uma vez que a FSQ é muito ativa no que diz respeito a este tipo de atividades, 

em que um farmacêutico se pode envolver e ter um papel importante. Dediquei o máximo de 

tempo possível para aprender e crescer como futura farmacêutica, quer a nível do atendimento e 

aconselhamento, quer em termos de vitrinismo e marketing, uma vez que sempre me deram a 

oportunidade de participar, elaborar montras e panfletos e cartazes alusivos às atividades e 

concursos realizados, estando desde o terceiro mês responsável, em parte, pela página de 

facebook da farmácia (Anexo 2). Relativamente aos dois trabalhos desenvolvidos ao nível da 

escola, os temas escolhidos foram em grande parte devido à realidade com que me deparei ao 

balcão, mas também devido ao fato de ter um irmão mais novo, e saber que são dois temas 

“desprezados” pelos mais novos, muito provavelmente, por não terem a real noção das possíveis 

consequências. A escolha do terceiro tema recaiu completamente nos atendimentos que efetuei, 

sendo a chegada de um bebé e a amamentação assuntos bastante abordados ao balcão. 
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PARTE 2  

PROJETO I – OBESIDADE INFANTIL: A epidemia atual 

 

1. Contextualização do problema 

A obesidade é considerada a epidemia do século XXI, representando a obesidade 

infantil uma grande fatia desta epidemia, que tem estado em particular destaque ao nível da 

comunidade e até mesmo dos meios sociais, e que acresce de preocupação por parte dos 

especialistas. Se este flagelo atinge todos os grupos etários e indivíduos de ambos os sexos, 

nada melhor do que investir e educar os mais pequenos em relação a “alimentação e hábitos 

saudáveis” pois são eles os adultos de amanhã e só assim é que se evita a perpetuação deste 

problema. Assim, cabe, em parte, ao farmacêutico, como profissional e agente de saúde pública 

agir e ajudar a educar a população. 

 

2. A obesidade em números 

A epidemia da obesidade infantil tornou-se um grave problema de saúde pública em 

muitos países sendo um dos maiores desafios do século XXI. A prevalência de excesso de peso 

e obesidade em crianças e adolescentes tem vindo a aumentar a nível mundial a um ritmo 

preocupante. A nível mundial, estima-se que 170 milhões de crianças (com idade inferior a 18 

anos) apresentam excesso de peso. Nos últimos anos verificou-se um aumento da prevalência da 

obesidade à escala global e particularmente nos países europeus. Se nos focarmos na faixa etária 

0-5 anos o número de crianças com excesso de peso ou obesidade aumentou de 32 milhões em 

1990 para 42 milhões em 2013. E se esta tendência persistir, o número de crianças incluídas 

nesta faixa etária com excesso de peso ou obesas, globalmente, aumentará para 70 milhões até 

2025 
[24-27]

. 

Portugal não é exceção e a situação no nosso país também é preocupante, sendo um dos 

países europeus com maior número de crianças com excesso de peso e obesidade, estimando-se 

que cerca de um terço das crianças portuguesas entre os 7 e os 9 anos tenham excesso de peso. 

O Estudo de Prevalência da Obesidade Infantil e de Adolescentes em Portugal Continental que 

avaliou uma amostra representativa de crianças e adolescentes revelou uma prevalência de 

excesso ponderal de 35,5% em crianças dos 2 aos 5 anos de idade (23,2% com pré-obesidade e 

12,3% com obesidade) e de 33,9% em adolescentes dos 11 aos 15 anos (19,9% com pré-

obesidade e 14% com obesidade). Se o panorama for mais geral, e excluirmos a população 

infantil, os valores continuam assustadores, pois segundo o Inquérito Nacional de Saúde, em 

2014, mais de metade da população portuguesa (52,8%) com 18 ou mais anos tinha excesso de 

peso 
[27]

. Estes valores não podem deixar os profissionais de saúde indiferentes e obrigam a uma 
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reflexão e intervenção urgentes, passando inevitavelmente, pela nossa interação junto da 

comunidade. 

 

3. Diagnóstico da obesidade infantil 

Como a criança e o adolescente apresentam uma dinâmica particular de crescimento, a 

avaliação do IMC em idade pediátrica obedece a determinados critérios. O IMC nas crianças 

tem de ser avaliado usando curvas de crescimento de referência relacionadas com a idade. Em 

Portugal, seguindo o exemplo de cerca de 150 países, foram adotadas, em 2013, as curvas de 

crescimento publicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2006 para crianças e 

adolescentes dos 5 aos 19 anos de idade que relacionam o IMC com a idade (Anexo 3) 
[27,30]

. 

 

4. Etiologia da obesidade 

“Somos aquilo que comemos” foi uma das frases proferida por Hipócrates, pai da 

medicina, há mais de 2500 anos, e continua a aplicar-se nos tempos de hoje. 

A obesidade pode ser definida como um distúrbio metabólico, traduzido por um 

aumento persistente do balanço positivo entre o consumo e o gasto de energia, com consequente 

acumulação de gordura corporal. Assim, quer a ingestão excessiva, quer o baixo gasto 

energético podem despoletar a obesidade 
[29]

. 

A etiologia da obesidade é multifatorial e complexa, sendo resultado da interacção de 

vários fatores de risco, quer genéticos quer ambientais. A genética desempenha um papel 

importante no aparecimento da obesidade, no entanto, o aumento exponencial que tem ocorrido 

nas últimas décadas mostra que a prevalência acaba por estar em grande parte relacionada com 

os fatores ambientais, tais como hábitos alimentares pouco saudáveis e o sedentarismo, assim 

como, com as condições socioeconómicas e o ambiente familiar em que as crianças se 

encontram inseridas 
[27,31,32]

. Ao longo do tempo tem-se verificado uma alteração nos 

comportamentos alimentares, surgindo algumas modificações dietéticas que são propícias a um 

aparecimento exponencial de doenças crónicas não transmissíveis como a obesidade. Dados 

estatísticos mostram que mais de 90% das crianças consome fast-food e bebe refrigerantes pelo 

menos 4 vezes por semana, só 2% come fruta todos os dias e menos de 1% bebe água 

diariamente 
[33]

. A falta de tempo e a vida cada vez mais urbanizada condicionam, também, 

muitas vezes as escolhas alimentares dos pais e, consequentemente, a das suas crianças. Estas 

escolhas acabam quase sempre direcionadas para alimentos hipercalóricos, de fácil preparação, 

muitas vezes pré-confecionados e de consumo rápido, fornecendo sobretudo um elevado 

suprimento em proteínas e gorduras, o que origina facilmente um desequilíbrio entre as 

necessidades e o gasto necessário, ocorrendo inevitavelmente um aumento da massa gorda 

corporal total 
[27,29,34]

.  
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Para além da alimentação desequilibrada, os hábitos comportamentais também têm 

vindo a mudar, e a obesidade também tem sido fortemente associada a estilos de vida 

sedentários e à inatividade física crescente. Atualmente, mais de 57% das crianças vão para a 

escola utilizando meios de transporte, mesmo sendo perto de casa, o que não acontecia a alguns 

anos atrás, e trocam as brincadeiras de grupo ao ar livre, como um simples jogo de futebol por 

jogos eletrónicos. As crianças passam cada vez mais tempo sentadas em frente a uma televisão, 

a jogar em computadores, tablets e telemóveis em vez de optarem por jogos dinâmicos, sendo 

que, em média, 1 criança portuguesa ocupa cerca de 4 horas diárias a ver televisão e no fim-de-

semana este tempo médio aumenta para 7 horas diárias 
[33]

. 

5. Crianças – um grupo vulnerável 

A infância e a adolescência são períodos associados a um rápido crescimento físico e 

desenvolvimento cognitivo e de aquisição de competências sociais e comportamentais, 

correspondendo assim, a um período de grande vulnerabilidade a alterações do estado de 

nutrição que podem acarretar consequências negativas a curto e longo prazo para a saúde. 

Durante estes períodos, é necessária uma ingestão alimentar apropriada para cada grupo etário, 

de forma a assegurar um crescimento adequado e um bom estado de saúde 
[29]

. 

Se no período dos 2 primeiros anos de vida é crítico para evitar atrasos do crescimento 

por suprimento nutricional insuficiente, no período dos 3 aos 6 anos (tal como no período da 

diversificação alimentar ainda no primeiro ano de vida) é fundamental para o processo de 

aprendizagem que sustenta o comportamento alimentar e ideal para adquirir bons hábitos 
[34,36]

. 

A infância é considerada o período ideal para educar e transmitir hábitos alimentares saudáveis, 

tendo o meio envolvente e a família um papel de destaque no processo de formação dos hábitos 

alimentares devendo, de forma geral, todos os adultos com os quais a criança contacta servir de 

exemplo. Para além disso, como as mudanças no estilo de vida são difíceis de conseguir e ainda 

é mais difícil conseguir com que estas mudanças se tornem definitivas, será vantajoso que os 

hábitos saudáveis sejam implementados o mais precocemente possível 
[29,36]

. 

 

6. Complicações da obesidade infantil 

Uma alimentação saudável durante a infância acaba por ser duplamente benéfica, pois, 

por um lado, facilita o desenvolvimento intelectual e o crescimento adequado para a idade em 

questão, como por outro, previne uma série de patologias relacionadas com uma alimentação 

incorreta e desequilibrada. De acordo com o Global Burden of Disease, em 2014, os hábitos 

alimentares inadequados foram o fator de risco que mais contribuiu para o total de anos de vida 

saudável perdidos pela população portuguesa (19%), seguidos da hipertensão arterial (17%) e 

IMC elevado (13%), expressos em DALY (Disability Adjusted Life Years – sendo que 1 DALY 

corresponde à perda de um ano de vida saudável) 
[35]

 (Anexo 4). 
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A obesidade na idade infantil pode provocar uma série de conflitos a nível emocional e 

psicológico, o que pode mesmo prejudicar o rendimento escolar. Para além dos problemas de 

foro psicológico e físico, a obesidade também implica custos, sendo a maior fatia relacionada 

com o tratamento das co-morbilidades associadas a esta patologia. As crianças com excesso de 

peso e obesas são suscetíveis de manter esse estado na idade adulta e têm, assim, maior 

probabilidade para o desenvolvimento de doenças crónicas, como hipertensão, dislipidemias, 

diabetes tipo 2, doença cardíaca, acidente vascular cerebral, osteoartrite, apneia do sono e 

problemas respiratórios e certos tipos de cancro. A prevalência da diabetes tipo 2 tem também 

aumentado entre os jovens em vários países nos últimos anos, em grande parte devido à 

obesidade 
[26,29,31,37]

. 

  

7. O que fazer para combater a obesidade infantil? 

O excesso de peso e a obesidade, bem como as suas doenças relacionadas, são em 

grande parte evitáveis, daí a intervenção por parte dos profissionais de saúde ser tão importante 

e a prevenção, por conseguinte, ser prioritária. Sem dúvida que o principal e primeiro alvo de 

intervenção será a nível da educação, modificação dos hábitos alimentares e aumento da 

atividade física, sendo, muitas das vezes, eficaz e suficiente nas crianças. A promoção de 

hábitos alimentares saudáveis é essencial para a prevenção do desenvolvimento de doenças. De 

acordo com os valores encontrados, um padrão alimentar pobre em fruta, rico em sódio e pobre 

em hortícolas é o principal responsável para a perda de anos de vida saudável (Anexo 5) 
[35]

. 

Como sabemos, é comum as crianças rejeitarem as frutas e os legumes, e daí a importância de 

incorporar estes alimentos na altura certa para posteriormente não serem rejeitados. 

A roda dos alimentos atual é composta por sete grupos de alimentos de diferentes 

dimensões, as quais indicam a proporção com que cada um deles deve estar presente na 

alimentação diária. Uma alimentação saudável é uma alimentação completa, ou seja, inclui a 

ingestão de alimentos de todos os grupos e a ingestão de água diariamente; equilibrada, ou seja 

comer em maior quantidade alimentos pertencentes aos grupos de maior dimensão e menor 

quantidade dos alimentos dos grupos de menor dimensão, cumprindo o número de porções 

recomendado; e ainda, variada, isto é, comer alimentos diferentes dentro de cada grupo, 

variando diariamente, semanalmente e nas diferentes épocas do ano (devido aos produtos 

associados a uma determinada estação), garantindo que as necessidades do organismo em 

nutrientes são supridas e evitando a ingestão excessiva de substâncias potencialmente nefastas 

para a saúde 
[29,36,38]

.   
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A dieta mediterrânica representa um modelo alimentar completo e equilibrado com 

inúmeros benefícios para a saúde, longevidade e qualidade de vida tendo sido, em 2013 

reconhecida como património cultural imaterial da humanidade em Portugal 
[37,38]

.  

A escolha dos ingredientes certos é um dos pontos críticos na confeção de refeições 

mais saudáveis. A gordura de eleição deverá ser o azeite, devido aos seus benefícios 

cardiovasculares. O consumo de sal deve ser reduzido de forma substancial, podendo mesmo ser 

substituído totalmente pelo uso de ervas aromáticas 
[39]

. É aconselhada a ingestão diária de pelo 

menos 1,5 L de água em detrimento de refrigerantes e a diminuição de consumo de alimentos 

ricos em açúcares simples. Os produtos hortícolas, frutas e leguminosas são fontes por 

excelência de vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras e a sua ingestão é altamente 

recomendável. Os alimentos ricos em fibras são importantes, pois reduzem a glicemia pós-

prandial, reduzem os níveis plasmáticos de colesterol, aumentam a saciedade, ajudam a 

controlar o peso e controlam a motilidade intestinal 
[27,36,37,40]

.  

Para além da educação a nível dos hábitos alimentares também há a necessidade de 

consciencializar as crianças para o aumento da atividade física e também para os pais, que os 

devem acompanhar e serem os principais exemplos 
[27,36,40]

. 

Os meios de comunicação social também têm um papel importante no que respeita às 

escolhas e hábitos alimentares das crianças. Atualmente, os programas televisivos estimulam o 

consumo de alimentos de elevado valor calórico e baixa valor nutricional. Os eventos sociais, 

festas (aniversários) também acabam por apresentar sempre os mesmos tipos de alimentos 

Ilustração 1 – Roda dos alimentos atual 
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hipercalóricos, sendo necessário mudar o paradigma. A indústria alimentar também pode 

desempenhar um papel significativo na redução da obesidade infantil através da redução do teor 

de gordura, açúcar e sal dos alimentos complementares e de outros alimentos processados, 

assegurando que as escolhas saudáveis estejam disponíveis e acessíveis a todos os consumidores 

independente do local ou situação económica e através da prática de marketing responsável, 

especialmente quando os anúncios são exclusivamente direcionados para crianças e 

adolescentes 
[40,41,42]

. 

 

8. O papel do farmacêutico – a minha intervenção 

O farmacêutico, a nível da farmácia comunitária, do meu ponto de vista, adquire um 

papel de destaque no âmbito deste tema, porque contacta com toda a população em geral, com 

imensas pessoas que acabam por não ir ao médico, só porque têm excesso de peso ou são obesas 

e ignoram ou não têm noção da gravidade, assim como com pais preocupados que por vezes 

trazem as crianças a acompanhar. Saber aconselhar com as diversas medidas não 

farmacológicas e tentar detetar precocemente comorbilidades que possam estar associadas à 

obesidade infantil são pontos cruciais. Rastreios nutricionais, workshops de alimentação 

saudável, panfletos para ajudar na consciencialização do problema gigante que é a obesidade 

infantil, são algumas das estratégias de intervenção onde o farmacêutico pode e deve atuar. 

Nesta temática optei por fazer uma visita aos alunos do 1ºano de escolaridade, levando uma 

apresentação interativa e divertida para ser mais fácil reter pontos-chave sobre hábitos de 

alimentação saudável (Anexo 6). Para a mensagem ir mais além e chegar aos pais, fiz um 

folheto com a informação resumida para as crianças levarem consigo, juntamente com umas 

pequenas lembranças (Anexo 7).   

PROJETO II – Higiene do sono 

 

1. Contextualização 

Durante o meu estágio e durante os vários atendimentos reparei que a maioria dos 

utentes apresentavam na prescrição médica uma benzodiazepina (BDZ) ou, apresentavam na 

ficha de cliente o uso de uma, pelo menos uma vez, ou então mais que uma, mas 

esporadicamente, o que me deixou alerta para o problema do uso crónico e por vezes 

indiscriminado de BDZ. Uma das queixas mais comuns ao balcão da farmácia a que assisti 

eram, sem dúvida, os problemas de sono, a dificuldade em adormecer, não conseguir dormir de 

todo, as poucas horas de sono por noite, não conseguir dormir um sono completo, sem acordar 

inúmeras vezes, ou então a descrição de “eu até durmo, mas sinto-me cansada quando acordo”. 

Algo inquietante é que tal não se passa só ao nível dos adultos, verificando-se um aumento do 
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pedido de ajuda para crianças e adolescentes por parte dos pais, ou diretamente pelos jovens 

adultos. A verdade é que acaba por ser um ciclo vicioso, as crianças cada vez dormem menos e 

com menos qualidade o que indiretamente leva a que os pais se preocupem cada vez mais, e isso 

por sua vez, aumenta o stress e a própria ansiedade, o que faz com que, também, durmam 

menos e pior, um ciclo que se deve ser interrompido o mais rápido possível. 

 

2. O sono 

O sono e a sua relação com a qualidade de vida e com a saúde dos indivíduos tem sido 

um tema que tem vindo a ganhar destaque na sociedade, não só porque os problemas de sono 

têm aumentado mas também porque têm surgido mais estudos a este nível. O problema é 

realmente sério e já é percetível, não só ao nível dos profissionais de saúde, mas também pelos 

meios sociais, sendo várias vezes notícia 
[43,44]

. 

O núcleo supraquiasmático (NSQ), localizado no hipotálamo, é o responsável por 

controlar os ciclos diários do sono-vigília, funcionando como um relógio biológico, que utiliza a 

informação ambiental para sincronizar os ritmos internos com as 24 horas do dia, constituindo-

se assim, o ciclo circadiano 
[45]

. Da sua interação com determinados estímulos ambientais resulta 

a sincronização dos ciclos sono-vigília, que permite aos humanos dormirem durante a noite e 

estarem acordados durante o dia. Um dos sinais que sincroniza o relógio biológico interno com 

as características ambientais é a luz, sendo os estímulos luminosos captados pelo nervo ótico e 

transmitidos ao hipotálamo responsáveis pela manutenção de um ritmo de atividade, alternada 

com repouso, e sincronizada com outras funções necessárias ao organismo 
[45-47]

. Estes 

estímulos atuam, também, na glândula pineal diminuindo a secreção de melatonina, uma 

hormona importante do ciclo sono-vigília, sendo às vezes referida como a hormona da escuridão 

[45]
. A melatonina segue um padrão influenciado pela luminosidade ambiental, atingindo o nível 

mais elevado nas primeiras horas da noite, e registando-se a sua diminuição à medida que a 

noite avança e que a manhã surge. A testosterona também é uma hormona que é produzida à 

noite e só durante o sono, à semelhança desta, a hormona do crescimento e a leptina também são 

produzidas à noite, sendo óbvio que os problemas do sono acabam por afetar os ciclos naturais 

do organismo, podendo predispor a várias patologias. O ciclo da temperatura corporal também é 

controlado pelo NSQ, variando ao longo do ritmo sono-vigília cerca de meio grau centígrado, o 

que é o suficiente para facilitar ou dificultar a ocorrência de sono 
[45]

. 

O sono pode ser dividido em duas fases: o sono NREM (Non Rapid Eye Movement) ou 

sono de onda lenta, e o sono REM (Rapid Eye Movement) ou paradoxal, caracterizado pela 

ocorrência de movimentos oculares rápidos. O sono NREM corresponde a 75% do sono total e 

o REM a 25%, durante o qual ocorre a maior parte dos sonhos. Ambas as fases estão associadas 

ao processo de aprendizagem, tendo o sono REM, aparentemente uma maior importância na 
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consolidação da memória em comparação com o sono NREM 
[43,46]

. O indivíduo em condições 

habituais adormece sempre em NREM passando sucessivamente e ciclicamente pelas diferentes 

fases. O sono NREM é composto por 4 fases que se organizam num grau crescente de 

profundidade, os estágios I, II, III e IV. Neste tipo de sono há relaxamento muscular 

comparativamente à vigília, mas mantem-se alguma tonicidade basal. O sono REM é 

caracterizado por uma hipotonia muscular profunda e por um aumento na estimulação do 

sistema nervoso simpático com irregularidade das frequências cardíaca e respiratória. Um ciclo 

de sono dura aproximadamente entre 90 e 110 minutos e repete-se de quatro a seis vezes por 

noite. Contudo, à medida que a noite avança, verifica-se uma diminuição do sono NREM e um 

aumento da duração do sono REM 
[43,45,46].  

Segundo vários autores a necessidade diária de sono sofre alterações com a idade, mas 

também varia de forma individual. Assim, à medida que a idade vai avançando, o número de 

horas de sono sofre uma ligeira redução, sendo máximo na primeira infância, e daí ser tão 

comum dizer que “os bebés comem e dormem”, iniciando-se um ligeiro declínio a partir da 

puberdade 
[45,48]

. 

3. Os problemas do sono e as suas consequências 

De forma simplista, as perturbações do sono podem ser divididas em dissónias 

(alterações na quantidade e qualidade do sono; quando existe alteração da duração ou 

organização do sono, como por exemplo dificuldade em dormir ou acordar durante a noite), 

parassónias (caracterizadas por eventos comportamentais ou fisiológicos anormais que ocorrem 

em associação com o sono, fases específicas do sono ou transições de sono/vigília), as 

perturbações associadas a disfunções mentais, neurológicas ou médicas e outras, em que não 

existe informação suficiente para confirmar a perturbação. Por sua vez, as dissónias dividem-se 

em insónias (sono deficiente em qualidade ou quantidade), hiperssónias (presença de sonolência 

diurna excessiva apesar da duração do sono não estar aparentemente diminuída) e distúrbios do 

ritmo circadiano do sono, relacionadas com o período do sono. As parassónias são associadas a 

terrores noturnos, pesadelos, somniloquia (falar enquanto se dorme), sonambulismo, bruxismo e 

enurese noturna 
[43-45]

. 

A quantidade e a qualidade do sono representam um indicador importante na saúde e no 

bem-estar dos indivíduos, tendo o sono um impacto considerável na saúde humana, podendo 

estar relacionado com patologias como a obesidade, a diabetes, cancro e a doença de alzheimer 

[44]
. Vários estudos indicam uma relação entre um sono perturbado e um aumento do risco de 

baixa tolerância à glucose e de obesidade, estando relacionado com o desenvolvimento de 

diabetes. Um sono perturbado está também associado a um maior risco de excesso de peso e 

obesidade devido a alterações na regulação do apetite. Os problemas do sono e a diminuição de 

horas de sono têm sido acompanhados pelo aumento da obesidade e diabetes, que afetam 
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igualmente cada vez mais as crianças e os jovens 
[45]

. Mais recentemente, uma quantidade 

insuficiente de sono tem sido implicada como fator de risco para o desenvolvimento da 

hipertensão em crianças e adultos. Um dos mecanismos sugeridos entre a duração do sono e a 

hipertensão está relacionado com a ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal e do sistema 

renina-angiotensina 
[49]

. A perturbação do sono influencia, também, as funções cognitivas, como 

o desempenho académico, e o comportamento em geral 
[50]

; devido ao papel ativo do sono na 

maturação do cérebro, processamento de informação, consolidação da memória, aprendizagem e 

outras funções de manutenção cerebral e ao papel revigorante do sono e ao facto de que sono 

insuficiente ou perturbado leva ao aumento da sonolência durante o dia, estado de alerta 

reduzido, e funcionamento comprometido de áreas cerebrais específicas 
[43,51-54]

.   

Os problemas de sono desenvolvidos durante a infância, quando não tratados podem 

tornar-se um problema persistente, com efeitos que se prolongam até à idade adulta, podendo 

para além de se perpetuar, trazer consequências para a saúde, assim como um funcionamento 

imunológico comprometido 
[53]

. Os problemas de sono levam, para além do descrito acima, a 

um risco acrescido de hiperatividade, défice de atenção e cognitivo, ansiedade e depressão 

[43,52,53]
. A curta duração e a fraca qualidade do sono potenciam um maior risco para o abuso de 

álcool e drogas em adulto e o risco de suicídio 
[45]

. 

 Entre as múltiplas alterações que acompanham a adolescência incluem-se as que se 

relacionam com os padrões de vigília e de sono, observando-se frequentemente o “atraso de fase 

de sono”, verificando-se que os horários de dormir e acordar tornam-se mais tardios, uma 

tendência para a diminuição da duração do sono nos dias de semana com um concomitante 

aumento da incidência da sonolência diurna, da dificuldade em despertar pela manhã e de 

problemas relacionados a adormecer à noite 
[44,46]

. O medo, a ansiedade, as alterações 

emocionais, características desta etapa do desenvolvimento, são em parte responsáveis pelas 

maiores fragilidades relativamente ao sono, sendo o stress e a ansiedade grandes responsáveis 

pelo aumento da irregularidade dos horários do sono perturbando o ciclo vigília-sono. Já se 

verificou que existem maiores dificuldades de sono, nomeadamente despertares precoces nos 

adolescentes e adultos jovens com maiores níveis de ansiedade 
[44]

. Os próprios adolescentes 

que admitem ter hábitos inadequados e irregulares de sono relatam um aumento na 

irritabilidade, impaciência, menor tolerância à frustração e alterações de humor. Uma outra 

consequência da privação do sono é a sensação de fadiga e cansaço frequentemente relatados, o 

que por vezes obriga a fazer uma sesta a meio do dia, quando já não é suposto acontecer. 

Fatores biológicos intrínsecos e fatores comportamentais/sociais, relacionados com o menor 

envolvimento parental, o aparecimento de maiores oportunidades sociais, mais pressão e 

responsabilidade académica, maior possibilidade de atividades extracurriculares e influência das 

novas tecnologias, parecem estar na base do atraso de fase do sono relatado em adolescentes e 

da consequente privação do sono a que estão sujeitos, contribuindo também para esse 
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comportamento o facto de grande parte dos adolescentes não ter conhecimento sobre esta 

temática, desconhecendo a importância de uma boa noite de sono para o sucesso do dia seguinte 

[44-46,49]
. Atualmente os adolescentes têm à disposição em casa, à noite e no seu quarto, inúmeras 

formas de ligação com o exterior, situação que não acontecia há tempos atrás, sendo uma fonte 

de motivações e riscos variados, podendo mesmo afirmar-se que o estilo de vida moderno se 

torna incompatível com uma boa noite de sono, uma vez que os convida a adotarem atitudes 

completamente contrárias às da higiene do sono 
[44,45]

. 

 

4. Uma realidade que assusta… 

Dados estatísticos revelam que a insónia afeta cerca de 30% da população em pelo 

menos alguma fase da vida e 60% têm problemas de sono, revelando níveis de sonolência 

diurna inquietantes, tendo estes valores duplicado nos últimos 12 anos. Portugal é um dos países 

europeus onde é maior o consumo de fármacos para induzir o sono, em média 1 em cada 4 

portugueses utiliza medicamentos para induzir o sono 
[55]

. 

A prevalência dos distúrbios do sono na infância é elevada, afetando cerca de 1 em cada 

3 crianças em idade escolar, sendo que 10 a 75% dos pais têm consciência deste problema. No 

entanto, estes distúrbios nem sempre são abordados na consulta de pediatria e quando o são, são 

frequentemente desvalorizados 
[46]

. Muitos estudos internacionais relatam que mais de 45% dos 

adolescentes, com idades compreendidas entre os 11 e os 18 anos, apresentam problemas de 

sono, o que é de facto alarmante. A qualidade de vida dos pais acaba por ser diretamente afetada 

pelos problemas de sono dos filhos, induzindo exaustão parental e aumentando o risco de 

aparecimento de problemas de saúde, podendo resultar em fadiga diária, perturbações de humor 

e problemas de sono devido aos níveis de stress e ansiedade, afetando o desempenho parenteral. 

Isto vai fazer com que o número de adultos com problemas de sono também aumente 
[45]

. 

Paralelamente, basta pensar que a crise financeira que temos atravessado, a vida agitada, cada 

vez mais urbanizada, stressante e ativa ao nível profissional e pessoal, o constante estado de 

ansiedade dos jovens pela procura de emprego e diversas situações semelhantes levam a que os 

distúrbios do sono tenham aumentado de forma exponencial. Tudo isto, não é indiferente aos 

profissionais de saúde, e devo salientar, o papel dos farmacêuticos, que assistem diariamente a 

estas situações. 

 

5. O uso e abuso das benzodiazepinas 

A automedicação neste contexto é cada vez mais frequente, resultando, por vezes, de 

conselhos dos vizinhos, pela própria audácia e independência que os utentes agora têm, o que 

pode vir a complicar o problema em questão, quer por não se tratar o cerne da questão quer por 
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na maioria das vezes ser necessário uma avaliação individual e um acompanhamento 

personalizado e multidisciplinar, não tendo os casos uma resolução tão linear. No que diz 

respeito à saúde mental, inclui-se a utilização de antidepressivos e indutores do sono, como as 

BDZ. O uso indiscriminado e crónico das BDZ pela população portuguesa constitui um 

problema de saúde pública atualmente reconhecido pelos profissionais de saúde, sendo evidente 

que a crise económica que afetou Portugal se refletiu de forma negativa na saúde da população 

[56]
. 

No que diz respeito à dispensa de medicamentos, desde 2010 até 2014 houve um 

aumento no consumo da quantidade diária de psicofármacos, nomeadamente dos medicamentos 

pertencentes à classe dos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, sendo a quantidade diária 

consumida em Portugal neste período de 285 221 392 (Anexo 8). No top 3 da lista encontram-se 

o alprazolam, com uma dose diária de consumo no ano de 2014, seguido do lorazepam e do 

diazepam (Anexo 9) 
[57]

. Nos últimos anos, verificou-se um consumo exponencial das BDZ 

conhecidas pela sua ação ansiolítica, sedativa e hipnótica, e Portugal não foi exceção, sendo 

uma das classes de medicamentos mais prescritas e dispensadas, tendo sido a faturação em 2014 

à volta dos 33 milhões de euros. Para além do consumo das BDZ e de fármacos análogos, como 

o zolpidem, em 2016 os portugueses gastaram aproximadamente 15 milhões de euros em 

produtos e medicamentos de venda livre para as insónias 
[58]

. 

As BDZ são fármacos depressores do sistema nervoso central (SNC), variando os 

resultados desde um efeito ansiolítico até à indução do sono (hipnóticos) e daí a sua prescrição 

em casos de ansiedade generalizada, nervosismo, insónia e stress, devendo ser utilizadas 

durante períodos curtos e casos agudos, para evitar a dependência. A sua atividade ansiolítica 

está relacionada com a ação no sistema límbico e na substância cinzenta periaquedutal (SGPA) 

aumentando a ação do recetor ácido gama aminobutírico (GABA) e diminuindo a ação neuronal 

noradrenérgica, serotoninérgica e colinérgica que se encontram ativas em situações de stress e 

ansiedade. As BDZ com atividade hipnótica, que com baixas doses podem alterar as condições 

do sono e que têm tempo de semivida curto, reduzem o tempo de adormecimento, aumentam o 

tempo total de sono e reduzem os despertares noturnos, evitando concomitantemente o efeito de 

sedação diurna comum às BDZ com semivida mais longa, que apresentam vantagens na 

ansiedade generalizada (Anexo 10) 
[56,59,60]

.. 

As principais preocupações com o consumo de BDZ são o abuso e a dependência, e 

sabe-se que as mais prescritas atualmente (alprazolam e lorazepam) são das que têm maior 

potencial ansiolítico e, consequentemente, de induzir tolerância e dependência 
[57]

. Para evitar 

esta realidade tem de se optar pela prevenção, e o farmacêutico desempenha um papel crucial, 

podendo ajudar no acompanhamento de um determinado utente e eventualmente, detetar 

possíveis inconformidades no tratamento, uma eventual sobredosagem por vontade própria, sem 

noção das consequências, ou então uma possível desistência abrupta do tratamento, 
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relembrando, constantemente que devem ser utilizadas no mínimo de tempo possível e na dose 

mínima efetiva. Uma prescrição adequada, só depois de experimentar outras alternativas e a 

utilização por um curto período de tempo são o ponto fulcral para uma racionalização do uso 

das BDZ. Um dos primeiros passos para travar o seu uso e abuso inconsciente é a negação da 

venda destas quando não há uma receita médica, seja qual for o caso e a justificação que 

utilizem para tentar convencer. Por vezes deparamo-nos com casos de dependência ao balcão da 

farmácia sendo importante alertar e encaminhar para o tratamento de descontinuação, o que não 

é, de todo, fácil e muitas vezes acaba por ser mal interpretado e pouco aceite, mas é necessário 

começar a educar a população sobre o uso racional de medicamentos 
[59,60]

. 

A higiene do sono pode ser vista como um conjunto de medidas não farmacológicas que 

podem e devem ser o substituto de um tratamento com BDZ ou então um complemento que o 

farmacêutico pode e deve aconselhar, sendo oportuno esta pró-atividade para o bem-estar da 

população, podendo mesmo propor iniciativas simples e apelativas para fora do balcão. 

 

6. A higiene do sono – intervenção do farmacêutico  

A higiene do sono é um tema de extrema importância para debater no âmbito escolar e 

familiar. No primeiro caso, transmitindo conhecimentos relacionados com bons hábitos de sono, 

as consequências de um número insuficiente de horas de sono e promovendo hábitos de sono 

saudáveis, tal como decidi transmitir aos mais novos, evitando que os problemas do sono se 

arrastem e perpetuem na idade adulta. No segundo caso, o debate surge com vista à definição de 

regras simples para as rotinas diárias, de modo a permitir uma quantidade de sono suficiente e 

com maior qualidade, aplicando a todos os indivíduos do agregado familiar 
[61]

. 

 O termo “higiene do sono” foi mencionado pela primeira vez por Peter Hauri, em 1977 

(Hauri, 1977, cit in Stepanski & Wyatt, 2003) e consiste na adoção de comportamentos 

benéficos/práticas de sono saudáveis de modo a aumentar a qualidade do sono, sendo, portanto, 

um conjunto de medidas simples, facilmente adotadas pela população em geral, mas quase 

sempre ignoradas 
[45,54]

. Algumas atitudes a adotar para conseguir ter uma boa noite de sono são: 

ter um horário de sono regular, ou seja ter uma hora habitual para acordar e adormecer, 

incluindo ao fim de semana e em férias; preparar o quarto para uma boa noite de sono, ou seja, 

com pouca luz, pouco ruído e com temperatura amena, praticar exercícios de meditação e 

relaxamento pouco tempo antes de se deitar; ter uma rotina antes de deitar, ou seja, preparar o 

sono – tomar banho, lavar os dentes, leitura), evitar atividades vigorosas nas duas horas que 

antecedem a hora de deitar, apesar de ser fundamental praticar exercício físico durante o dia; 

desligar o equipamento eletrónico no mínimo uma hora antes de dormir e tentar não colocar 

estes dispositivos no quarto, isto porque a luminosidade e o ruído dos computadores, televisões, 

telemóveis, tablets vão atrasar a chegada do sono e podem provocar despertares a meio da noite, 

devido à excitação cognitiva/emocional; não ingerir demasiados líquidos perto da hora de deitar 
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ou a meio da noite, para evitar despertares repentinos; evitar alimentos ou bebidas estimulantes 

várias horas antes de ir dormir; deve optar-se por uma refeição leve ao jantar, porque se for 

demasiado pesada pode fazer com que seja difícil adormecer e pode contribuir para um sono 

mais agitado; simultaneamente também não se deve deitar com fome, porque isso vai fazer com 

que se demore a adormecer 
[45,54]

. Todo este conjunto de sugestões do que se deve e não deve 

fazer antes de se deitar pode ser oportuno e útil no aconselhamento ao balcão quando o tema de 

conversa é o sono; porque apesar de parecerem óbvias, não são de conhecimento geral, sendo 

que parte da população comete erros a este nível A adoção de um estilo de vida saudável e 

equilibrado pode ajudar no combate de várias patologias sendo também importante no combate 

à ansiedade e à própria insónia, tendo os ácidos ómega-3, antioxidantes, ácido fólico, vitamina 

B3, B6 e B12 uma importância relevante para uma boa saúde mental 
[62]

. A ingestão de 

alimentos ricos em triptofano (alface, nozes, salmão e mel, por exemplo) podem melhorar a 

qualidade do sono, uma vez que este está envolvido na produção de serotonina, que por sua vez, 

é utilizada na produção de melatonina, que vai ajudar a induzir o sono e influencia diretamente a 

qualidade do sono. Por sua vez, como já foi referido, o exercício físico, desde que não seja 

próximo da hora de deitar, é importante, porque para além de aumentar o nível do cansaço, vai 

permitir posteriormente um melhor descanso, sendo extremamente útil para uma boa saúde 

mental 
[54]

.   

 A privação do sono e as consequências ao nível da saúde que lhe estão intrinsecamente 

associadas é um problema relativamente ao qual pouco se tem feito pouco ou relativamente 

nada. Assim, é urgente investir na educação do sono junto da população, nos diferentes grupos 

etários, transmitindo hábitos saudáveis no sentido de alterar os comportamentos menos corretos. 

A entrega de panfletos aos utentes, que abrangem as diferentes faixas etárias, a comunicação 

fora da farmácia em creches e escolas e em reuniões com os pais, são boas medidas que os 

farmacêuticos podem adotar, e pode ser que com medidas tão simples e fáceis de passar a 

mensagem, se consiga começar a reverter os problemas de sono que afetam grande parte da 

população.   

O dia mundial do sono este ano celebrou-se no dia 17 de março com a campanha de 

“Sleep Soundly, Nurture Life” 
[63]

, sendo este o dia escolhido para realizar a segunda ida à 

escola, no projeto “A farmácia vai à escola”, com uma apresentação sobre “Higiene do sono” 

(Anexo 11 e 12). 

 

PROJETO III – Mamãs sem dúvidas, bebés felizes 

 

Este terceiro projeto baseou-se exclusivamente na minha experiência ao balcão durante 

os 6 meses de estágio, percebendo que um dos grupos que mais visitam a farmácia são grávidas 
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e mães/pais. São várias as temáticas abordadas e nas quais pedem ajuda, reconhecendo o 

farmacêutico como uma mais-valia nesta fase tão importante, e mais ainda, quando se trata do 

primeiro filho. Desenvolvi alguns dos temas mais recorrentes na farmácia onde estagiei - 

amamentação, eritema da fralda, crosta láctea, pele atópica, cólicas, febre e primeiros dentes-, 

focando sempre questões práticas, como os produtos disponíveis que temos para tratar essas 

condições, construindo um pequeno manual “Mamãs sem dúvidas, bebés felizes”. 

 

A) Amamentação 

A chegada de um bebé por vezes é acompanhada de ansiedade e nervosismo por parte 

dos pais e a amamentação é um dos temas que suscita mais dúvidas e receios. Por isso, nada 

melhor do que aprender um bocadinho sobre o tema durante a gravidez e não hesitar em tirar 

dúvidas com o seu médico/farmacêutico. 

A OMS e a UNICEF recomendam a amamentação exclusiva durante os 6 primeiros 

meses e como complemento, com outros alimentos, até aos 2 anos de vida, no mínimo 
[64-66]

. 

Nos países desenvolvidos a duração do período de amamentação é inferior face aos países de 

baixo/médio rendimento. Contudo, mesmo nestes últimos, apenas 37% dos bebés com idade 

inferior a 6 meses são alimentados exclusivamente com leite materno. A promoção da 

amamentação é importante quer em países desenvolvidos quer em desenvolvimento, e pode 

contribuir para a realização dos próximos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
[67]

.  

O leite materno é dinâmico, adaptando-se às necessidades nutricionais do bebé nas 

diferentes etapas de crescimento e desenvolvimento, variando de acordo com a fase de lactação 

e modificando a sua composição à medida que o bebé cresce. Para além disso, o leite materno 

está sempre pronto e à temperatura ideal, sendo o alimento mais económico e acima de tudo 

completo 
[66]

. O leite humano pode ser considerado o alimento de excelência para o bebé, quer 

no que diz respeito à composição nutricional quer aos fatores bioativos que promovem a 

sobrevivência e o desenvolvimento infantil saudável, prevenindo a ocorrência de doenças 

infeciosas na infância, diminuindo a morbilidade e mortalidade causadas por estas, e reduzindo 

o risco de desenvolver posteriormente diabetes e obesidade, entre outros benefícios 
[68-70]

. 

Contudo, os benefícios da amamentação não se limitam apenas ao bebé, sendo também uma 

mais-valia para a mãe, inclusive no que diz respeito à redução do risco de desenvolver diabetes 

tipo 2, cancro da mama e dos ovários, reduz as hemorragias pós-parto e o risco de anemia, reduz 

o risco de desenvolver ansiedade e depressão pós-parto, para além de que amamentar provoca a 

libertação de hormonas que contribuem para o seu bem-estar e reforçam o vínculo materno 

[69,71]
. 
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B) Eritema da fralda 

A dermatite da fralda (DF) irritativa primária, também referida por eritema da fralda ou 

simplesmente assadura da fralda, é a dermatite da área da fralda mais prevalente, sendo das 

afeções cutâneas mais frequentes no primeiro ano de vida do bebé, gerando bastante 

desconforto, sendo os sintomas mais frequentes, as vermelhidões, erosões e sensibilidade na 

zona, podendo mesmo provocar o choro 
[72,73]

. Como é uma condição normalmente tratada em 

casa, não se conhece a prevalência exata, mas estima-se que atinja 25 a 65% das crianças. A DF 

irritativa é resultado de uma cascata de eventos, desencadeada inicialmente por lesões ao nível 

do estrato córneo, que podem resultar da exposição a múltiplos fatores como a hiperhidratação, 

fricção, temperatura, irritantes químicos, urina e fezes. Se se complicar, a zona pode ser 

colonizada por agentes oportunistas, como fungos (Candida albicans) ou bactérias 
[73,74]

. 

A camada mais externa das fraldas descartáveis é impermeável à água, o que impede a 

perspiração, levando a um aumento da temperatura e humidade no local, o que acaba por 

macerar a pele do bebé 
[74]

. A mudança da fralda tem de ser frequente, de forma a minimizar o 

tempo de contacto com a urina e fezes, sendo aconselhável a mudança por cada 

mamada/refeição, o que pode significar entre 6 a 8 vezes por dia nos bebés amamentados, sendo 

a amamentação materna um fator protetor neste tipo de situação 
[75]

. Em casos pontuais, como 

diarreia ou toma de antibióticos, é necessário estar mais atento à mudança da fralda. A oclusão 

causada pelo uso de fraldas demasiado justas e ásperas pode estar na origem da maceração e 

irritação cutâneas, por decréscimo da circulação de ar e aumento da humidade, estando 

demonstrado que em contacto com o ar a maioria das dermatites têm tendência a desaparecer. A 

fricção confere à pele uma maior suscetibilidade à rutura devido ao atrito entre a pele e a fralda 

[76]
. O contacto prolongado da pele com a urina e/ou fezes também contribui para o 

aparecimento da DF. As bactérias, entre as quais as bactérias do cólon, são responsáveis pelo 

desdobramento da ureia em amónia, sendo esta responsável pelo aumento do pH cutâneo, 

tornando a pele mais suscetível ao dano e à infeção, para além de ser considerada uma 

substância irritante e cáustica para a pele. As fezes contêm enzimas gastrointestinais (lípases e 

protéases) e sais biliares que podem também contribuir para a DF. Há dados que confirmam que 

as crianças amamentadas pela mãe são menos suscetíveis ao aparecimento da DF. De facto, as 

fezes destes lactentes são menos abundantes, menos alcalinas e menos cáusticas para a pele. Os 

resíduos químicos ou detergentes de lavagem presentes nas fraldas, os sabões, ou mesmo 

alguma loção que tenha sido aplicada diretamente na pele, podem também considerar-se 

substâncias potencialmente irritantes. Os medicamentos podem afetar a motilidade e a flora 

intestinais, assim como o controlo autónomo da urina e fezes, podendo mesmo ser irritantes ao 

ser eliminados pelo organismo 
[69,73,74]

. 

Como já foi referido, a primeira abordagem é não farmacológica, optando pela mudança 

frequente da fralda; se possível manter a criança sem fralda, sendo benéfico nas crianças que 
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apresentem frequentemente DF, ou para promover a cicatrização, no caso de já estar presente; 

usar fraldas descartáveis, absorventes, transpiráveis e não oclusivas; higiene cuidada da zona da 

fralda - limpeza suave da pele com produtos hipoalergénicos, devendo a pele estar seca antes de 

se colocar a nova fralda; evitar toalhetes que tenham álcool, sabão ou outros produtos irritantes; 

para além da higiene adequada, pode aplicar-se um creme protetor para a pele do bebé, atuando 

como uma barreira física entre a pele e os agentes irritantes externos, protegendo as superfícies 

cutâneas em processo de cicatrização 
[69,73-76]

. Em alternativa, existem agentes protetores na 

forma de pó, como óxido de zinco ou talco, que são usados para minimizar a fricção. Em casos 

de DF mais severas e resistentes ao tratamento com as medidas básicas (mudança frequente de 

fralda, limpeza, hidratação e proteção, exposição ao ar), podem ser aplicados cremes com 

corticoides (hidrocortisona 0,5 % a 1%) ou antifúngicos (infeção secundária por Candida 

albicans, como a nistatina ou o clotrimazol) por um prazo curto de tempo e com explicação 

prévia sobre como aplicar nesta zona tão sensível, sempre com supervisão médica. A 

hidrocortisona não deve ser usada sem supervisão médica, uma vez que pode suprimir a 

resposta imunitária local e a sua absorção é favorecida numa pele macerada ou numa grande 

superfície cutânea. Os antibióticos tópicos são exclusivamente utilizados em caso de infeção 

bacteriana, uma vez que o seu valor profilático não está demonstrado e a sua aplicação sobre a 

pele irritada pode mesmo agravar o quadro de DF 
[73]

. 

 

C) Crosta láctea 

A crosta láctea é uma forma de dermatite seborreica infantil, sendo uma patologia 

benigna e autolimitada, mas muito comum em bebés, atingindo em geral 1 em cada 4 crianças. 

Geralmente ocorre no couro cabeludo, mas também pode aparecer nas sobrancelhas, atrás das 

orelhas e na testa. Surge nas primeiras semanas de vida e geralmente desaparece antes do 

primeiro ano. Caracteriza-se pelo aparecimento de escamas oleosas e amarelas e pequenas e 

elevações semelhantes a borbulhas. A causa da crosta láctea ainda não é totalmente esclarecida, 

embora estudos de dermatologia pediátrica indiquem algumas alterações que intervém na 

etiopatogenia, nomeadamente a persistência dos androgénios maternos na circulação após o 

nascimento, que desencadeiam a produção excessiva de sebo, favorecendo o desenvolvimento 

de Candida albicans e Pytirosporum ovale que promovem a agregação de células mortas, 

formando escamas e crostas, sendo igualmente um dos principais fatores já reconhecidos os 

fungos do género Malassezia e a perturbação da resposta imunológica do hospedeiro 
[77-80]

.  

Para tratar a crosta láctea é necessário intervir, controlando a hipersecreção sebácea, 

com uma ação queratolítica, para ajudar a remover as crostas, emoliente e regeneradora de todos 

os lípidos indispensáveis à pele e com ação calmante 
[77]

. 
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D) Pele atópica: uma prevalência em crescimento 

A Dermatite Atópica (DA) é uma doença crónica inflamatória da pele que se caracteriza 

pela vermelhidão e secura da pele, provocando prurido intenso, com erupções visíveis (pápulas, 

vesículas, placas), espessamento da pele, o que perturba muitas vezes o sono da criança. Tudo 

isto acaba por afetar indiretamente os pais, que se sentem impotentes ao ver a criança em tal 

situação. A afeção manifesta-se habitualmente nos primeiros anos de vida, e mais raramente em 

adultos jovens. Nos bebés/crianças, a distribuição mais comum abrange a face, couro cabeludo, 

laterais externas das pernas e tronco e membros superiores, sendo também zonas como pescoço, 

pregas dos cotovelos e joelhos, pulsos e dorso das mãos e pés zonas muito suscetíveis. Fatores 

ambientais, como a humidade baixa, o stress, alérgenos, poeiras e infeções são fatores de 

agravamento da DA. Geralmente há história pessoal ou familiar de atopia, asma ou rinite 

alérgica 
[81-84]

.  

Nos últimos 30 anos a sua prevalência aumentou 2 a 3 vezes, devido a fatores 

ambientais e ao incremento do contacto com produtos irritantes. Dados estatísticos indicam uma 

prevalência de 5% na população em geral, prevalência de 20% em crianças com idade escolar, 

em 60% dos casos aparece antes do 1 ano de idade e em 85% dos casos aparece nos primeiros 5 

anos de vida 
[81]

. O mecanismo patogénico da DA ainda é desconhecido, mas sugere-se que 

resulta da interação de uma suscetibilidade genética, uma desregulação imunológica e uma 

disfunção da barreira epidérmica, que a torna mais vulnerável à possível entrada de alergénios e 

patogénicos. A pele atópica é uma pele extremamente seca devida à elevada perda 

transepidérmica de água. A secura conduz ao prurido e consequentemente a lesões. As zonas da 

pele inflamadas ou lesionadas, com eczema atópico, podem permitir um incremento da adesão e 

proliferação de bactérias, que por vezes podem conduzir a complicações, como o risco de 

infeção microbiana, sendo que 80 a 90% dos doentes com DA apresentam uma colonização da 

pele por Staphylococcus aureus 
[81-84]

. 

A DA não é um fenómeno isolado, podendo progredir para outros problemas, como 

asma e alergias alimentares, chamando-se a isso marcha atópica. Há estudos que demonstram 

que uma criança com uma atopia controlada tem menos probabilidades que esta derive para este 

tipo de complicações 
[85]

. A doença apresenta períodos de exacerbação e outros de remissão 

(fase inativa) de sintomas. Para as crises pode-se recorrer a corticosteroides tópicos, para reduzir 

o processo inflamatório, utilizando sempre o de menor potência para obter o efeito, durante o 

mais curto período de tempo e com desmame gradual. Após resolução é essencial a utilização de 

cremes indicados para pele atópica, para hidratar, proteger, aliviar o prurido e restaurar a 

barreira cutânea reforçando a camada lipídica. Para reduzir as crises, existem várias medidas 

simples que podem e devem ser adotadas diariamente (Anexo 13). Com a idade, os sinais de 

DA tendem a desaparecer e as crises vão sendo pontuais ou podem nem sequer acontecer, o que 

acaba por ser um alívio para a criança e para os pais 
[81-84]

. 
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E) Cólicas 

As cólicas surgem por volta da 2-3ª semana de vida, podendo manifestar-se através de 

períodos de irritabilidade e de choro súbito, persistente e inconsolável, sem causa identificável e 

em crianças saudáveis, sendo mais frequente ao final do dia. Cerca de 1 em cada 5 bebés é 

diagnosticado com cólica infantil, tendo como definição padrão, paroxismos de irritabilidade, 

agitação, ou choro que começam e cessam sem causa óbvia, com duração igual ou superior a 3 

horas por dia, ocorrendo pelo menos 3 dias por semana, durante pelo menos 1 semana. 

Normalmente verifica-se uma melhoria gradual, sendo uma situação transitória de resolução 

espontânea por volta dos 4-5 meses de idade e de etiologia multifatorial (deglutição excessiva 

de ar, imaturidade gastrointestinal, tensão emocional, intolerância ao leite, mudanças demasiado 

frequentes de tipo de leite infantil). O choro acaba por ser a forma de comunicação dos bebés 

nos primeiros meses de vida podendo ser sugestivo da presença de cólicas se: o bebé chora de 

forma inconsolável, muitas vezes num tom mais agudo do que o normal e sem uma causa 

identificável. Ao chorar o bebé contorce-se, encolhe as pernas, agita os braços, cerra os punhos, 

apresenta a face vermelha, podendo ser audível a libertação de gases com posterior acalmia 

transitória e novo reinício do quadro descrito 
[66,85,86]

. Apesar de a cólica infantil não ser 

considerada um problema grave, conduz muitas vezes a visitas ao pediatra, além de provocar 

ansiedade e stress aos pais, por isso os pais não devem hesitar em pedir conselhos ao pediatra 

ou farmacêutico, uma vez que existem medidas que podem ajudar no alívio mais rápido. Os pais 

devem agir calmamente e aprenderem algumas medidas de conforto, como pegar no bebé ao 

colo com a barriga para baixo ou então uma simples massagem. A massagem abdominal deve 

ser realizada através de movimentos lentos e ritmados (no sentido do trânsito intestinal, de cima 

para baixo e da direita para a esquerda). Permite tonificar os músculos, facilita o 

trânsito/eliminação intestinal, diminui a distensão abdominal aliviando o desconforto e a dor 

associados aos episódios de cólicas. Para aliviar e evitar estes episódios, pode realizar a 

massagem sempre que necessário ou 2 a 3 vezes por dia. Para que as mãos escorreguem 

suavemente, sem atrito e sem desconforto para o bebé pode utilizar um óleo vegetal (óleo de 

amêndoas doces) ou creme hidratante, devendo aplicar e esfregar nas suas mãos antes de iniciar 

a massagem. Poderá também realizar alguns movimentos delicados com as pernas do bebé, 

tanto pressionando suavemente os joelhos contra a barriga durante 5 segundos, fazendo 

movimentos de flexão-extensão de modo lento e ritmado, idênticos ao movimento de pedalar 

[66]
.  

Como já referido a etiologia da cólica é multifatorial, mas tanto a alergia alimentar 

como a perturbação da motilidade intestinal têm sido apontadas como possíveis explicações. Se 

a motilidade intestinal da criança não está totalmente desenvolvida ou é interrompida por algum 

motivo, pode provocar dor e excesso de gases podendo ter como resultado a cólica, obstipação 

ou regurgitação. Ultimamente a flora intestinal tem tido um papel de destaque na cólica. 
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Verificou-se que bebés com cólicas têm um número mais baixo de um certo tipo de bactérias 

saudáveis (lactobacilos) no seu intestino, em comparação com crianças saudáveis sem cólicas, 

havendo já estudos clínicos que sugerem que uma dose diária de probióticos pode aliviar alguns 

problemas digestivos em bebés 
[85,86]

. 

 

F) Febre   

A febre é um sintoma comum nas doenças agudas infantis, devido a uma reação de 

defesa do organismo contra infeção. Pode surgir subitamente e ser acompanhada de 

extremidades frias e tremores. A maioria das doenças infantis cursam com febre, antecipando os 

outros sinais da doença. A criança está febril se a temperatura axilar é superior a 37,5ºC, ou a 

retal superior a 38ºC. Cabe ao farmacêutico no dia-a-dia relembrar que a temperatura se mede 

com o termómetro e não com a mão, para avaliar corretamente cada situação. Nas crianças com 

menos de 2 anos, a temperatura retal é a avaliação preferencial. Os novos aparelhos que medem 

a temperatura no ouvido são igualmente adequados 
[66]

. 

Se a febre é o único sintoma, não se justifica a ida imediata ao médico, salvo em recém-

nascidos ou lactentes com menos de 3 meses, porque o médico irá aconselhar a esperar por 

outros sinais de doença que permitam o diagnóstico, geralmente 3 dias depois. É necessário que 

os pais conheçam medidas simples a adotar como: colocar a criança com roupa fresca, dar um 

banho em água tépida (cerca de 2 graus abaixo da temperatura corporal), pois a febre baixará 

mais depressa, ingerir bastantes líquidos durante o período febril e não insistir com a criança 

para comer. A presença de febre não implica o uso imediato de antipiréticos. Deve utilizar o 

antipirético recomendado pelo pediatra e na dose por ele prescrita quando: a criança tiver febre 

alta (temperatura axilar > 38,5ºC ou rectal > 39ºC), estiver desconfortável com a febre ou se 

tiver risco de convulsões com a febre. Os pais devem ir ao médico se o bebé tiver menos de 3 

meses, tiver febre de 40ºC, estiver muito apático, tiver falta de ar ou manchas na pele, vómitos, 

convulsões, ou se mantiver a febre mais de 3 dias 
[66]

. 

 

G) Primeiros dentes 

O aparecimento do primeiro dente varia de bebé para bebé, surgindo geralmente por 

volta dos 6 primeiros meses de vida. Com o aparecimento de um dente, o bebé costuma salivar 

mais, o que juntamente com o roçar da chupeta, danificam a zona perioral do bebé, provocando 

frequentemente dermatite nessa região. É frequente que a existência de dermatite na zona da 

fralda se associe ao aparecimento dos primeiros dentes. Estudos revelam que 55% das crianças 

que vão a uma consulta devido à dermatite da fralda estão no processo de dentição, o que está 

diretamente relacionado com o aumento da salivação e ao fato de esta ter um pH mais ácido. 

Quando é deglutida faz com que as fezes fiquem mais ácidas, o que pode provocar irritações na 
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zona da fralda. A erupção dos dentes normalmente causa inflamação da gengiva o que provoca 

desconforto e geralmente dor. Para isso os pais podem optar por anéis de dentição que podem 

ser colocados no frigorífico para o alívio ser mais rápido e evitam assim que as crianças “levem 

tudo à boca” com o desespero. Podem também embeber uma compressa esterilizada em água 

fria e aplicar suavemente na gengiva do bebé ou se necessário recorrer a medicamentos que 

funcionam como calmantes e anestésicos locais de aplicação tópica. Se as dores forem muito 

fortes, pode ser preciso dar ao bebé um analgésico sob a forma de supositório ou xarope. Nem 

sempre a erupção dos dentes provoca febre. Mas, ao surgir, costuma ser baixa e passageira. Os 

pais devem contactar o pediatra caso a febre seja alta ou persistir durante mais de 2 dias. 

Conclusão final 

 

Como referi inicialmente, a minha escolha quanto à ida às escolas e os temas em 

questão resultaram da junção de diversos atendimentos e do fato de ter um irmão mais novo e 

saber a importância que estas temáticas podem ter direta ou indiretamente no futuro dos mais 

jovens. Na visita com o tema “Saúde à mesa” a recetividade foi enorme, com várias 

interrupções para os mais novos contarem parte dos seus hábitos alimentares. Por sua vez, com 

o tema “Higiene do sono”, o interesse e o nível de participação foi maior do que estava à espera, 

sempre com questões pertinentes e com partilha de histórias a nível familiar. Do meu ponto de 

vista, os temas abordados devem ser discutidos e dados a conhecer aos mais novos, porque tanto 

o problema da obesidade infantil como da qualidade do sono acabam por ser um ciclo vicioso e 

nada melhor do que atuar junto dos mais novos, para que eles possam conhecer os problemas e 

saberem como podem corrigir certas atitudes no dia-a-dia. Como a mensagem foi transmitida de 

um modo simplista, divertido e “personalizado”, foi fácil cativar a atenção e sair de lá com a 

sensação que a mensagem não ia ser esquecida. Este projeto também permitiu dar a conhecer 

quer aos alunos, professores e pais, uma vertente diferente do que é ser farmacêutico. 

A escolha do terceiro projeto baseou-se no número de atendimentos a grávidas/recém-

mamãs e nas questões que colocavam mais frequentemente na farmácia, mas também devido à 

minha apresentação sobre amamentação no âmbito do 8ºaniversário, tendo sido fácil perceber a 

ansiedade e dúvidas que o nascimento do primeiro filho pode acarretar. Penso que o 

desenvolvimento deste projeto foi tão gratificante para mim como para o público-alvo. Para 

mim, porque foi uma forma de aprender sobre diversas temáticas o que possibilita um melhor 

aconselhamento ao balcão e para as grávidas/recém-mamãs, porque têm ao dispor um manual 

com informação básica, mas prática, sobre pequenos problemas a nível pediátrico, assim como a 

enumeração dos produtos existentes na farmácia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Rastreio Cardiovascular – Semana da saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 3 – Cartaz Rastreio Pressão Arterial 

Ilustração 2 - Rastreio Cardiovascular – Semana da Saúde 
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ANEXO 2 – Montras/Lembranças/Panfletos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4 – Montra “Dia dos Namorados” 

Ilustração 6 – Montra Primavera 

Ilustração 5 – Lembranças “Dia do Pai” e “Dia da Mãe” 
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Ilustração 7 – Cartaz promocional Chicco 

Ilustração 8 – Cartaz promocional Gama Photoderm - Bioderma 
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Ilustração 9 – Cartaz alusivo ao “Workshop Mamãs&Bebés” 

Ilustração 10 – Cartaz alusivo à Caminha Solidária Anual – Semana do 8º Aniversário 
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Ilustração 11 – Folheto “8º Aniversário” 
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ANEXO 3 – Diagnóstico da obesidade infantil: curva de percentis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 12 – Curva de percentis, Raparigas 5-19 anos, WHO, 2007 

Ilustração 13 – Curva de percentis, Rapazes 5-19 anos, WHO, 2007 
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ANEXO 4 –Fatores de risco ordenados por peso na carga de doença segundo as 

doenças associadas 

 

ANEXO 5 - Estimativas da carga global de doença atribuível a hábitos alimentares 

inadequados 

 

Ilustração 14 - Fatores de risco ordenados por peso na carga de doença segundo as doenças 

associadas, ambos os sexos, Portugal, 2010 

Ilustração 15 – Estimativas da carga global de doença atribuível a hábitos alimentares 

inadequados, expressa em DALY, Portugal, 2010 
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ANEXO 6 – Apresentação “A farmácia vai à escola… Saúde à Mesa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustração 16 – Apresentação “A Farmácia vai à escola” – Saúde à Mesa… 
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ANEXO 7 – Panfleto “Obesidade Infantil – um problema da atualidade” 

Ilustração 17 – Folheto Informativo “Saúde à Mesa” 
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ANEXO 8  – Número de dose diária definida (DDD) de psicofármacos em Portugal 

Continental 

 

Ilustração 18 – Número de dose diária definida (DDD) de psicofármacos em Portugal 

Continental, 2010-2014 

 

ANEXO 9 - DDD consumida associada a medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e 

sedativos 

 

Ilustração 19 – DDD consumida associada a medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e 

sedativos, por DCI, Portugal Continental, 2014 
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ANEXO 10 – Classificação das Benzodiazepinas 

 

Tabela 3 – Classificação das Benzodiazepinas 

DCI INDICAÇÃO 

AÇÃO CURTA ( <6HORAS) 

Brotizolam Hipnótico 

Midazolam Hipnótico 

Triazolam Hipnótico 

AÇÃO INTERMÉDIA (6-24 HORAS) 
Loprazolam Hipnótico 

Oxazepam Ansiolítico 

Alprazolam Ansiolítico 

Lorazepam Ansiolítico/Hipnótico 

Estazolam Hipnótico 

Temazepam Hipnótico 

AÇÃO LONGA (>24 HORAS) 
Flurazepam Hipnótico 

Clorazepato dipotássico Ansiolítico 

Clorodiazepóxido Ansiolítico 

Diazepam Ansiolítico 

Cetazolam Ansiolítico 

Cloxazolam Ansiolítico 

Mexazolam Ansiolítico 

Loflazepato de etilo Ansiolítico 
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ANEXO 11 – Apresentação “A farmácia vai à escola… Higiene do sono” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 20 – Apresentação “A Farmácia vai à escola” – Higiene do sono 
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ANEXO 12 – Panfleto “Higiene do sono” 

Ilustração 21 – Folheto Informativo “Higiene do sono” 
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ANEXO 13 – Manual “Mamãs sem dúvidas & bebés felizes” 

 

 

 

Ilustração 22 – Manual “Mamãs Sem Dúvidas & Bebés felizes” 
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