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RESUMO 
 

O presente relatório, realizado no âmbito da unidade curricular Estágio do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, inclui as principais atividades realizadas na Farmácia 

Gândara, onde estagiei durante 6 meses (1 de fevereiro a 31 de julho de 2017). 

O Estágio curricular é, sem dúvida, uma das mais importantes etapas do percurso académico 

que são as Ciências Farmacêuticas, já que representa o elo de conexão entre a teoria adquirida nas 

aulas, ao longo de 4 anos e meio, e a prática profissional.  

Ao longo do estágio deparei-me com várias situações de doença entre os utentes da farmácia, 

acabando por reconhecer padrões patológicos.  

Desde o início, reparei na grande quantidade de benzodiazepinas (BZDs) adquiridas pela 

farmácia, e, mais tarde, na grande procura pelas mesmas por parte dos utentes. Percebi que os 

distúrbios do sono são patologia muito frequentes entre a comunidade Portuguesa. Devido à 

facilidade com que os utentes têm acesso a este tipo de medicamentos, e ao seu uso excessivo, achei 

que era um excelente tema para desenvolver no presente relatório de estágio. 

Porém, as BZDs não são os únicos fármacos que apresentam padrões de uso abusivo entre a 

população. A descoberta dos antibióticos foi, com toda a certeza, um passo vital para melhorar a 

qualidade da saúde mundial. A partir dessa altura, problemas como infeções, que eram bastante 

complicadas de serem resolvidas, são agora facilmente solucionadas. Porém, nem tudo são 

vantagens. O uso excessivo de antibióticos, por seleção natural, leva ao desenvolvimento de 

resistências dos microrganismos. Estes ficam menos suscetíveis a estes medicamentos, e por isso é 

necessário recorrer a fármacos mais potentes para obter o mesmo resultado. Isto representa uma bola 

de neve em constante crescimento que, se não for parada, vai trazer consequência gravíssimas para a 

comunidade. Por todas estas razões, achei fundamental elaborar um tema que envolvesse este 

problema de saúde. Assim optei por desenvolver as infeções urinárias, problema comum e muito 

desvalorizado pela população, para o segundo tema do presente relatório. 
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PARTE 1 – Atividades desenvolvidas durante o estágio 
 

 

1. Introdução 
 

O estágio curricular em farmácia comunitária representa o ponto mais alto do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas. A farmácia comunitária é o local de eleição do doente para a indicação de 

tratamento de alguns distúrbios de saúde, especialmente no que respeita a doenças caracterizadas por 

sintomas ligeiros e situações agudas. É nesta etapa que podemos manifestar todos os conhecimentos 

obtidos durante o estudo e, concomitantemente, adquirir novas aptidões no âmbito da nossa profissão. Por 

isso, o estágio tem como objetivo principal proporcionar o primeiro contacto direto com áreas-chave de 

formação profissional. 

O meu estágio curricular em Farmácia Comunitária realizou-se na Farmácia Gândara, em Vilar do 

Paraíso, entre os dias 1 de fevereiro e 31 de julho de 2017, sempre sob a orientação do Dr. José Júlio da 

Silva Canedo, Proprietário e Diretor Técnico da mesma. Elegi este local para realizar o estágio curricular, 

não só por proximidade da minha habitação, mas também por já ter realizado um estágio voluntário, 

extracurricular, nesta farmácia. Assim não só já me sentia confortável com os seus funcionários, mas 

também já reconhecia a forma de funcionamento do estabelecimento. Durante todo o estágio realizei um 

horário de 7h diárias, começando às 8h30 até às 16h30, fazendo uma paragem de 1h para almoço, entre as 

13h00 e as 14h00.  

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes. Na primeira estão descritas todas as tarefas 

que fazem parte do dia a dia de qualquer farmácia comunitária. E na segunda parte estão expostos os 

vários temas que desenvolvi durante o período de estágio. O cronograma das principais atividades 

realizadas durante o estágio encontra-se descrito na Tabela 1. 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio curricular 

Atividade Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Integração na equipa técnica e adaptação 

ao local de trabalho 
X      

Gestão em Farmácia X X X X X X 

Serviços Farmacêuticos X X X X X X 

Atendimento ao público  X X X X X 

Formações  X  X   

Projeto I – Distúrbios do sono e as 

benzodiazepinas 
  X X   

Projeto II – Infeções Urinárias     X  
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2. Farmácia Gândara 

2.1 Localização e Horário de funcionamento 

A Farmácia Gândara (FG), inaugurada a 31 de Julho de 2003, encontra-se localizada no nº53 da Rua 

Velha dos Lagos, na freguesia Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia. Esta encontra-se inserida numa zona 

principalmente destinada à habitação e com bons acessos, tanto para os utentes que se deslocam em 

veículo próprio, como para os que usam transportes públicos. 

Cumprindo com o estabelecido em Portaria [1], o horário de funcionamento semanal da FG está 

garantido, em dias úteis, de forma continuada entre as 8h30 e as 20h30. Aos sábados, o horário de 

atendimento é das 9h00 às 19h00, encerrando para almoço dos funcionários entre as 13h00 e as 14h30. 

De acordo com a escala emitida pela Associação Nacional de Farmácia (ANF) e a respetiva 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), a FG efetua turnos de serviço permanente, para 

além do horário normal, sendo estes realizados, aproximadamente, a cada quinze dias. 

 

2.2 Recursos Humanos 

Os Recursos Humanos da FG são divididos em quadro farmacêutico e quadro não farmacêutico [2]. 

Segundo a lei, “as farmácias devem dispor de, pelo menos, um diretor técnico e de outro farmacêutico” 

que “podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado".  

Uma equipa dotada de empenho, cooperação, dedicação e de conhecimentos técnico-científicos 

necessários para o exercício da profissão farmacêutica são um bem essencial que permite a diferenciação 

da farmácia num meio cada vez mais competitivo. Ao quadro de profissionais da FG pertencem: 

 

Tabela 2 - Equipa integrante da Farmácia Gândara. 

Quadro 

Farmacêutico 

Dr. Júlio Canedo Proprietário e Diretor Técnico 

Dr. Vítor Almeida Farmacêutico Adjunto 

Dra. Daniela Pinto Farmacêutica 

Dra. Daniela Melo Farmacêutica 

Quadro não 

Farmacêutico 

D. Amélia Machado Técnica auxiliar de Farmácia 

D. Dulce Almeida Técnica de Limpeza 

 

2.3 Instalações e Equipamentos 

A farmácia comunitária é uma das principais portas de entrada dos utentes no Sistema de Saúde. 

Assim, de modo a corresponder às expetativas da população, a FG possui uma estrutura, nomeadamente 

de instalações e equipamentos, apropriadas. Toda a estrutura da FG obedece aos requisitos estabelecidos 

em decreto de lei e pelas Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) para a Farmácia Comunitária [2,3]. 

2.3.1 Caracterização do espaço exterior 

A FG encontra-se instalada no rés-do-chão de um prédio habitacional. A FG tem uma aparência 

exterior característica e profissional, sendo visível e identificável por uma placa com o nome da farmácia, 

e uma cruz verde luminosa, de configuração definida INFARMED [4], característica das Farmácias 

Portuguesas. 



                                      Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia 
Comunitária 

ANA ISABEL AMORIM COUTO 3 

 

O exterior da farmácia é envidraçado, bem iluminado, proporcionando a criação de montras, 

destinadas à publicidade de produtos presentes no interior. Para além disso, no exterior existe uma placa 

com a devida identificação do Diretor Técnico, havendo uma exatamente igual no interior. A porta 

principal contém os documentos informativos que explanam o horário de funcionamento, proibição de 

fumar, existência do livro de reclamações e indicação das farmácias de serviço em Vila Nova de Gaia. 

Ao longo do meu estágio curricular, tive várias oportunidades de alterar e renovar periodicamente, 

consoante a estação/época do ano, a montra envidraçada da farmácia com promoções e divulgação de 

novos produtos, geralmente dermocosméticos e Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 

2.3.2 Caracterização do espaço interior 

As instalações internas de uma farmácia comunitária devem cumprir os requisitos, definidos por lei, 

relativos às divisões obrigatórias e áreas mínimas [4]. 

O espaço físico de uma farmácia deve de proporcionar um ambiente de bem-estar, quer para os seus 

clientes, quer para os seus funcionários. A FG possui um espaço físico moderno, e bem organizado, que 

permite um atendimento profissional, mantendo sempre uma atmosfera familiar. A disposição dos vários 

setores da farmácia está organizada de forma a otimizar o espaço existente. A FG está equipada com um 

circuito de videovigilância, alarmes e extintores de incêndio. 

a. Área de atendimento ao público 

Esta zona constitui o primeiro local de contato com os utentes, pelo que é muitas vezes encarada 

como a "imagem" da farmácia. Na FG, este trata-se de um espaço amplo, constituída por 4 postos de 

atendimento que permitem uma comunicação reservada e confidencial. Este é uma área acolhedora, 

tranquila, bem iluminada, ventilada e com a temperatura controlada. Existe também música ambiente, de 

forma a proporcionar maior conforto aos utentes. 

Toda esta área encontra-se preenchida por expositores e estantes, onde se encontram uma vasta linha 

de exposição e armazenamento de MNSRM, produtos de cosmética e de higiene corporal (PCHC), e 

produtos de puericultura. A exposição destes produtos é extremamente influenciada pela sazonalidade. 

Nesta área é possível ainda encontrar um expositor com calçado ortopédico, um linear com óculos de 

leitura e solares, e com produtos de emagrecimento.  

A FG têm também uma zona de espera, com cadeiras e revistas de publicação periódica. Perto deste 

local, existe uma balança que fornece os dados de peso corporal, altura, e calcula o índice de massa 

corporal (IMC). Existe também uma área dedicada às crianças, com uma pequena mesa e jogos didáticos. 

Atrás do balcão estão localizados vários lineares, alterados frequentemente consoante a sazonalidade 

e as promoções em vigor, sendo destinado este espaço aos MNSRM, suplementos alimentares, e produtos 

de puericultura. Esta área dispõe também de gavetas onde se encontram dispositivos médicos como 

seringas, ligaduras, pensos, compressas, testes de gravidez, termómetros, e alguns MNSRM. 

b. Área de apoio e atendimento personalizado 

Esta área destina-se a um atendimento individual, proporcionando ao utente a privacidade desejada. 

É também neste local onde são determinados os vários parâmetros bioquímicos e fisiológicos, tais como 

pressão arterial, colesterol total, triglicerídeos, glicemia capilar e peso de recém-nascidos. A cada doente 

que realize medição destes vários parâmetros, é-lhes fornecido um cartão, onde todos os valores obtidos 

são apontados, com o objetivo de se poder acompanhar o utente, de forma a avaliar a terapia, caso esteja a 
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ser realizada, e detetar/controlar problemas de saúde pública (hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

obesidade e deslipidemias).Neste gabinete encontram-se todos os equipamentos e materiais necessários 

para a medição destes parâmetros. 

Esta área têm também acesso às instalações sanitárias destinadas aos utentes. 

c. Escritório 

O escritório é o local onde são realizadas todas as tarefas relacionadas com a gestão e administração 

contabilística, execução de encomendas, reuniões com delegados de informação médica, fornecedores e 

colaboradores, correção de receituário, entre outros. É também nesta área que se encontra a biblioteca da 

FG, constantemente organizada e atualizada. 

d. Área de gestão e receção de Encomendas 

Neste local encontra-se um computador, um leitor ótico, impressora de etiquetas, fax, telefone, uma 

bancada que se destina à receção de encomendas e prateleiras onde se colocam os arquivos relacionados 

com os fornecedores. Nesta área são também executadas tarefas como a gestão de stocks, etiquetagem dos 

MNSRM, controlo dos prazos de validade e da compra/venda de psicotrópicos e estupefacientes, gestão 

de devoluções, conferência de receituário, entre outras atividades. 

e. Armazém 

O local de armazenagem está dividido em 3 espaços distintos: estantes, armário de gavetas 

deslizantes e o frigorífico. Nas estantes são guardados os produtos de maior dimensão, produtos de 

elevado stock, produtos com menor rotação e outros produtos de saúde. No armário estão arrecadados os 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e MNSRM, quer estes sejam éticos ou genéricos. No 

frigorífico estão armazenados os medicamentos que requerem conservação a baixas temperaturas (2 a 

8ºC), tais como vacinas, insulinas, anéis vaginais, colírios, entre outros. O frigorífico é monitorizado 

periodicamente, de forma a assegurar o cumprimento de todas as normas respeitantes ao seu 

funcionamento. Encontra-se ainda nesta zona o recipiente da VALORMED (Secção 5.3). 

Apesar de serem locais diferentes, em todos os produtos estão organizados por família ou por forma 

farmacêutica, e dentro desta, por ordem alfabética segundo o nome comercial ou pela Denominação 

Comum Internacional (DCI), e de seguida por posologia. 

f. Zona de recolhimento 

Esta área é destinada ao funcionário que esteja a trabalhar quando a FG se encontra em serviço 

permanente, permitindo que este possa descansar nos momentos de pausa. 

g. Laboratório 

Este espaço destina-se essencialmente à preparação de manipulados, preparações extemporâneas (tais 

como suspensões orais de antibióticos) e testes de gravidez, caso seja solicitado pelo utente. Este é 

provido de uma bancada com uma pia de lavagem, e armários onde se encontram armazenadas todas as 

matérias-primas indispensáveis, devidamente rotuladas e ordenadas por ordem alfabética. 

Adicionalmente, este espaço é suficientemente amplo de forma a evitar riscos de contaminação e 

encontra-se convenientemente iluminado e ventilado. Este local encontra-se devidamente equipado com 

todo o material necessário que está descrito por lei, sendo também acompanhado por uma câmara para 

eliminação de gases e fumos [5,6]. Todo o equipamento deste laboratório é sujeito a manutenção e 

validação periódica. 
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h. Gabinete de Enfermagem 

Neste gabinete são prestados alguns serviços farmacêuticos, tais como prestações de primeiros 

socorros e administração de medicamentos injetáveis e vacinas não pertencentes ao Plano Nacional de 

Vacinação (PNV) [7]. 

i. Instalações sanitárias 

A FG possui duas instalações sanitárias, uma destinada aos seus utentes, e outra para o uso dos seus 

funcionários. 

j. Vestiário 

A zona de vestiário é constituída por cacifos onde os profissionais podem guardar os seus pertences. 

2.4 Fontes de informação 

Por lei, todas as farmácias devem dispor obrigatoriamente da Farmacopeia Portuguesa atualizada [2]. 

Além desta, a FG dispõe de um vasto conjunto de fontes de informação que satisfazem as necessidades 

em documentação e informação numa farmácia. Estas permitem ao farmacêutico dar uma boa resposta à 

evolução e inovação associada a esta área profissional. A FG tem exemplares do “Prontuário 

Terapêutico”, “Formulário Galénico”, “Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos”, entre outros. 

2.5 Perfil dos Utentes 

A área envolvente à FG é caracterizada por uma elevada heterogeneidade socioeconómica, 

influenciando, os utentes que a frequentam. Estes pertencem a todos os estratos sociais e caracterizam-se 

geralmente pelo uso de medicação crónica. Por a FG se localizar numa região habitacional, deslocada do 

centro de Gaia, grande parte dos utentes que visitam a farmácia pertencem a faixas etárias mas velhas. 

Contudo, também foi possível observar alguma afluência de utentes mais jovens. 

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

Apesar de ser um espaço dedicado à saúde, a farmácia comunitária é também uma atividade 

comercial e, para que funcione, tem de ser financeiramente sustentável. Porém, nos tempos 

particularmente difíceis a nível económico que se vivem nos dias de hoje, é primordial uma correta e 

cautelosa gestão de uma farmácia. A redução da faturação faz com que o farmacêutico tenha de assumir 

também o papel de gestor, rentabilizando a atividade, sem negligenciar os valores éticos da sua profissão. 

3.1 Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na FG é o SIFARMA® 2000 versão 2.9.1 elaborado pela Glintt, 

sendo este uma ferramenta indispensável para a atividade diária numa farmácia. Este programa tem como 

objetivo principal simplificar o trabalho do profissional, no que diz respeito a produtos, encomendas, 

fichas de clientes, controlo de faturação, vendas, stocks e inventários. Vêm também com todos os dados 

farmacológicos sobre os medicamentos auxiliando o atendimento, permitindo ao farmacêutico dar mais 

atenção ao seu utente. 

Ao longo do meu estágio curricular, tive oportunidade de realizar as diversas tarefas diárias de uma 

farmácia com recurso a este sistema informático, tais como a receção e conferência de encomendas, 

controlo de validade dos produtos, a dispensa de medicamentos e a realização de devoluções. Também 

tive espaço para observar e acompanhar a realização de encomendas, gestão de stocks e inventários. 



                                      Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia 
Comunitária 

ANA ISABEL AMORIM COUTO 6 

 

 

3.2 Grupo de Compras 

Tendo em conta que nos dias de hoje, a gestão de qualquer negócio é fundamental para garantir a 

sustentabilidade do mesmo, compete à farmácia, e ao seu gestor, procurar várias maneiras de rentabilizar 

as suas despesas. Assim, de forma a caucionar melhores condições comerciais, a FG decidiu fazer parte 

do grupo de compras Holon. Este opera como mediador de negociação com os distribuidores grossitas e a 

própria indústria farmacêutica que, subsequentemente disponibilizam esses produtos à FG, com os 

descontos anteriormente acordados. 

3.3 Gestão de Stocks 

A gestão de stocks é realizada de forma racional e estratégica, sendo essencial para o bom 

funcionamento da farmácia, já que previne situações que afetam diretamente a qualidade dos serviços 

prestados aos utentes, assim como o equilíbrio financeiro da mesma. A gestão de stocks dever ter em 

conta, não só o perfil dos utentes da farmácia, mas também certos aspetos que podem aumentar ou 

diminuir a procura de certos produtos, tais como a época sazonal em questão e a existência de campanhas 

publicitárias. 

Para que haja uma boa gestão de stocks, com o auxílio do sistema informático, é possível definir para 

cada produto um stock mínimo e um stock máximo. Estes valores podem ser alterados sempre que for 

necessário. Quando se efetua a venda de um produto, é dada a baixa da quantidade vendida no stock atual. 

O oposto acontece no momento da receção de encomendas. Utilizando este método, no momento da 

realização da encomenda, o sistema elabora uma proposta sempre que a quantidade de um produto se 

torne inferior ao seu stock mínimo. Isto torna-se vantajoso, já que garante os níveis mínimos dos produtos 

necessários para fazer face às necessidades dos utentes e, simultaneamente, evitar o stock excessivo dos 

mesmos produtos, precavendo potenciais prejuízos para a farmácia. 

A gestão de stocks é também fundamental no momento da dispensa, já que permite averiguar se 

determinados produtos estão disponíveis na farmácia, e qual o número de unidades em armazém. Porém, 

em determinadas ocasiões, pode ocorrer certas disparidades entre a informação fornecida pelo sistema e o 

verdadeiro stock existente na farmácia. Isto pode acontecer devido a vários erros durante a dispensa, 

receção de encomendas, perda de produtos ou furtos. Assim sendo, de forma periódica, é importante 

proceder a acertos de stocks. Estes podem ser realizados produto a produto, de forma individual, ou para 

todos os produtos existentes na farmácia, através de contagens físicas.  

 Durante o meu estágio, deparei-me várias vezes com discrepâncias dos valores dos stocks de 

vários artigos. Apesar da FG não ter realizado nenhuma contagem física da totalidade dos seus 

produtos, eram apontados em papel todos artigos que tinha stock errado, sendo que o farmacêutico 

adjunto, periodicamente, fazia a correção individual dos mesmos no sistema informático. 

3.4 Realização de Encomendas 

A aquisição de Medicamentos e Produtos de Saúde é essencial para o bom funcionamento de uma 

farmácia comunitária. Atualmente, a indústria de distribuição farmacêutica possibilita a aquisição de 

produtos em poucas horas. A aquisição de produtos pela farmácia é efetuada através da realização de 

encomendas a armazenistas ou cooperativas de distribuição (fornecedores) e ainda por encomendas 
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diretas aos laboratórios. Os critérios de seleção de um fornecedor são definidos por cada farmácia. No 

entanto, estes são fundamentados sobretudo no serviço prestado, na capacidade de stocks e variedade de 

produtos, na capacidade de entrega em situações de urgência, no tempo de entrega, no comprimento das 

datas e horas de entrega, número de entregas diárias, na facilidade de devolução dos produtos e nos 

preços aplicados. É também importante ter em atenção as condições e facilidades de pagamento, 

descontos e bonificações que o fornecedor faculta. O principal distribuidor da FG é a OCP Portugal®, 

havendo entrega de 3 encomendas diárias através deste fornecedor. Porém, em caso de falta de algum 

produto por este fornecedor, ou por as condições comerciais serem mais benéficas, a FG também efetua 

encomendas, de forma esporádica, ao distribuidor Alliance Healthcare®. A FG tem outros fornecedores, 

mas menos importantes do que os referidos anteriormente. 

No que diz respeito à compra direta de produtos aos laboratórios ou marcas, está é feita pelo diretor 

técnico através dos delegados de informação, que se deslocam periodicamente à farmácia e, geralmente, 

oferecem melhores descontos e bonificações. Contudo existem desvantagens deste tipo de compras. 

Encomendas feitas diretamente ao laboratório, normalmente, implicam a compra de quantidades mínimas, 

o que não se verifica nos fornecedores. Também o tempo de entrega das encomendas é muito superior. 

Através do SIFARMA®, é possível efetuar encomendas de 3 formas: 

 Instantânea – Estas são realizadas no momento da dispensa farmacêutica, quando o utente pretende 

um produto que não está disponível na farmácia. Este tipo de encomendas pode ser realizado por 

telefone ou através do sistema informático e são vantajosas pois permitem escolher o fornecedor 

pretendido, informar o utente da disponibilidade do produto, preço e hora prevista de chegada; 

 Diárias informatizadas – Estas são efetuadas para produtos que atingiram o ponto de encomenda, 

ou seja, atingiram valores inferiores ao stock mínimo. Nestas ocasiões, o SIFARMA®
 direciona 

automaticamente esses produtos para uma proposta de encomenda, que é depois verificada pelo 

responsável ou adjunto da farmácia. Pode-se ainda adicionar ou retirar produtos, alterar quantidades, 

transferir para outros grossistas de acordo com determinadas condições comerciais, entre outras 

tarefas. No final da revisão, a encomenda é aprovada, sendo depois enviada ao fornecedor 

selecionado. 

 Manuais – neste tipo de encomendas o contacto com o fornecedor é efetuado via telefone ou correio 

eletrónico. Ao contrário das encomendas instantâneas, estas não ficam registadas no sistema 

informático. Assim, no momento da entrega da encomenda na farmácia, é necessário, no menu de 

"Gestão de Encomendas" do SIFARMA®, criar uma encomenda manual, e só depois fazer a respetiva 

receção. 
 

Durante o estágio tive a oportunidade de efetuar encomendas via telefone ou encomendas 

instantâneas, quando tal era necessário, e visualizar a realização de encomendas diárias informatizadas, 

e efetuar o registo de encomendas manuais. 

3.5 Receção e Conferência de Encomendas 

Após a realização da encomenda, os produtos são entregues, em contentores próprios ou caixas de 

cartão, na área de receção de encomendas da FG pelos fornecedores/distribuidores grossistas e/ou 

laboratórios. Todos os produtos que necessitam de refrigeração são enviados em contentores térmicos, 

distintos dos contentores normais. Na parte externa do contentor é colocada toda a informação referente à 
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farmácia e um código de encomenda. Isto permite associar os demais contentores à mesma encomenda, e 

desta forma, à mesma fatura. Os contentores são também acompanhados pela fatura da encomenda e, em 

caso que esta não venha, uma guia de remessa. Em ambos documentos deve de constar a seguinte 

informação: identificação do fornecedor e da farmácia, número do documento ou código de barras, 

identificação dos produtos faturados (código do produto, geralmente o Código Nacional do Produto, 

CNP, e designação do produto), quantidade pedida e quantidade enviada dos produtos, Preço de Venda à 

Farmácia (PVF), desconto (quando aplicável), Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e o valor total 

da encomenda. Em alguns fornecedores, os documentos são também acompanhados pelo Preço de Venda 

ao Público (PVP). Se por alguma razão os produtos faturados não forem enviados e haver erros na fatura, 

é importante expor a situação ao fornecedor via telefone através de uma reclamação. 

A receção das encomendas é realizada através do SIFARMA®, efetuada no menu "Receção de 

Encomendas". As encomendas diárias e instantâneas são gravadas automaticamente neste sistema 

informático, permitindo uma receção automática. No caso de se ter realizado uma encomenda direta ao 

laboratório ou ao distribuidor grossista via telefónica, é necessário criar a encomenda informaticamente 

(encomenda manual). Primeiro deve-se selecionar a encomenda a rececionar, tendo o cuidado de verificar 

se há mais do que uma encomenda na mesma fatura e, em caso afirmativo, agrupar as mesmas. De 

seguida, identifica-se o número da fatura e o total do valor faturado (IVA incluído). É também importante 

verificar se existem produtos de frio na encomenda, de forma a dar-lhes prioridade durante a receção, de 

maneira a armazena-los logo que possível no frigorífico. Procede-se, então, à leitura ótica dos códigos ou 

introdução manual do CNP de todos os produtos e, para cada um, verifica-se o estado e número de 

embalagens, a existência de possíveis produtos bónus, bonificações, o Prazo de Validade (PV) e o PVF.  

Na confirmação do PV, caso o produto, ou esteja a stock zero, ou o PV do artigo enviado seja inferior 

ao dos já existentes em armazém, deve-se alterar o PV para o correspondente ao do produto que está a ser 

inserido. Após a leitura de cada produto e a indicação do número de embalagens, o SIFARMA®
 atualiza 

automaticamente o stock.  

Para os produtos com Preço Inscrito na Cartonagem (PIC), verifica-se apenas se este corresponde ao 

PVP que é indicado no sistema informático. Quando não existe correspondência, deve-se verificar se 

existe stock do produto na farmácia. Caso não exista, é necessário atualizar o preço. Se existir stock, tem 

de se ter a precaução de identificar os produtos que têm um preço distinto do já existem em stock. Na FG 

isto é feito através da colocação de elásticos em torno das caixas. Assim é garantindo que o produto com 

o PVP mais antigo seja vendido em primeiro lugar e, só futuramente se deverá efetuar a atualização do 

PVP no sistema informático. Para os produtos sem PIC devem de ser estabelecidas margens de lucro. 

Estas margens variam e são diferentes entre as farmácias. Após esta verificação, os produtos eram 

etiquetados com o PVP estabelecido. Para os produtos que vão ser comercializados na FG pela primeira 

vez, deve-se criar uma ficha de produto detalhada, com atualização do stock mínimo e máximo. Se 

existirem reservas de um produto que venha faturado na encomenda a rececionar, o SIFARMA® faz essa 

indicação, e esse produto deve ser separado dos restantes recebidos. 

Após leitura de todos os produtos enviados, deve-se verificar se o número de produtos lidos 

corresponde ao número de produtos faturados e o valor total da fatura (incluindo IVA). Depois de aprovar 

a receção da encomenda, o sistema informático produz, de forma automática, um inventário dos produtos 
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em falta, para que possam ser abrangidos na encomenda diária subsequente. A etapa de receção e 

conferência das encomendas é finalizada pelo arquivo, em pastas distintas, da fatura original e do 

documento duplicado. A fatura original é enviada para a contabilidade e o duplicado é guardado na 

farmácia. 

Relativamente aos medicamentos sujeitos a controlo especial pelo INFARMED, como por exemplo 

os psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas, carecem de uma guia específica em duplicado 

aprovada pela entidade competente, sendo posteriormente assinadas e carimbadas pelo farmacêutico 

responsável e armazenadas num local específico. 

Durante o estágio, desde o início do mesmo, realizei inúmeras encomendas, tendo sempre em conta 

todos os cuidados necessários para a realização desta tarefa. Esta atividade deu-me a oportunidade de 

me familiarizar com os nomes comerciais, princípios ativos, formas farmacêuticas e com as diferentes 

apresentações dos medicamentos. Isto acabou por ajudar-me muito durante o atendimento ao público, 

em que muitas vezes os utentes não reconheciam o nome da substância ativa ou até mesmo o laboratório 

da medicação prescrita, apenas identificando a embalagem. 

3.6 Armazenamento 

Após a receção dos produtos, procede-se ao seu armazenamento. Esta é uma etapa de extrema 

importância, pois deve respeitar as condições de conservação individuais de cada produto, sendo a sua 

grande maioria acondicionados de forma controlada, à temperatura ambiente (25ºC +/- 1ºC) e humidade 

relativa entre os 60%. Os produtos que implicam refrigeração (entre 2-8ºC) devem de ser os primeiros a 

serem armazenados. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são armazenados em local próprio, 

e longe do alcance dos utentes. Os MSRM não podem estar armazenados na área de atendimento. Já os 

MNSRM podem estar localizados nesta zona, à vista do utente [3]. De forma geral, todos os produtos 

devem de ser armazenados tendo em conta os dois seguintes métodos: 

 FEFO (First Expired, First Out): todos os produtos com PV inferior devem de ser colocados à 

frente ou por cima dos outros, para que possam ser vendidos em primeiro lugar; 

 FIFO (First In, First Out): Este método aplica-se aos produtos que não possuam PV e, segundo a 

este, os produtos mais antigos devem de ser os primeiros a serem vendidos. 

O armazenamento dos produtos, principalmente nas primeiras semanas do estágio curricular, foi 

fundamental para identificar com rapidez a localização dos diferentes produtos, e assim despender 

menos tempo na procura dos mesmos e mais no atendimento em si. Esta atividade também deu-me a 

oportunidade de reconhecer com mais eficácia todos os produtos existentes na farmácia, permitindo 

assim perceber quais são os artigos mais procurados pelos utentes que visitam a FG. 

3.7 Controlo dos Prazos de Validade 

O controlo dos prazos de validade numa farmácia é um processo de grande responsabilidade, e por 

isso é de grande importância que, durante a receção e verificação de uma encomenda, se tome atenção 

redobrada ao PV, tal como está indicado na seção 3.5.  

Uma outra forma de controlar os PV é através da impressão mensal da lista de todos os produtos cuja 

validade expira dentro de um mês, de modo a efetuar a devolução. Com esta listagem, é necessário 

confirmar quais os produtos que realmente expiram no PV indicado e, que por isso devem de ser 
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removidos do seu local de armazenagem e colocados num contentor, com a respetiva nota de devolução, 

de forma a serem devolvidos. Caso o fornecedor aceite o pedido de devolução, é emitida uma nota de 

crédito referente à devolução, ou então são enviados os mesmos produtos devolvidos, mas com PV mais 

longos. Caso o PV seja superior ao indicado na lista, é necessário realizar a atualização do mesmo no 

sistema informático. 

No decorrer do estágio, realizei esta tarefa e percebi a importância da verificação dos prazos de 

validade de forma periódica, para que sejam garantidas a eficácia e a segurança de todos os produtos 

dispensados numa farmácia. 

3.8 Gestão de Devoluções 

Em algumas situações é necessário proceder a devoluções de medicamentos e/ou outros produtos de 

saúde, retirando-os do stock de produtos disponíveis na farmácia, tais como: (1) Expiração do PV; (2) 

Embalagens danificadas ou produtos trocados no momento da receção de encomendas; (4) Produtos 

debitados, mas não encomendados; (5) Emissão de circulares de suspensão de comercialização pelo 

INFARMED; (6) Emissão de circulares de recolha voluntária emitida pelo detentor da Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM); (7) Produtos que chegam à farmácia com o PV expirado. 

O sistema informático SIFARMA®
 usufrui de um menu para a realização da Gestão de Devoluções, 

onde é possível criar notas de devolução. Nestas devem de constar a identificação do fornecedor e dos 

produtos a devolver e o motivo da devolução. A nota de devolução, devidamente assinada e carimbada, é 

impressa em triplicado, entre os quais dois exemplares devem de acompanhar a devolução até às 

instalações do fornecedor, e o terceiro exemplar é guardado numa pasta apropriada na farmácia para ser, 

futuramente, regularizada. Depois é necessário normalizar a devolução, de maneira a se obter um registo 

informático sobre a aprovação ou não da devolução. Caso a devolução seja aceite, pode ser regularizada 

através de uma nota de crédito ou da troca de produtos. Caso não seja aceite, o produto devolvido é 

reenviado para a farmácia, juntamente com a devida justificação, de forma a poder-se efetuar a quebra do 

produto. Estes artigos são depois colocados no VALORMED. 

Ao longo do meu estágio realizei várias devoluções de produtos, sobretudo, devido ao curto prazo de 

validade, erros no pedido e erros na faturação. Esta atividade foi sempre realizada com supervisão. 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 
A dispensa de medicamentos traduz-se no ato em que o profissional de saúde, após avaliação da 

medicação, cede os medicamentos aos utentes mediante prescrição médica, regime de automedicação ou 

indicação farmacêutica [3]. O farmacêutico é último agente de saúde a estar em contacto com o utente 

antes do início da terapia medicamentosa. Portanto, é de extrema importância que, durante a dispensa, 

seja indicada toda a informação indispensável para o correto, eficaz e seguro uso dos medicamentos. 

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os MSRM são todos aqueles que: (1) possam representar um 

risco para a saúde dos utentes, direta ou indiretamente, quando administrados sem vigilância médica, 

mesmo se utilizado para o fim apropriado; (2) O seu uso pode constituir um risco direto ou indireto para a 

saúde do doente se utilizado com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a 

que se destinam; (3) O medicamento contém substâncias ou preparações à base dessas substâncias cuja 
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atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; (4) A administração do medicamento seja 

efetuada por via parentérica [8]. Portanto, estes medicamentos devem de ser prescritos por médico 

habilitado e, nas farmácias, apenas podem ser dispensados aquando entrega da receita médica, após a 

mesma ser validada. 

A venda deste tipo de medicação representa grande parte da receita de uma farmácia. Maioria dos 

utentes que visitam a FG são considerados doentes crónicos, tomando medicação todos os dias. 

Medicamentos para o tratamento da Diabetes Mellitus, Hipercolesterolemia, Hipertensão arterial são, 

sem dúvida, os mais vendidos. Tive várias oportunidades de explicar aos utentes a forma como este tipo 

de medicamentos funcionam e, por isso, consegui aprofundar e cimentar ainda mais os meus 

conhecimentos relativos aos mesmos. 

4.1.1 Receita Médica 

Designa-se por Recita Médica o documento no qual é prescrito um ou mais medicamentos por um 

médico ou, nos casos previstos pela legislação, por um médico dentista ou odontologista. As indicações, 

modelos ou formatos aos quais as Receitas Médicas devem de obedecer estão devidamente aprovados por 

lei [8].  

A prescrição pode ser composta por qualquer medicamento ou produto de saúde, sendo que esta 

aplica-se com maior frequência aos MSRM, incluindo medicamentos manipulados, medicamentos com 

substâncias estupefacientes ou psicotrópicos e outros medicamentos comparticipados pelo Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) [9]. Em relação a produtos de autocontrolo da Diabetes Mellitus (tipo 1 e tipo 

2) e produtos dietéticos, é indispensável que a receita médica siga o modelo aprovado em Despacho 

[10,11].  

No decorrer dos 6 meses de estágio, tive oportunidade de dispensar MSRM através de prescrições 

manuais, eletrónicas em papel e sem papel. 

4.1.1.1 Receita Manual  

A prescrição dos medicamentos é realizada num documento pré-impresso [12]. Estas receitas estão 

cada vez mais em desuso, e apenas em situações ocasionais é que poderem ser prescritos medicamentos 

neste tipo de documento. Essas exceções são: (1) falência do sistema informático; (2) inadaptação 

justificada do prescritor, previamente confirmada e validada, de forma anual, pela respetiva Ordem; (3) 

prescrição ao domicílio; (4) outras situações até ao máximo de 40 receitas médicas por mês [12].  

No caso das receitas manuais, várias vezes tive dificuldade em decifrar a caligrafia do prescritor, 

sendo muitas vezes necessário confirmar com os colegas. Numa ocasião tive que entrar em contacto 

direto com o médico do utente, já que nenhum funcionário conseguiu perceber o que estava prescrito na 

receita. É importante enfatizar que este tipo de prescrição causa maiores erros na dispensa, não só por 

dificuldades na leitura, mas também porque o sistema informático não nos permite verificar se a 

dispensa foi concretizada corretamente. 

4.1.1.2 Receita Eletrónica 

A prescrição de medicamentos neste tipo de receita, resulta da utilização de sistemas informáticos, 

que permitem aumentar a segurança no ato da prescrição e dispensa. Através do SIFARMA®, é possível 

observar todos os produtos prescritos de acordo com a DCI, permitindo no final do atendimento verificar, 
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através do CNP, se o produto dispensado corresponde ao produto prescrito. Quando as receitas são 

destinadas a tratamento de curta duração, estas são não renováveis, tendo apenas uma validade de 30 dias. 

Em casos que o tratamento seja para longa duração, as receitas podem ser renováveis, contendo até 3 vias. 

Cada via tem uma validade de 60 dias [10]. Dentro das receitas eletrónicas ainda é possível encontrar: 

 Receita eletrónica em Papel (materializada) - Em cada receita podem ser prescritos até 4 

medicamentos distintos, num total de 4 embalagens por receita. No máximo, podem ser prescritas 

duas embalagens por medicamento [10, 12]. 

 Receita eletrónica sem Papel, RSP (desmaterializada) - A partir do dia 1 de abril de 2016, passou 

a ser obrigatória a utilização deste modelo de prescrição [12,13]. Para que seja possível utilizar este 

tipo de receita, é necessário realizar a prescrição online, onde o software têm de validar e registar a 

receita no sistema central de prescrição, antes da sua impressão em papel. Depois todos os dados 

referentes à receita (número, código de dispensa e código de direito de opção) podem ser enviadas 

para o telemóvel do utente [10]. Este novo formato permite a prescrição de um número ilimitado de 

diferentes produtos. Contudo, apenas podem ser prescritas, no máximo, 2 embalagens de cada artigo, 

com a exceção de medicamentos destinados a tratamentos prolongados [10]. As RSP facilitam todo 

processo da prescrição e dispensa, minimizando a ocorrência de erros e evitando a falsificação das 

receitas. Para o utente, este novo formato permite o levantamento dos produtos apenas quando 

necessita. Contudo é preciso ter em conta que é obrigação do paciente ter em atenção a validade de 

levantamento dos medicamentos que, mesmo na mesma receita, podem ser diferentes (varia entre 30 

dias a 6 meses). 

O aparecimento das receitas eletrónicas foi um grande passo para que o processo de prescrição se 

tornasse simples e seguro. Estas restringem os erros associados à caligrafia do médico, e permite 

confirmar que os medicamentos que estão a ser dispensados são aqueles que foram prescritos. 

O novo modelo de prescrição (RSP), a meu ver, é vantajoso particularmente para o utente, uma vez 

que lhe possibilita o levantamento da medicação apenas quando necessita, evitando duplicação de 

medicação e diminui as visitas ao médico. Contudo, deparei-me com muitos utentes, principalmente 

idosos, que ficavam muito confusos com todas as guias de tratamento que lhes eram entregues, sendo que 

muitas vezes deixavam medicação passar o prazo de validade. As mensagens no telemóvel, apesar de 

serem uteis, já que diminuem a quantidade de papel gasto nos postos médicos, é desvantajoso para os 

utentes, pois estes não conseguem saber quais os medicamentos que foram prescritos, as quantidades e 

as validades, sendo por isso mais difícil de controlar. O utente pode-se inscrever no mySNS, de forma a 

poder visualizar todos os medicamentos prescritos, porém esta é uma solução mais difícil de aplicar às 

faixas etárias mais avançadas. 

4.1.2 Prescrição de Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes podem ser utilizados na terapêutica de diversas 

doenças. Porém, por apresentarem um elevado risco de dependência, e de uso para fins ilegais [10], estes 

medicamentos são sujeitos a um controlo específico, existindo para isso um regime jurídico aplicável ao 

seu tráfico e consumo. Todos os medicamentos que contenham este tipo de substâncias, listadas em 

decretos de lei, estão integradas nesta classe [14,15].  
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O controlo deste tipo de medicamentos é realizado na receção e na dispensa dos mesmos. Durante a 

receção, a fatura é acompanhada por uma requisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, em 

duplicado. O farmacêutico deve de carimbar, assinar e datar o duplicado que é depois enviado para o 

fornecedor como comprovativo de receção. O original deve de ser arquivado na farmácia, numa pasta 

própria, sendo que deve de ser guardada por um período mínimo de 3 anos [15]. No momento da 

dispensa, o farmacêutico deve de verificar se, no caso das receitas manuais e eletrónicas em papel, o 

medicamento se encontra prescrito isoladamente, tendo também a identificação obrigatória de Receita 

Especial, com a inscrição RE [10]. Durante o processo, é exigido o preenchimento de um formulário onde 

devem ser indicados todos os dados relativos ao utente (nome, morada), adquirente (que pode ou não ser 

o utente, indicando-se o nome, morada, número de identificação e idade), identificação do médico 

prescritor e o número da receita. A dispensa só pode ser concluída após apresentação do cartão de cidadão 

ou outro documento de identificação [12]. Assim que a venda seja concluída, é-lhe atribuída um número 

sequencial de registo. Para além da impressão normal dos dados no verso da receita (manuais e eletrónica 

em papel) é também impresso um comprovativo de venda do produto. Este comprovativo deve de ser 

arquivado na farmácia durante pelo menos 3 anos e, no caso das receitas manuais, agrafado à fotocópia da 

mesma. Adicionalmente, nas receitas manuais, é necessário enviar um formato digitalizado da mesma, e 

do registo de saída, por correio eletrónico, para o INFARMED. No início de cada ano, deve-se também 

enviar um balanço dos registos de entradas e saídas deste tipo de medicamentos, referentes ao ano 

anterior [10,16]. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de dispensar este tipo de medicamentos, percebendo a 

importância do devido controlo da entrada e saída deste tipo de produtos. A verificação dos dados de 

identificação são de extrema importância, de forma a garantir que a farmácia fica salvaguardada. Numa 

situação fui obrigada a negar a cedência de um medicamento desta categoria, já que o documento de 

identificação do adquirente estava inválido (fora de validade). 

4.1.3 Validação da prescrição médica 

Para que o farmacêutico possa dispensar os medicamentos prescritos, é necessário primeiro validar a 

receita médica, sendo por isso fundamental verificar que as mesmas estejam conformes os critérios de 

validação.  

No que diz respeito à prescrição eletrónica, a receita deverá conter a seguinte informação [10]: (1) 

Número da receita, local de prescrição e identificação do médico prescritor; (2) Dados corretos do utente 

(nome, número de utente, número de beneficiário); (3) Identificação do regime especial de 

comparticipação de medicamentos, caso aplicável, representados pelas letras R e/ou O. A letra R aplica-

se aos utentes pensionistas abrangidos pelo regime especial. Já a letra O aplica-se a utentes abrangidos 

por outro regime especial de comparticipação, identificado por menção ao respetivo diploma legal; (4) 

Identidade financeira responsável pelo pagamento da comparticipação (grande parte SNS); (5) 

Identificação do medicamento. Esta identificação pode ser realizada por DCI, prescrição por marca ou 

titular da AIM, sendo que estas duas últimas devem de ser acompanhadas por justificações 

técnicas/exceções; (6) Dosagem, forma farmacêutica e dimensão embalagem (número de formas 

farmacêuticas) e o código representativo que agrupa; (7) Número de embalagens a dispensar segundo as 

regras em cima mencionadas; (8) Data da prescrição preenchida automaticamente pelo software; (9) 
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Validade da prescrição; (10) Assinatura do prescritor; (11) Comparticipações especiais devendo ser 

identificado o despacho/portaria aplicável. 

No caso das receitas manuais, o farmacêutico, para além de verificar os elementos identificados nos 

pontos relativos às receitas eletrónicas, ainda necessita de confirmar [10]: (1) A agregação da vinheta, 

data e a assinatura do médico prescritor; (2) A presença da vinheta do local de prescrição, se aplicável; (3) 

A presença, no canto superior direito da receita, de uma exceção legal; (4) As receitas não podem conter 

rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis, sendo motivos 

para a não comparticipação das receitas; (5) Não é permitida mais do que uma via da receita manual, 

sendo por isso não renovável, e com validade de 30 dias. 

Durante a dispensa de produtos ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de verificar os vários 

requisitos necessários de validação da prescrição médica. Reparei que existiam algumas falhas tais 

como falta de assinatura por parte do médico, ausência de número de beneficiário do utente, erros na 

data da prescrição e erros na prescrição de medicamentos, ausência de despacho/portaria especial de 

determinadas doenças, entre outros. 

4.1.4 Cedência do medicamento 

Após o processo de validação da receita estar concluída, e não ser detetado nenhum erro, é possível, 

finalmente, o produto ser dispensado. Assim, o farmacêutico deve de comunicar ao utente sobre a 

existência dos medicamentos disponíveis na farmácia com o mesmo principio ativo, forma farmacêutica, 

apresentação e dosagem. Isto permite ao utente optar, quando a prescrição médica assim o permita, por 

medicamentos genéricos ou por medicamentos de referência. De acordo com o Estatuto do Medicamento, 

as farmácias devem deter um número mínimo de 3 medicamentos de cada grupo homogéneo para venda, 

dentro dos quais devem de corresponder aos 5 mais baratos do mercado [8]. Porém, em certas ocasiões, 

na prescrição médica pode estar indicado o nome comercial do medicamento ou do titular do AIM. Isto 

pode acontecer quando se trata de medicamento de marca sem similar, ou quando não exista 

medicamento genérico (MG) similar comparticipado, ou quando existe uma justificação técnica do 

prescritor [10,12]. Para isso, o prescritor tem de acionar uma das seguintes exceções: (A) medicamentos 

com margem ou índice terapêutico estreito. Neste caso é obrigatório ceder o medicamento indicado pelo 

médico [10]; (B) quando há suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância, alergia ou 

reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa. Nesta situação é obrigatório dispensar o 

medicamento prescrito na receita [10]; (C) continuidade de um tratamento com duração estimada superior 

a 28 dias. Apesar da justificação, o utente pode optar por um medicamento equivalente ao prescrito, desde  

que seja de preço inferior [10]. 

Nos vários momentos em que tive a oportunidade de realizar atendimento ao público, deparei-me 

com várias situações e opiniões no que toca aos medicamentos selecionados. Grande maioria dos utentes 

pedia pelo genérico mais barato, não havendo problema em selecionar um laboratório diferente do que 

aquele que usava anteriormente. Outros pediam genérico, mas de preferência do laboratório específico, 

para assim ser mais facilmente identificável. Através do SIFARMA® é possível saber, na ficha do utente, 

quais os produtos que costuma levar e qual o laboratório. Porém, outros utentes não dispensavam o uso 

do “medicamento de marca”, afirmando que os genéricos não tinham o mesmo efeito. 

Independentemente de qual medicamento que o utente levasse, certificava-me que estes eram 
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devidamente informados na forma da toma, e todos os cuidados que teriam de ter para que a terapêutica 

fosse a mais eficaz e segura possível. 

4.1.5 Sistema de Comparticipação 

De acordo com a legislação e normas vigorantes, a comparticipação de medicamentos pode ser 

realizada através de um regime geral ou de um regime especial [10,17,18]. Nestes regimes estão 

definidas as percentagens do PVP que são comparticipadas pelo estado: 

 Regime geral – A comparticipação é realizada de acordo com um sistema de escalões: Escalão A - 

90%; Escalão B – 69%; Escalão C – 37%; Escalão D – 15%. A atribuição do escalão está dependente 

da classificação farmacoterapêutica do medicamento [19]. 

 Regime especial – Como já foi dito anteriormente, o Regime Especial de Comparticipação pode ser 

identificado pela letra R e/ou O. No caso dos doentes pensionistas abrangidos pelo Regime Especial 

(letra R), a comparticipação é acrescida de 5% ao escalão A, e 15% aos restantes escalões [10,18]. 

Para os medicamentos cujo PVP corresponda a um dos cinco preços mais baixos do grupo 

homogéneo em que se inserem, a comparticipação do Estado é de 95% [10,17,18]. No caso de 

medicamentos prescritos destinados a determinadas patologias ou a determinados grupos especiais de 

utentes (letra O), o regime de comparticipação é diferente, sendo obrigatória a indicação na receita 

do diploma referente a essa patologia ou ao grupo de utentes em questão [20]. 

Também se encontram abarcados por um regime de comparticipação os medicamentos manipulados 

(comparticipação de 30% do PVP), produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus 

(comparticipação de 85% do PVP das tiras-teste e 100% das agulhas, seringas e lancetas), produtos 

dietéticos com carácter terapêutico (comparticipação de 100% desde que sejam prescritos em 

determinados locais) e câmaras expansoras (comparticipação é de 80% do PVP, não podendo exceder 

28€, e é limitada a uma câmara expansora, independentemente do tipo, por utente, por cada período de 

um ano) [10, 21-23]. 

Existem, ainda, vários regimes de complementaridade por subsistemas de saúde criados no âmbito de 

vários ministérios: Assistência na Doença dos Miliares, empresas bancárias (Caixa Geral de Depósitos), 

seguradoras (Medis®, Multicare®) e outras instituições prestadoras de cuidados de saúde (Serviços de 

Assistência Médico Social – SAMS e SAMS/Quadros) [24]. 

Ao longo do estágio, estive a oportunidade de lidar com utentes que tinham várias formas de 

comparticipação da medicação. No início enfrentei algumas dificuldades no que toca às várias regras 

que tinham de ser cumpridas para que a comparticipação fosse processada corretamente. Todavia, ao 

longo do tempo fui-me adaptando aos vários sistemas de comparticipação. 

4.1.6 Processamento do Receituário e Faturação 

Após aviamento de receita, na qual deve de constar pelo menos um MSRM comparticipado, é 

impresso no verso da receita o documento de faturação. Este documento deve de ser acompanhado pela 

seguinte informação [25]: (1) Identificação da Farmácia; (2) Identificação do medicamento, sendo 

indicado o DCI e o código CNP; (3) Preço total; (4) Quanto do preço total é comparticipado; (5) Valor a 

pagar pelo utente; (6) Data de dispensa; (7) Espaço dedicado às declarações e assinatura do utente. 

Na FG, a impressão do documento e assinado pelo utente, as receitas são guardadas, 

temporariamente, em gavetas próprias dispostas por organismo para, futuramente, serem analisadas e 
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detetadas as não-conformidades dos critérios de prescrição. Esta análise é fundamental que seja realizada 

com a devida atenção, já que tem como objetivo principal o reembolso à farmácia do valor relativo à 

percentagem do medicamento comparticipado. Assim, o farmacêutico responsável organiza as receitas de 

cada organismo por lote, e dentro de cada lote, por número da receita. Cada lote é constituído por 30 

receitas. Após esta organização, é necessário verificar se a medicação dispensada foi que está prescrita na 

receita, e conferir a validade e assinatura do médico. Se a receita não estiver conforme, é necessário 

proceder à sua correção. Caso não sejam detetadas inconformidades, o responsável carimba, assina e data 

o verso da receita. À medida que cada lote de 30 receitas é validade, pode-se realizar o fecho do mesmo, 

através da impressão, em triplicado, do verbete de identificação de lote. Este corresponde a um resumo do 

lote em questão. Este verbete deve então ser carimbado, rubricado e anexado ao lote respetivo [25]. No 

final de cada mês, emite-se a Relação de Resumos de Lote e a Fatura Final Mensal para cada entidade 

comparticipante. Deve-se enviar estes dois últimos documentos, até ao dia 10 do mês seguinte, para o 

Centro de Conferência de Faturas, e a respetiva documentação correspondente ao SNS. Até à mesma data, 

as receitas dos restantes organismos devem de ser enviadas por correio para a ANF [25,26]. Na ausência 

de inconformidades, o envio destes documentos garante à farmácia o pagamento do valor comparticipado. 

Atualmente as receitas com erros não devolvidas à farmácia, sendo que não podem ser corrigidas. Caso 

existam inconformidades das mesmas, a farmácia perde o dinheiro correspondente à comparticipação. 

Mais uma razão para realizar esta conferência com extremo cuidado. 

Todo este procedimento é valido apenas para as receitas manuais e receitas eletrónicas em papel. Nas 

RSP, por serem completamente informatizadas, o processo de comparticipação e validação da receita é 

feita de forma automática. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de participar em todo processo de organização e validação 

do receituário. Porém, esta tarefa está cada vez mais escassa, já que cada vez mais chegam às farmácias 

as RSP. Não obstante, consegui perceber a grande importância da devida validação destas receitas, já 

que o pagamento desta comparticipação representa uma grande fonte económica para a farmácia. 

4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

De acordo com o Estatuto de Medicamento, um MNSRM é qualquer medicamento que não preencha 

nenhuma das condições acima referidas para ser considerado MSRM [8]. O regime de preços aplicados 

aos MNSRM também está descrito no mesmo Estatuto em cima mencionado [8]. Todos os medicamentos 

MNSRM comercializados devem de comprovar, em estudos realizados, um impacto na relação 

risco/benefício, de acordo com o seu perfil de segurança [27]. Porém, comercialização deste tipo de 

medicação não é exclusiva às farmácias [28]. 

Pelo facto de este tipo de medicamentos poder ser vendido em outros estabelecimentos para além das 

farmácias, tem-se vindo a notar um aumento da prática de automedicação. A automedicação é definida 

como sendo “a utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica de forma responsável, sempre 

que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência 

ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde” [29]. Apesar de poder ser uma prática benéfica, 

em muitos casos é feita de uma forma descontrolada e mesmo desnecessária. Por estas razões, a indicação 

farmacêutica tem, cada vez mais, uma importância vital. A indicação farmacêutica é uma prática que só 

pode ser realizada pelo farmacêutico, em que este recolhe toda a informação necessária sobre o paciente, 
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sintomas, duração dos mesmos, entre outros, de forma a poder decidir se os sintomas estão associados a 

um problema de saúde grave (neste casos o utente deve de ser encaminhado ao médico), ou a transtornos 

menores, que facilmente podem ser solucionados por medidas não farmacológicas ou uso de MNSRM, 

sem haver necessidade de consulta [3, 30]. Se o farmacêutico decidir dispensar um MNSRM, este tem a 

obrigação de educar o utente para o seu uso correto, garantindo que este percebe a posologia a fazer, bem 

como potenciais contraindicações e efeitos adversos. 

Ao longo do meu estágio curricular, tive a oportunidade de realizar algumas Indicações 

Farmacêuticas, inicialmente com supervisão e depois apenas com confirmação. Contudo, a grande 

maioria das minhas indicações foram para situações de problemas menores, tais como constipações, 

alergias, queimaduras, cansaço, enjoos de movimento, problemas menores gastrointestinais (diarreias e 

obstipações). 

4.3 Dispensa de outros produtos de saúde 

Existem outros produtos que podem ser vendidos numa farmácia, tais como produtos de uso 

veterinário [31], medicamentos de origem natural [32], produtos homeopáticos [8], dispositivos médicos 

[33], alimentos dietéticos [34], suplementos alimentares [35], produtos de alimentação especial [36], 

PCHC [37] e artigos de puericultura [2, 38]. Apesar de a FG ter pelo menos um produto de todas as 

categorias supra mencionadas, vou apenas fazer referência aqueles com que tive maior contacto, e que 

tinham maior impacto e procura pelos utentes. 

4.3.1 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Entende-se por produto de uso veterinário todos os produtos destinados, quer ao uso em animais, 

quer às instalações dos animais e ambiente que os rodeiam, ou a atividades relacionadas com estes, ou 

com os produtos de origem animal [31]. Da mesma maneira que acontece com a dispensa de 

medicamentos de uso humano, o farmacêutico deve ter a consciência das indicações necessárias fazer em 

relação aos medicamentos para uso veterinário, esclarecendo o utente, para assim garantir a eficácia e 

segurança do tratamento. A FG faz parte de uma iniciativa, “Espaço animal”, e por isso faz todo o sentido 

referir este tema. Uma parte dos lineares da FG localizados na área de atendimento é dedicada a este tipo 

de produtos.  

Poucas foram a oportunidades de venda de produtos de uso veterinário, sendo grande maioria dos 

casos produtos contra pulgas, carraças e mosquitos. Porém, sempre que surgia dúvidas por parte dos 

utentes, fazia questão de explicar todos os cuidados necessários de aplicação e/ou administração destes 

produtos. 

4.3.2 Suplementos alimentares 

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..." [35].  

Durante o meu estágio fiz a dispensa de uma grande variedade deste tipo de produtos, salientando 

aqueles dedicados a reduzir níveis de fadiga, cansaço, melhor memória, e aumento de concentração 

mental. Ao ceder este tipo de produtos, tinha sempre o cuidado em indicar ao utente todas as regras de 

posologia e cuidados a ter. 
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4.3.3 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Apesar de não serem considerados medicamentos, os produtos cosméticos e de higiene corporal são 

muitas vezes indicados por dermatologistas, com uma finalidade terapêutica ou estética. Por definição, 

um produto cosmético consiste em “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto 

com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de 

exclusiva ou principalmente os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado 

ou de corrigir os odores corporais” [37].  

Na FG, vários lineares que se encontram na área de atendimento, estão dedicados aos PCPH, sendo 

que estes têm um grande impacto no rendimento da farmácia, já que os seus utentes procuram bastante 

este tipo de produtos. Através da observação dos farmacêuticos e técnicos da FG, e após leitura dos 

panfletos das diversas marcas, fui adquirindo alguns conhecimentos que consegui então aplicar durante 

o estágio. 

4.3.4 Produtos de Puericultura 

A FG tem vindo a apostar cada vez mais nos de produtos de puericultura e de conforto. Estes 

produtos destinam-se a promover o desenvolvimento (alimentação e sucção) e conforto (sono, 

relaxamento, higiene, etc.) dos bebés e crianças, durante os primeiros anos de vida [38]. A FG tinha um 

linear unicamente dedicado a este tipo de produtos, e atrás do balcão de atendimento tinham ainda outro 

tipo de produtos desta categoria. Esta disposição tem um impacto na venda deste tipo de produtos. 

Durante o estágio tive a oportunidade de estar em contacto com muitos deste tipo de produtos, 

percebendo quais as melhores indicações a fazer aos utentes que pretendam adquirir estes artigos. Senti 

que o meu conhecimento nesta área foi muito mais reforçado, não só pela experiência que tive na 

farmácia, mas também pela presença numa formação realizada pela Milupa Comercial S.A. Esta 

formação dedicou-se aos vários produtos da Aptamil®, indicando a sua forma de funcionamento e as 

suas vantagens. 

4.4 Casos de Indicação Terapêutica 
Ao longo de todo estágio, tive várias oportunidades de fazer indicação farmacêutica a vários utentes. 

Estes recorriam à farmácia para a resolução de problemas menores, facilmente resolvidos por intervenção 

farmacêutica. Em baixo apresento alguns dos casos que tive a ocasião de resolver na farmácia: 

 Caso 1 

Utente dirige-se à farmácia com a intenção de comprar a pílula do dia seguinte (Postinor®). 

Informou-me que pretendia este produto por ter praticado relações sexuais no dia anterior, sem qualquer 

tipo de proteção contracetiva. Perguntei à utente em questão se procedia à toma de pílula contracetiva, 

sendo que a resposta foi positiva, indicando que se tinha esquecido de tomar no dia anterior. Através do 

acesso online ao Resumo de Características do Medicamento (RCM), pude então ceder à utente toda 

informação necessária para que o uso desta pílula fosse o mais eficaz possível. Indiquei que deveria 

proceder à toma do fármaco o quanto antes, nunca deixando passar 72h após o coito, já que à medida que 

o tempo passa, a eficácia da mesma diminui. Informei que também deveria continuar a fazer a 

contraceção de forma normal. Caso tivesse enjoos ou vómitos nas 3h após a toma, deveria repetir a dose 

de Postinor®, já que existe o risco de esta não ter sido absorvida ao nível intestinal, não tendo, por isso, 
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qualquer tipo de efeito. Caso tivesse sangramento, náuseas e enjoos nos 3 dias seguintes, não se deveria 

preocupar, já que estes são sintomas normalmente associados à toma deste tipo de fármaco. 

 Caso 2 

Utente dirige-se à farmácia para medir a tensão uma vez que se teria esquecido de tomar a medicação 

para o tratamento da hipertensão arterial, Concor®
 5 mg. Após acompanhar o utente na determinação da 

PA, verifiquei que os valores de PA estavam aumentados (150/90). Através do acesso online ao RCM do 

medicamento em questão, informei o utente para que evitasse esforços excessivos e situações de stress 

pois apenas poderia retomar a toma do medicamento na manhã seguinte, sem nunca duplicar a dose que 

se esqueceu de tomar. 

 Caso 3 

Utente, com cerca de 30 anos, encaminhou-se à farmácia queixando-se que tinha sintomas de diarreia 

há cerca de uma semana. Indicou que na semana anterior tinha realizado um passeio, no qual consumiu 

água de uma fonte provavelmente não controlada. Após consultar a base de dados, e ter consultado os 

respetivos RCMs, optei por dispensar o Atyflor®. Este produto vem em saquetas, sendo que se deve 

administrar uma vez por dia. Este é utilizado para a renovação da flora intestinal, e por isso não atua de 

forma imediata, permitindo algumas descargas. Para as alturas de maiores dificuldades e desconforto, 

também dispensei o Imodium Rapid®. Este ao contrário do anterior tem uma ação rápida. Indiquei que 

devia de tomar 2 comprimidos o quanto antes, de forma a diminuir rapidamente os sintomas. Devia 

também tomar 1 comprimido após cada descarga, sendo que não podia ultrapassar os 6 comprimidos por 

dia. A administração destes fármacos deve ser apenas realizada enquanto a diarreia persistir, de forma a 

evitar o desenvolvimento de obstipação. Caso os sintomas persistam por mais do que 4 dias, indiquei que 

o utente se deveria encaminhar ao médico, para que um melhor diagnóstico pudesse ser realizado. 

5. Serviços adicionais prestados 

O papel do farmacêutico não se limita apenas à dispensa de medicamentos. A prestação de cuidados 

farmacêuticos visa, essencialmente, a beneficiação dos resultados terapêuticos, com base na prevenção, 

gestão da doença e melhoria da qualidade de vida de utentes com determinadas patologias. No ato de 

cedência, o farmacêutico pode oferecer, se adequado, outros serviços, tais como o seguimento 

farmacoterapêutico, educação para a saúde, farmacovigilância, monitorização de parâmetros bioquímicos 

e/ou fisiológicos e administração de medicamentos [2, 7]. 

No caso da FG, todas as terças-feiras, no período da tarde, ocorrem consultas de nutrição, com 

marcação prévia. Este serviço é realizado por uma nutricionista profissional, associada ao programa da 

dieta EasySlim®. A FG tem também parceria com um pedologista profissional, que se desloca à farmácia, 

quartas-feiras de 15 em 15 dias, para a realização das suas consultas, previamente marcadas. 

5.1 Determinação de parâmetros Bioquímicos 

Na FG é possível fazer a determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, tais como glicemia, 

colesterol total (CT), triglicerídeos (TG), pressão arterial (PA), entre outros [2]. Para este efeito, a FG 

dispõe de uma zona reservada à realização destes serviços complementares. A medição do CT, TG e 

glicémia são realizados em aparelhos portáteis, tais FreeStyle Precision® e MultiCare In®. Está ainda 
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disponibilizado aos utentes uma balança que mede peso, altura e IMC. É também possível realizar testes 

de gravidez, caso seja pedido pelo utente. 

Durante o período de estágio, realizei desde o primeiro dia, várias determinações acima 

mencionadas, tendo sempre o cuidado de rejeitar todo o material contaminado com sangue nos 

contentores apropriados. Tendo em conta os resultados obtidos, tentava proporcionar ao utente um 

aconselhamento farmacêutico direcionado para o problema e indicar medidas não farmacológicas a 

adotar, assim como mudanças no estilo de vida. 

5.2 Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no 

Plano Nacional de Vacinação 

Na FG também é possível se fazer a administração de determinados injetáveis, sendo que todas as 

condições para esse efeito estão reunidas no gabinete de enfermagem. É de salientar que apenas os 

funcionários com a formação devida é que procediam a administração deste tipo de produtos. 

5.3 VALORMED 

A VALORMED é a sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e 

de Medicamentos fora de prazo de validade ou fora de uso, resultando da colaboração da Indústria 

Farmacêutica, dos Distribuidores, das Farmácias e, principalmente, da população [39]. Devido à crescente 

necessidade de consciencialização para a proteção ambiental, compete às farmácias comunitárias alertar 

os seus utentes para este problema, incentivando-as a depositar, nos contentores apropriados colocados 

nas farmácias, os resíduos de embalagens vazias, medicamentos fora de prazo ou não utilizados. 

Assim que se encontrem cheios, os contentores são selados e recolhidos pelos distribuidores de 

medicamentos que, depois os transportam para as suas instalações, e preenchem a ficha do contentor. 

Posteriormente é entregue a cópia verde à farmácia, que fica arquivada por um período de dois anos. Por 

fim, os contentores são depois transportados para um Centro de Triagem por um operador de gestão de 

resíduos, sendo aí tratados [40, 41]. 

6. Formações 

O Código Deontológico dita que o farmacêutico tem a responsabilidade, como agente de saúde, de 

adquirir e desenvolver os seus conhecimentos, manter atualizadas as suas capacidades técnicas e 

científicas, aperfeiçoar atitudes e capacidades [42]. Existem várias organizações que realizam diversas 

formações permitem ao farmacêutico manter-se atualizado sobre assuntos que considere relevantes. 

Durante o estágio tive a oportunidade de frequentar algumas destas formações (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Formações realizadas durante o estágio 

Data Formação Duração Organização Local 

21/03/2017 Doenças Transmissíveis ao Homem 2h Espaço Animal ANF (Porto) 

10/05/2017 DPOC e Dispositivos inaladores 2h Airvolution ANF (Porto) 

18/05/2017 
A importância da Categoria de 

Nutrição Infantil na Farmácia 
2h 

Milupa 

Comercial S.A. 

Hotel Sheraton 

(Porto) 
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PARTE 2 – Temas desenvolvidos 
 

PROJETO I – Os Distúrbios do Sono e as Benzodiazepinas 
 

1. Introdução 
O sono preenche aproximadamente um terço das nossas vidas e é fundamental para a recuperação 

física e psíquica do indivíduo [43]. Se o sono não for bem realizado, podem vir a desenvolver-se vários 

problemas de saúde, designados por distúrbios do sono. Estes transtornos são um problema clínico 

relevante na população mundial e portuguesa [44], sendo que a insónia é a mais prevalente no adulto. A 

insónia é caracterizada pela incapacidade de iniciar e/ou manter o sono, num período superior a um mês, 

independentemente de existirem condições para dormir [45, 46]. Existem, ainda, outros transtornos do 

sono com relevância na comunidade, entre os quais refiro a Narcolepsia (Sonolência diurna excessiva, 

combinada com fraqueza muscular repentina) a Síndrome das pernas inquietas (caracterizada por uma 

sensação desagradável nos membros inferiores, que só é aliviada com o movimento, acabando por 

interromper o ciclo normal do sono) e a Apneia do sono (caraterizada por interrupções breves e repetidas 

na respiração, que provocam um sono fracionado e não reparador) [46]. Em Portugal, cerca de 69% de 

pacientes são diagnosticados com esta patologia nos Cuidados de Saúde [47]. Nos Estados Unidos da 

América (EUA), a insónia afeta cerca de 30 milhões de americanos [45].  

Apesar da prevalência e consequências dos distúrbios do sono, estes são, maioritariamente, 

desvalorizados pela comunidade. O fácil acesso aos “medicamentos para dormir” é uma das principais 

razões. Entre 2000 e 2012, ocorreu um aumento no consumo de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos de 

cerca de 6%. Portugal apresenta um dos maiores consumos de benzodiazepinas (BZDs) e antidepressivos, 

comparativamente a outros países europeus [48]. Outros fatores podem ser determinantes: o stress, o 

consumo excessivo de cafeína, a má higiene do sono, entre outros. Para tentar perceber melhor os hábitos 

de sono da comunidade, elaborei um inquérito que engloba várias questões sobre o dia a dia das pessoas 

(anexo II). Ao todo foram inquiridos 94 indivíduos, 64 mulheres e 30 homens, de diversas idades, com 

maior incidência na faixa etária compreendida entre os 36 e 65 anos. Apesar de não ser uma amostra 

significativa e de não representar, de todo, a população portuguesa, já denota certos padrões e 

comportamentos da comunidade. Todos os dados obtidos neste inquérito encontram-se anexados no 

presente relatório (anexo II). 

Por representarem um problema de saúde pública grave, estes distúrbios requerem uma intervenção 

quer a nível individual, quer num âmbito mais vasto, adotando medidas educativas e de promoção da 

saúde, fundamentadas na informação disponível sobre esta questão [43]. Assim, para além do inquérito, 

desenvolvi um panfleto informativo, no qual faço uma chamada de atenção sobre as consequências do uso 

excessivo das BZDs e sugiro vários cuidados e hábitos que propiciam uma melhor higiene do sono (anexo 

III). 

 



                                      Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia 
Comunitária 

ANA ISABEL AMORIM COUTO 22 

 

2. Fisiologia do Sono 
O sono é um estado fisiológico especial que ocorre de maneira cíclica [49]. Este é um estado normal 

de consciência, complementar ao da vigília, onde há repouso do corpo e da mente, devido à cessação 

temporária da atividade motora voluntária e percetivo-sensoral [50]. 

A identificação dos vários ciclos e estágios do sono é realizada utilizando técnicas de 

Eletroencefalográfico (EEG), onde são gravados todos os padrões elétricos resultantes da atividade 

cerebral [51]. Através destas análises, é possível perceber que o sono está dividido em 5 fases, 4 das quais 

integram o sono sem movimentos oculares rápidos (NREM), sendo o quinto o sono com movimentos 

oculares rápidos (REM) [52, 53].  

Grande parte do período de sono é passado na fase NREM. Neste ciclo, há relaxamento muscular 

comparativamente à vigília, porém, mantém-se sempre alguma tonicidade basal. O EEG exibe um 

aumento progressivo das ondas lentas, conforme se avança do estágio I para o estágio IV do sono NREM 

[44, 49, 51, 53]. Durante a vigília predominam as ondas alfa, que, pouco a pouco, começam a fragmentar-

se, à medida que surge a sonolência superficial, promovendo o início do estágio I do sono NREM [49, 

54]. O estágio I é caracterizado como a fase mais leve do sono, podendo ser facilmente interrompido por 

barulhos perturbadores, e serve apenas como forma de transição entre a vigília sonolenta e os estágios de 

sono mais profundos [51, 53]. Esta fase dura cerca de 1 a 7 minutos no ciclo inicial, representando 2 a 5% 

do sono total [51]. Segue-se o estágio II do sono NREM, em que as ondas alfa desaparecem, dando lugar 

a uma atividade cerebral de ondas de baixa voltagem e com frequência mista (ondas teta, beta e delta) 

[49, 54]. Esta fase dura cerca de 10 a 25 minutos no primeiro ciclo, alongando-se por cada ciclo 

sucessivo, podendo acabar por representar 45 a 55% do sono total [51]. As fases III e IV são os estágios 

mais profundos do sono. Ambas são caracterizadas por ondas cerebrais delta lentas [51, 53, 54]. No 

estágio III, o EEG é ocupado por 20 a 50% destas ondas, que passam a registar-se em mais de 50% do 

traçado, no estágio IV [44, 49]. Este sono profundo está geralmente concentrado durante os dois 

primeiros períodos do sono NREM [53]. A fase III ocupa apenas alguns minutos, constituindo 3 a 8% do 

sono total. O estágio IV dura aproximadamente 20 a 40 minutos no primeiro ciclo, representando 10 a 

15% de todo o sono [44, 51]. O Hipnograma do sono que representa todas as fases do mesmo, encontra-se 

exposto na figura 1. 

 

Figura 1 - Hipnograma do sono. Retirado de [49] 
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Ao estágio IV do sono NREM, sucede o sono REM, também denominado por sono paradoxal [49, 

54]. O estado do sono REM é caracterizado por atividade EEG de baixa voltagem e de alta frequência, 

onde ocorrem movimentos rápidos dos músculos oculares e, simultaneamente a atonia da maioria da 

musculatura esquelética [53, 54]. Nos ciclos iniciais, o período REM pode durar cerca de 1 a 5 minutos, 

aumentando progressivamente com os ciclos sucessivos, podendo mesmo chegar aos 60 minutos [50, 51]. 

Numa noite de sono normal, podem ocorrer 4 a 5 ciclos REM distintos [44, 53]. Embora se trate de um 

estágio de sono profundo, em que existe uma grande dificuldade em despertar o indivíduo, este exibe 

padrões de EEG que se assemelham ao da vigília, ou mesmo do sono NREM superficial. Além disto, 

apesar da atonia muscular que acompanha este estágio, observam-se movimentos corporais fásicos e 

erráticos, de diversos conjuntos musculares, principalmente na face e nos membros, bem como emissão 

de sons. Por estas razões, é que o sono REM é considerado paradoxo [49]. Sonhar está mais associado à 

fase REM do sono [51, 54]. A perda da tonicidade muscular acaba por ter um papel importante nesta 

situação, já que evita que o indivíduo atue em função do seu sonho ou pesadelo [51]. 

Muitas outras alterações fisiológicas ocorrem durante os períodos de sono NREM e REM. Algumas 

destas mudanças estão mencionadas na Tabela 9 (anexo IV). 

 

2.1 O Mecanismos de Regulação do Ciclo Sono-Vigília 
A regulação do ciclo Sono-Vigília é realizada pela interação de dois grandes processos. Um desses 

processos mantém o estado de vigília (processo C) e o outro promove o sono (processo S) [50, 51].  

O processo C é regulado pelo Ritmo circadiano. Este aumenta durante o dia, de forma a 

contrabalançar o processo S, promovendo o estado de vígilia. O ritmo circadiano é modulado pelo núcleo 

supraquiasmático do hipotálamo anterior, sendo influenciado pela quantidade de luz a que o indivíduo 

está exposto. Este núcleo define o relógio corporal para aproximadamente 24,2 horas, independentemente 

de um horário diário estabelecido pelas pessoas. No final de cada ciclo de 24 horas (geralmente termina 

perto da hora de dormir), o núcleo supraquiasmático aumenta os níveis de cortisol e de melatonina, 

aumentando a vontade de dormir. Assim ocorre a transição do processo C para o processo S [50, 51, 54]. 

O processo S é também denominado como a vontade de dormir homeostática. A vontade de 

dormir vai se acumulando durante o dia, atingindo o pico máximo antes da hora de dormir, e diminui 

durante a noite [49, 51]. Portanto, este processo é influenciado pela qualidade e tempo do ciclo de sono 

anterior. Existem também outros fatores que podem intervir negativamente neste processo de regulação 

do sono, tais como o stress, a cafeína, a nicotina e o álcool [49, 50, 54]. 

Com um bom descanso durante o sono, a vontade de dormir homeostática vai reduzindo, e o ritmo 

circadiano começa a ser ativado, levando ao começo de um novo ciclo Sono-Vigília [51]. 

 

2.2 O Sono, a Idade, e o Género 
A arquitetura do sono é significativamente alterada com a idade [53].  

Nos recém-nascidos, o tempo total de sono é maior do que o de qualquer outra faixa etária (14 a 16 

horas). Durante os primeiros meses de vida, o tempo de sono diminui, sendo que aos 5 a 6 meses de 

idade, o tempo de sono passa a concentrar-se essencialmente, no período noturno (8 horas), com pelo 

menos uma sesta durante o dia. Até aos 3 a 4 meses de idade, as crianças passam do estado de vigília 
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diretamente para o sono REM. Com o passar do tempo, os processos naturais do ciclo NREM começam a 

pronunciar-se [50]. 

Em jovens saudáveis, a primeira passagem pelos 4 estágios do sono NREM, demora cerca de 70 a 

100 minutos. Com o passar da idade, este período começa a ficar cada vez mais curto, devido à perda das 

ondas delta lentas do sono. Devido a este fenómeno, em idades mais avançadas, o sono pode ocorrer em 

apenas 3 estágios (fase I e II do sono NREM, seguido do sono REM) [53]. Assim, os idosos experienciam 

uma diminuição no tempo total de sono, aumentando os períodos despertos ao longo da noite [54]. 

Devido às suas condições de saúde, os idosos também estão sujeitos a administração de medicamentos 

que podem provocar a interrupção do sono, como é o caso de certos antidepressivos e de bloqueadores 

dos canais de cálcio. A dor multilocalizada nos idosos pode estar também associada à ausência de um 

sono normal [54]. 

Para além do envelhecimento, a arquitetura do sono está algo dependente do género dos indivíduos. 

As mulheres têm uma maior percentagem de sono profundo, principalmente no período pré-menopausa 

[53]. Porém, a variação hormonal durante os períodos menstruais ou durante a menopausa, podem causar 

alterações no sono normal [54]. A diminuição das ondas lentas do sono ocorre mais cedo nos homens do 

que nas mulheres [53]. A insónia primária é mais comum nas mulheres, na proporção de 3 mulheres para 

2 homens. Todavia, a apneia do sono é mais prevalente nos homens (4%) do que nas mulheres (2,5%) 

[54]. 

3. Indicação Farmacêutica 
Atendendo ao elevado contacto com a comunidade e com a população de risco no que concerne aos 

vários distúrbios do sono, o farmacêutico tem o dever de identificar devidamente todos os sintomas 

associados a este tipo de problemas. 

Assim que os sintomas são reconhecidos, o farmacêutico deve começar por indicar várias medidas 

não farmacológicas, conhecidas como higiene do sono, de forma a tentar sanar o problema. Também 

podem dispensar suplementos e MNSRM para prevenção e tratamento destes distúrbios. 

Caso persistam dúvidas em relação a este tipo de medidas, ou as diversas sugestões não surtam 

efeito, o farmacêutico deve de encaminhar o utente para o médico. 

 

3.1 Higiene do Sono 
A higiene do sono é definida como várias práticas e intervenções comportamentais que promovem e 

ajudam a melhorar a qualidade e quantidade de sono de cada indivíduo [45, 55, 56]. Nestas práticas, estão 

incluídas múltiplas alterações no estilo de vida e de fatores ambientais que envolvem as pessoas [57]. 

Estas medidas são muito úteis, não só em pessoas saudáveis, mas principalmente em pacientes que sofram 

de insónia [58]. 

 

3.1.1 Resultados do inquérito referentes à Higiene do Sono 
Segundo os resultados obtidos no inquérito que realizei (anexo II – representação gráfica dos 

resultados), das 94 pessoas inquiridas, 56 consideram que têm uma boa rotina de sono (60%). Contudo, 

apenas 23 pessoas, 24%, reconhecem a expressão de “higiene do sono”. O que, por si só, demonstra que a 

população tem uma ideia distorcida do que é uma boa rotina do sono. Uma grande maioria afirma que 
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dorme cerca de 6 a 8h por dia (57 pessoas, 60%) e que se deita, geralmente, entre as 22h e as 00h (45 

pessoas, 47%). Porém, 59 dos inquiridos (63%) atestam que, no fim de semana, não se deitam à mesma 

hora que no decurso da a semana, sendo que 58 confirmam que se deitam mais tarde. Das pessoas 

questionadas, 54 afirmaram ter a televisão ligada na hora de dormir, e 52 afirmam que usam o telemóvel 

na cama (mais comum em idades inferiores a 50 anos). Acrescento, ainda, que a maior parte não tem 

hábitos de leitura na hora de dormir (74 dos inquiridos, 79%) e, também, não costumam meditar ou 

praticar outras atividades relaxantes, antes de se deitarem (86 dos inquiridos, 92%). Importa salientar que 

a grande maioria não faz desporto com regularidade (40 pessoas dizem que nunca fazem e 39 pessoas 

afirmam que realizam atividades físicas de vez em quando). Grande parte dos que fazem atividade física 

regularmente, preferem fazê-lo à tarde (27 pessoas). Por fim, mais de metade considera que não tem uma 

alimentação saudável (53 inquiridos, 56%). 

Revelo ainda que uma parte significativa dos inquiridos admite ter sempre, ou às vezes, alguma 

dificuldade em adormecer (na totalidade, 65 pessoas, 69%), sendo que este sintoma é mais comum no 

universo feminino (50 mulheres, 78%, e 15 homens, 50%). Curiosamente, e contrariando o expectável, 

apenas 18 inquiridos admite que toma medicação para dormir. Novamente, as mulheres assumem a 

dianteira (17 inquiridas). Estes valores apartam-se da média portuguesa, todavia podem justificar a 

notória subvalorização dos distúrbios do sono pela população questionada. Isto não deixa de ser um 

problema de saúde que deve ser encarado com seriedade, por parte dos agentes de saúde. Outros 

resultados obtidos estão também anexados a este relatório (Anexo II - Tabelas 7 e 8). 

Com estes dados, é possível concluir que a população em geral não possui uma boa higiene do sono, 

não só porque apresenta algumas dificuldades em dormir, mesmo tomando medicação, mas também 

porque não adota as práticas recomendadas para ter bons hábitos de sono. É, por isso, dever do médico e 

do farmacêutico educar este público-alvo no sentido de reconhecer os diversos procedimentos, de forma a 

melhorar a higiene do sono da comunidade. Assim, será possível reduzir a incidência dos distúrbios do 

sono na população, e as consequências subjacentes aos mesmos. 

 

3.1.2 Práticas para ter uma boa Higiene do Sono 
Existem várias práticas e intervenções comportamentais que podem tomar de adotar-se a melhorar a 

higiene do sono dos indivíduos. Infra, estão listadas algumas dessas medidas [45, 55, 56, 58, 59]: 

 Manter uma rotina de sono – Tentar ir dormir todos os dias à mesma hora, para que o relógio 

biológico interno se mantenha definido em conformidade (+/- 20 minutos); 

  Evitar grandes períodos de tempo na cama – Dormir por várias horas seguidas, pode promover a 

fragmentação do sono, dilatando os momentos despertos, durante a noite, o que torna o sono menos 

repousante; 

 Evitar dormir ou fazer sestas durante o dia – Para pessoas que têm dificuldade em dormir durante 

a noite, fazer sestas de dia, principalmente de tarde, provoca a desregulação do relógio biológico 

interno. Caso seja mesmo necessário descansar durante o dia, a sesta deve ser antecipada e nunca 

superior a 30 minutos; 

 Evitar bebidas e substâncias estimulantes, tais como o álcool, a cafeína e a nicotina – todas estas 

substâncias, dadas as suas características estimulantes, conseguem interromper um ciclo normal de 

sono; 



                                      Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia 
Comunitária 

ANA ISABEL AMORIM COUTO 26 

 

 Fazer exercício regularmente – Fazer exercício acaba por ser um estímulo para uma boa noite de 

sono. Não obstante, é necessário ter em atenção que o exercício, deve ser feito preferencialmente 

antes das 14 horas. Fazer exercício muito próximo da hora de dormir pode deixar o indivíduo mais 

excitado, dificultando a capacidade de adormecer; 

 Criar um ambiente de sono agradável – A cama e as almofadas devem de ser confortáveis. A 

temperatura do quarto deve de ser o mais adequado e equilibrado possível. Deve também evitar-se as 

luzes e os barulhos perturbadores do sono; 

 Antes de dormir, adotar atividades relaxantes – Meditar ou ouvir música relaxante ajuda a 

estimular a vontade de dormir; 

 Remover o relógio do quarto, ou colocá-lo num local estratégico – Tentar adormecer a olhar para 

o relógio, ou quando se acorda de noite tentar ver as horas, é prejudicial para o sono. Ver as horas a 

passar sem dormir, aumenta o stress e a frustração; 

 Evitar ver televisão, usar o telemóvel e ler na cama – Todas estas atividades devem evitar-se 

durante a vigília. A luz dos ecrãs interfere com capacidade de adormecer, e ler implica a utilização de 

luz suficientemente clara, o que interfere com o ritmo circadiano; 

 Evitar refeições pesadas, principalmente ao jantar – Alimentos pesados podem provocar má 

disposição durante a noite, interrompendo o sono; 

 Beber água regularmente, evitando grandes quantidades perto da hora de dormir – É 

importante que as pessoas se mantenham hidratadas, para que durante a noite não tenham sede. 

Contudo, beber grandes quantidades perto da hora de dormir, pode aumentar as idas à casa de banho 

durante a noite, interrompendo o sono; 

 

3.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica para o 

tratamento da insónia 
Para complementar as várias práticas de higiene do sono, o farmacêutico pode aconselhar 

medicamentos não sujeitos a receita médica, que ajudam a diminuir os sintomas de insónia. Existem 

diversos suplementos no mercado que podem ser utilizados com este propósito. De todos, destaco os 

seguintes: 

 Valdispert® (laboratórios Vemedia Manufacturing B.V): 

Este suplemento é um medicamento à base de extratos de raiz de Valeriana officinalis. O extratos 

desta planta medicinal têm afinidade para o recetor GABA-A que está envolvido na promoção e 

regularização do sono. A valeriana contém uma variedade de compostos químicos incluindo ácido 

valerénico e derivados, que atuam sinergicamente para exercer um efeito sedativo [60, 61]. 

 Circadin® (laboratórios RAD Neurim Pharmaceuticals EEC, Ltd): 

O Circadin® é um medicamento que contém como substância ativa a melatonina. Este suplemento é 

utilizado em monoterapia, para o tratamento a curto prazo da insónia primária. A melatonina é uma 

hormona naturalmente produzida por uma glândula localizada no cérebro, denominada glândula pineal. A 

melatonina está envolvida na coordenação do ciclo do sono. Em pessoas que sofram de insónia, existe 

geralmente uma diminuição na produção de melatonina. Através da substituição da hormona, o Circadin® 

aumenta os níveis de melatonina no sangue, ajudando essas pessoas a adormecer [62]. 
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 Dormidina® (laboratórios Dr. Esteve, S.A.): 

Este suplemento contém como substância ativa a doxilamina. A doxilamina é uma substância anti-

histamínica derivada da etanolamina. Contudo, esta também possui efeitos anticolinérgicos moderados e 

efeitos sedantes marcantes. Estas capacidades sedativas são devidas ao efeito de inibição da histamina 

sobre os recetores H1. É eficaz na redução do tempo de início do sono e no aumento da profundidade e da 

duração do mesmo [63, 64]. 

 Stilnoite tripla ação® (laboratórios Sanofi): 

Este suplemento alimentar contém uma fórmula inovadora com uma tripla ação sobre o sono. Este 

possui uma ação relaxante, devido ao extrato de Passiflora. Esta age como um calmante natural e um 

sedativo leve. Pode também ajudar a controlar a ansiedade, os distúrbios do sono (como a insónia) e os 

sintomas ligeiros de stress mental. Este suplemento tem ainda ação sobre a fase inicial do sono, devido à 

melatonina. Esta contribui para a diminuição do tempo de latência para adormecer e aumenta o tempo de 

duração do sono. Por último, devido ao extrato de Papoila da Califórnia e Melissa, este suplemento 

acumula uma ação sobre a qualidade do sono, promovendo a diminuição dos despertares noturnos [65].  

4. Tratamento Farmacológico 
A decisão de tratar, a escolha de tratamento e a cessação do mesmo, deve sempre basear-se na 

relação risco-benefício [45]. Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), a utilização de tratamento 

farmacológico acontece apenas em pacientes com insónia patológica, sempre com a integração das 

medidas não farmacológicas que melhoram a quantidade e qualidade do sono. A Figura 2 representa o 

fluxograma de tratamento para a insónia proposto pela DGS [66]: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fármacos mais eficazes no tratamento da insónia patológica são os agentes hipnóticos, podendo 

ser de dois tipos, as BZDs e os hipnóticos não benzodiazepínicos [45]. As BZDs são os fármacos de 

primeira linha no tratamento da insónia e ansiedade, quando os sintomas assumem carácter patológico, 

não devendo ser utilizadas, por rotina, no tratamento sintomático da ansiedade ou insónias ligeiras a 

moderadas [66]. É importante salientar que não se deve utilizar mais do que uma BZDs hipnótica ou um 

fármaco análogo, em simultâneo, devendo iniciar-se o tratamento com a dose mínima eficaz. A dose 

máxima não deve ser vencida, de acordo com o RCM. No tratamento de insónia patológica, preconiza-se 

Figura 2 - Fluxograma de tratamento de insónia patológica. Adaptado de [66] 
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uma duração máxima de 4 semanas, incluindo o período de descontinuação, devendo ser realizada de 

forma lenta e progressiva. Em certas situações, pode prolongar-se o período máximo de utilização, mas 

tal não deve ocorrer sem uma reavaliação em consulta especializada [66]. 

É importante notar que todas as BZDs podem induzir tolerância, dependência física e psíquica. As 

BZDs de curta duração de ação são as que têm maior potencial de induzir dependência [67]. A utilização 

e a dependência de BZDs ou fármacos análogos podem associar-se a défices cognitivos, nomeadamente a 

amnésia, diminuição da vigília e confusão mental. O seu uso excessivo pode também afetar a capacidade 

de condução automóvel e manuseamento de máquinas de precisão. Por isso, as BZDs ou fármacos 

análogos devem ser tomados imediatamente antes de deitar, para evitar tais efeitos durante o dia [66]. 

Outras reações adversas são depressão, vertigem, alterações gastrintestinais, alterações visuais e 

irregularidades cardiovasculares [67]. É necessário enfatizar o desaconselhamento da toma conjunta de 

álcool e BZDs ou fármacos análogos, já que os efeitos sedativos podem ser potenciados e, por isso, 

agravar a probabilidade de ocorrência de efeitos paradoxais [66]. 

Em caso de ineficácia da terapia com BZDs, recorre-se aos hipnóticos não benzodiazepínicos. O uso 

deste tipo de fármacos é vantajoso relativamente às BZDs, já que desencadeiam menos efeitos 

secundários, pois possuem um tempo de semi-vida mais curto. Porém, estes têm menos capacidade para 

manter o sono durante toda a noite. Daí, serem também designados por indutores do sono [45]. Nesta 

categoria, o mais utilizado é o Zolpidem. Este é uma imidazopirina que atua no mesmo recetor que as 

BZDs, tendo, por isso, o mesmo mecanismo de ação [68, 69]. 

 

4.1 Mecanismos de ação das Benzodiazepinas e Fármacos 

análogos 
As BZDs são eficazes como ansiolíticos (diminuem a ansiedade), hipnóticos (conseguem induzir e 

manter o sono) e sedativos [67]. Estas atuam seletivamente em vias polissinápticas do Sistema Nervoso 

Central (SNC), possivelmente, a nível límbico, talâmico e hipotalâmico [67, 70]. O recetor GABAA, 

representado na Figura 3, é o principal alvo das ações centrais das BZDs, sendo que estas modulam a 

ação do próprio GABA [67, 71]. O ácido gama-aminobutírico (GABA) é o neurotransmissor inibitório 

mais importante do SNC. Isto porque ao ligar-se ao recetor GABAA, promove a abertura de canais de 

cloro, hiperpolarizando o neurónio e inibindo a formação de potencial de ação, tal como está representado 

na Figura 3 [67, 70, 71]. Portanto, as BZDs são substâncias que potencializam o efeito do GABA 

fisiológico no seu próprio recetor, tendo, por isso, uma atividade depressora do SNC, relacionada com a 

dose, variando entre uma ligeira diminuição da capacidade de efetuar tarefas e hipnose [71, 72]. 
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Clinicamente, as BZDs distinguem-se entre si, essencialmente pelas suas propriedades 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Diferenças na seletividade para diferentes subtipos dos recetores 

GABA A poderão explicar o efeito mais ansiolítico ou hipnótico de algumas BZDs. Por isso, a escolha 

terapêutica está sempre dependente da situação clínica em questão [67]. 

O Zolpidem e outros fármacos análogos, como foi dito anteriormente, possuem mecanismos de ação 

similares aos das BZDs [68, 69]. 

 

4.2 Perfil de Consumo de Benzodiazepinas em Portugal 
As BZDs encontram-se entre os fármacos mais prescritos, em todo o mundo. Estudos revelam que o 

consumo de BZDs, por habitante, varia consideravelmente entre os países desenvolvidos, sendo que 

quase todos reconhecem o consumo excessivo. Os estudos demonstram ainda, que as mulheres recebem 

mais prescrições de BZDs do que homens, e que os idosos constituem a faixa etária mais consumidora 

desta classe farmacológica [71]. Apesar de não serem dados significativos, os resultados do inquérito 

realizado no presente relatório reiteram as afirmações supracitadas. Dos 18 inquiridos que afirmam tomar 

medicação para dormir, 17 eram mulheres e apenas 1 era homem. Também se pôde verificar que os mais 

velhos (> 50 anos) são os maiores consumidores (anexo II). 

Nos EUA tem existido uma graduação crescente de utilização das BZDs, representando a categoria 

de fármacos psicotrópicos mais prescrita, enquanto na Europa o consumo se mantém relativamente 

estabilizado. Porém, Portugal destaca-se como um dos países europeus com maior índice de consumo 

(anexo IV, Figura 30) [48, 71].  

Em Portugal Continental, entre 1995 e 2003, o consumo de BZDs sofreu um aumento de 21,7% no 

SNS. Contudo, pensa-se que o consumo atual esteja mais reduzido, devido à preocupação crescente 

relativamente à prescrição destes fármacos. Relativamente às BZDs ansiolíticas, estas registam um 

consumo muito mais marcado relativamente às BZDs hipnóticas. Dentro das BZDs ansiolíticas, os 

fármacos mais consumidos foram o Alprazolam, o Lorazepam e o Diazepam. Entre as BZDs hipnóticas, o 

Estazolam foi a BZD mais vendida, seguida do Zolpidem [71]. 

Figura 3 - Recetor GABA A, local de ligação das BZDs e mecanismo de ação. Adaptado de [71] 
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5. Conclusão 
Após a realização deste trabalho, foi possível perceber que existe uma enorme correlação entre o 

sono e a saúde dos indivíduos. Aos vários distúrbios do sono, destacando a insónia, estão associadas 

importantes consequências, nomeadamente, o aumento da morbilidade e mortalidade causada por doenças 

cardiovasculares, os distúrbios psiquiátricos, os acidentes e o absentismo laboral [47]. No entanto e apesar 

de afetar uma parte significativa da população, este tipo de problema está subvalorizado, sendo apenas 

encarado como uma questão que se resolve tomando o medicamento. É importante perceber que à insónia 

existem outros fatores, emocionais e psicológicos, que influenciam a quantidade e qualidade do sono das 

pessoas e que, não raras vezes são negligenciadas. O uso exclusivo do fármaco não resolve este tipo de 

problemas e, por isso, é necessário sempre recorrer a outro tipo de terapias. 

As BZDs são uma das classes farmacológicas mais prescritas no mundo e, apesar de serem uma boa 

ajuda, o seu uso prolongado gera consequências, das quais se destacam a tolerância e a dependência 

psicológica e física [71]. Para que estas não se agravem, é necessário que o médico esteja preparado para 

avaliar o risco-benefício, quando escolhe a via terapêutica, de maneira a eleger a mais correta para o 

doente.  

Porém, as medidas farmacológicas não devem ser a primeira opção. Com base nos resultados obtidos 

no inquérito que realizei, é possível concluir que as pessoas estão pouco informadas no que toca à higiene 

do sono, não percebendo que pequenas alterações no seu estilo de vida podem influenciar positivamente a 

forma como dormem. Nesta confluência, urge que os médicos e os farmacêuticos, enquanto agentes de 

saúde, assegurem a sensibilização dos pacientes, e lhes providenciem a informação imprescindível a uma 

boa higiene do sono. 

Tendo tudo isto em mente, elaborei um panfleto informativo sobre as BZDs e a higiene do sono. 

Com o intuito de chamar à atenção dos pacientes, começo por explicar que Portugal é um dos países que 

mais consome “medicamentos para dormir” e que o seu uso excessivo traz consequências graves. Depois, 

enfatizo a ideia de que existem outras formas de diminuir os sintomas da insónia, recorrendo a práticas e 

alterações no estilo de vida, indicando também a existência de fármacos de origem natural que ajudam na 

dificuldade em adormecer, sem as repercussões negativas das BZDs e fármacos análogos. Para dar 

visibilidade ao inquérito e para chamar mais a atenção dos clientes que visitavam a FG, decidi construir 

um expositor apelativo sobre o tema (anexo III). Penso que, graças ao expositor, o projeto teve mais 

impacto nas pessoas a quem se direcionava. A todos os utentes que considerava de risco (porque traziam 

receitas médicas com BZDs prescritas ou porque apresentavam dificuldades em adormecer), pedi para se 

disponibilizarem a preencher o inquérito e entreguei-lhes o panfleto informativo. Ocorreram também 

situações de utentes sem qualquer prescrição médica a pedirem cedência deste tipo de medicação, sendo 

grande parte deles consumidores assíduos de BZDs. Com estes utentes o cuidado teria de ser redobrado, e 

por isso insistia para que a medicação fosse acompanhada pelo panfleto, de forma a tentar diminuir a 

necessidade impulsiva de uso deste tipo de medicamentos. O projeto foi bem-vindo por toda comunidade 

que visita a FG. Senti que este surtiu efeito em determinados indivíduos, já que pelo menos dois utentes 

se dirigiram à farmácia para informar que o panfleto teve frutos positivos nas melhoras dos seus 

distúrbios do sono.  
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PROJETO II – Infeções Urinárias 
 

1. Introdução 
A infeção do trato urinário (ITU) pode ser caracterizada como um processo inflamatório, resultante 

da invasão e da multiplicação de microrganismos, essencialmente bacterianos, nos tecidos do trato 

urinário: uretra (uretrite), bexiga (cistite), e rins (pielonefrite) [73]. As ITU têm grande impacto em 

termos de morbilidade e custos em saúde [74], já que são muito prevalentes no Ser Humano. A principal 

via de infeção é a ascendente, com origem no reservatório intestinal. Assim se explica que o agente mais 

frequente seja a Escherichia coli (70% a 90%) [75]. 

Devido às características habitualmente leves e sem complicações relevantes, as decisões terapêuticas 

são, geralmente, empíricas, propiciando o aumento do consumo de antibióticos para o sanar o problema. 

Por contrapartida, é notório o aumento da resistência aos antibióticos [75]. Nos últimos anos, tem-se 

detetado uma progressiva diminuição da suscetibilidade dos uropatógenos aos antimicrobianos [76]. A 

emergente resistência aos antibióticos acentua a necessidade de terapêuticas profiláticas alternativas [74]. 

Apesar da sua grande prevalência, ainda existe no mundo, e em Portugal, um certo tabu em relação a 

este tipo de afeções. O uso excessivo de antibióticos, não só por indicação médica, mas por 

automedicação, é igualmente um problema de saúde que, como futura farmacêutica, me preocupa. Por 

estas razões, decidi desenvolver este tema no presente Relatório de Estágio, cujo folheto informativo 

anexo (anexo V). 

2. Epidemiologia 
As ITU ocorrem com grande frequência no Homem, ocupando o segundo lugar, logo a seguir às 

infeções respiratórias [77]. Em todo mundo ocorrem, no mínimo, 150 milhões de casos de ITU 

sintomáticas, a cada ano. Verifica-se que, 90% dos pacientes com ITU apresentam cistite, enquanto 10% 

desenvolvem pielonefrite [73].  

A cistite aguda ocorre essencialmente nas mulheres. Estudos indicam que 1 em cada 5 mulheres têm 

uma ITU, em alguma altura da vida. O pico de incidência destas infeções em mulheres observa-se entre 

os 18 e os 30 anos, coincidindo com a idade de máxima atividade sexual e, também, devido ao aumento 

da taxa de gravidez [75]. Sabe-se, ainda, que as ITU são esporádicas em aproximadamente 75% dos 

doentes e recorrentes em 25% [73].  

Sendo a idade um fator de risco, estas infeções adquirem maior relevância e incidência nos idosos 

[73]. Num estudo realizado, calcula-se que 15% das mulheres com 70 anos de idade apresentem 

bacteriúria assintomática, percentagem que aumenta para os 30-40% em idosas hospitalizadas ou 

internadas, e que ascende praticamente aos 100%, em portadoras de sonda urinária permanente [75]. 

Importa, ainda, salientar que, cerca de 15% das mortes por insuficiência renal, resultam de lesões 

secundárias provocadas por infeções renais crónicas [73]. 

Nos EUA, a incidência das ITU está bem documentada. A ITU motiva mais de 7 milhões de visitas 

médicas anuais e é responsável por 15% dos antibióticos prescritos em ambulatório [75]. 
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3. Etiologia 
Uma das formas de classificar as infeções urinárias é dividi-las em 2 grupos: as adquiridas em 

comunidade e as contraídas em ambiente hospitalar [77]. 

Os agentes etiológicos mais frequentemente envolvidos na ITU adquirida na comunidade são a 

Escherichia coli, o Staphylococcus saprophyticus, espécies de Proteus e de Klebsiella, o Enterococcus 

faecalis. [76, 78]. As ITU em doentes institucionalizados e nos que têm uma exposição frequente a 

antibióticos são causadas por estirpes de Gram-negativo multirresistentes, como as produtoras de 

betalactamases de espectro alargado (ESBL) e as produtoras de carbapenemases [75]. Sendo assim, nas 

ITU adquiridas em meio hospitalar, as estirpes com maior expressão são a Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Enterococcus faecalis, enterobactérias e fungos, nomeadamente Candida spp, entre outros 

microrganismos, a maioria considerada oportunista [77, 78]. 

4. Fatores de Risco 
Existem diversos fatores que se consideram predisponentes à ocorrência de infeções urinárias. 

As mulheres apresentam uma propensão maior, principalmente devido a fatores fisiológicos. Dado 

que a principal via de contaminação do trato urinário é a ascendente, atribui-se esse facto à menor 

extensão anatómica da uretra feminina, muito mais curta do que a masculina e também à maior 

proximidade entre a vagina e o ânus. Quando os indivíduos possuem alguma anomalia no aparelho 

urinário (sobretudo as mulheres), o risco de adquirirem uma infeção urinária pode triplicar [77, 78]. 

Na gravidez é muito comum a ocorrência de ITU. Nesta fase, pode observar-se bacteriúria 

assintomática, desde o início da gestação até ao 3º trimestre e, se não forem tratadas, podem evoluir para 

infeções sintomáticas, incluindo pielonefrite. A dilatação pélvica, o aumento do tamanho renal, a 

modificação da posição da bexiga (passa a ser órgão abdominal e não pélvico) e o relaxamento da 

musculatura lisa da bexiga e da uretra (devido ao aumento dos níveis de progesterona) são alterações 

mecânicas e fisiológicas que contribuem para o aumento da incidência destas infeções. Todos estes 

fatores confluem para uma diminuição do fluxo urinário, contribuindo para o aumento da proliferação 

bacteriana [73, 79]. 

Na menopausa, a falta de estrogénio expõe a mulher a um maior risco de ITU, sobretudo pela 

elevação do pH vaginal, mas também pela redução do glicogénio e ausência de lactobacilos que 

provocam uma alteração da flora normal, diminuindo a proteção contra os microrganismos infetantes [73, 

78]. 

A obstrução do fluxo urinário é um fator chave para o aumento da suscetibilidade à ITU. A estase 

urinária e a distensão vesical comprometem os mecanismos de defesa renais, diminuindo a capacidade 

bactericida da mucosa e criando condições para a proliferação bacteriana, facilitando a sua aderência às 

células uroepiteliais [73, 75]. 

A inserção de corpos estranhos na uretra pode contribuir para exacerbar a incidência das ITU, já 

que estes funcionam como um veículo de transporte dos agentes patogénicos para o interior do trato 

urinário [73, 77]. 

A Diabetes mellitus é uma doença que incrementa também a incidência das ITU. Certas alterações 

nos mecanismos de defesa do diabético, torna os indivíduos mais suscetíveis às complicações decorrentes 
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de ITU. O excesso de glucose no sangue propícia a sua acumulação nos glomérulos dos rins, funcionando 

como fonte de alimento para as bactérias [73, 75].  

A associação entre atividade sexual e cistite aguda, em decorrência da bacteriúria pós-coito, está 

bem estabelecida. A promiscuidade sexual e o uso de diafragmas com espermicidas também facultam o 

aumento da ocorrência das ITU. As doenças sexualmente transmissíveis promovem alterações 

significativas no organismo, modificando a eficiência do sistema imunitário contra as bactérias infetantes 

[73, 75, 77]. 

5. Sintomas típicos de uma Infeção Urinária 

A infeção urinária pode ser sintomática ou assintomática, recebendo, na ausência de sintomas, a 

denominação de bacteriúria assintomática [78]. 

Nas bacteriúrias sintomáticas, os sintomas são diversos e geralmente associados à gravidade da 

afeção. Numa cistite, os sintomas mais comuns são os elencados infra [75, 77, 78]: 

 Disúria; 

 Ardor, ao urinar; 

 Urgência miccional; 

 Urina com cheiro fétido; 

 Alteração na coloração e no aspeto da urina, com surgimento de urina turva, acompanhada de 

modificações no sedimento urinário; 

 Hematúria; 

 Piúria. 

Numa pielonefrite, uma forma mais avançada da infeção, os sintomas são semelhantes aos de uma 

cistite, sendo frequentemente acompanhados de febre elevada, geralmente superior a 38°C, associada a 

calafrios e a dor lombar uni ou bilateral. A intensidade e prevalência de sintomas poderão variar em 

função dos indivíduos [75, 77, 78]. 

O conhecimento da ocorrência deste tipo de sintomas numa ITU é fundamental para os doentes. É 

indispensável consultar um médico, assim que tais sintomas sejam detetados, de forma a debelar a infeção 

rapidamente e evitar o desenvolvimento de problemas mais gravosos, como lesões renais. 

6. Medidas preventivas 
Atualmente, não existe nenhuma prevenção do tipo de imunização ativa ou passiva para as ITU. Não 

obstante, diversas formas de precaução podem ser adotadas, com o intuito de prevenir estas afeções [80]. 

Nestas medidas preventivas, estão incluídas as não farmacológicas, o uso de medicamentos de origem 

natural e de suplementos. 

6.1 Medidas não farmacológicas 
De uma forma geral, as medidas não farmacológicas para a prevenção das ITU correspondem, 

apenas, a algumas alterações do estilo de vida dos doentes, tais como [79, 81, 82]: 

 Ingestão de líquidos (hidratação) – Promove o aumento das micções, evitando a retenção urinária, 

impedindo a proliferação bacteriana; 

 Efetuar lavagem da região perianal frequentemente, especialmente após defecação; 
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 Higienização da zona vaginal - Esta ação deve de ser cuidada, evitando o uso do duche para 

lavagem da região vaginal, já que facilita o transporte das bactérias da região anal e do exterior da 

vagina, para o interior do sistema urinário. É importante, todavia, salientar que a higienização 

excessiva desta região pode originar alterações de pH e da flora vaginal, podendo facultar a 

multiplicação das bactérias; 

 Trocar os tampões higiénicos com uma certa regularidade, visto que estes reúnem todas as 

condições para acumulação de agentes patogénicos; 

 Após micção e/ou evacuação, deve limpar-se a região púbica com papel higiénico, realizando 

movimentos de frente para trás, em direção ao ânus. Este procedimento evita que bactérias libertadas 

pelo trato gastrointestinal sejam encaminhadas para a uretra; 

 Evitar banhos de imersão – A humidade, a temperatura elevada e a água estagnada são fatores que 

contribuem para a proliferação dos microrganismos; 

 Micções regulares, evitando a retenção de urina; 

 Micção pós-coito - Para eliminação de bactérias ou outros agentes que, durante o ato, tenham sido 

introduzidos no interior do organismo; 

 Praticar relações sexuais protegidas – No entanto, é desaconselhável o uso de espermicidas, que, 

comprovadamente, aumentam a probabilidade de desenvolvimento de ITU; 

 Usar vestuário adequado, evitando material sintético e muito apertado – Promovem a retenção 

de calor e humidade, condições ideais para o crescimento dos uropatógenos; 

 Identificação e resolução de fatores de risco corrigíveis; 

 Promover a regularização do trânsito intestinal, evitando a acumulação de bactérias no intestino e 

zona púbica; 

 Evitar o uso excessivo de antibióticos, sendo que só se deve recorrer a este tipo de terapia apenas 

com devida indicação e prescrição médica. 

 

6.2 Suplementos e Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica 
Diferentes abordagens têm sido propostas para a prevenção das ITU recorrentes, incluindo 

antibioterapia profilática e terapêuticas não farmacológicas (Lactobacillus, probióticos, vacinas e 

estrogénios intravaginais) [74]. Contudo, muitas destas medidas estão a perder a sua eficácia, para além 

de muitas estarem associadas a diversos efeitos secundários indesejados [83]. O aumento da resistência 

aos antibióticos é uma grande preocupação e um problema de saúde pública grave. O seu aumento, apesar 

de natural, está bastante associado ao uso excessivo de antimicrobianos por parte da população e acentua 

a necessidade de terapêuticas profiláticas alternativas [74]. 

Por todas estas razões, tem vindo a notar-se uma maior necessidade de desenvolvimento técnico e 

científico, devido ao aumento da procura de medicamentos e produtos à base de plantas [83]. A utilização 

da fitoterapia vem desde épocas remotas: a referência mais antiga relativa ao uso das plantas, remonta a 

mais de sessenta mil anos [84]. São inúmeras as plantas que podem ser usadas com fins terapêuticos no 

âmbito das ITU, algumas delas credenciaram-se pelo seu uso tradicional ao longo dos séculos. Espécies 

como o arando vermelho, uva-ursina, urtiga, vara-de-ouro, cavalinha e chá-de-Java demonstraram o seu 

potencial terapêutico, devidamente apoiado em evidências científicas [83]. 
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Em relação ao Arando Vermelho, atualmente considera-se que o seu mecanismo de ação na 

profilaxia das ITU se deve à capacidade de alguns dos seus constituintes, (as proantocianidinas e a 

frutose), pois conseguem inibir a adesão das fímbrias dos uropatogénios (principalmente da Escherichia 

coli) às células uroepiteliais e, assim, impedem a colonização e o crescimento bacteriano [74, 83]. 

Todas as outras plantas mencionadas possuem como constituintes ativos a arbutina, os taninos e os 

flavonoides. A arbutina, por si, só possui características antimicrobianas e, por isso, tem grande 

potencialidade contra as bactérias infetantes. Os taninos e os flavonóides possuem uma ação anti-

inflamatória e diurética. Para além disso, os flavonoides também são antioxidantes e anti-radicalares. 

Todas as capacidades sublinhadas à profilaxia são importantes contra as ITU destas plantas [83]. 

Graças a estas capacidades profiláticas, existem no mercado vários suplementos construídos à base destas 

plantas, tais como: 

 Cys-control® (Arkopharma) – Possui na sua composição extrato seco de Arando Vermelho, que tem 

a capacidade de inibir a adesão das bactérias às células uroepiteliais Devem de ser tomadas 2 

cápsulas ao dia, com um copo de água, antes das refeições principais, ou 2 horas depois de comer. 

Em caso de desconforto urinário, a duração da utilização é geralmente de 10 dias. Para ajudar a evitar 

recorrências, é aconselhável fazer o tratamento durante 20 dias [85]. 

 Prevecist® (laboratórios Angelini) – Suplemento alimentar constituído por Arando Vermelho, 

Lactoferrina, fruto-oligossacáridos (FOS) e outros. Este, como o anterior, dificulta a adesão das 

bactérias ao trato urinário. A Lactoferrina tem um efeito de reforço imunitário, inibindo a 

proliferação de bactérias uropatogénicas. Os FOS possuem efeito bifidogénico, ou seja, estimulam o 

crescimento de bifidobactérias, que são microrganismos que não causam doença. A presença de 

maior número de bifidobactérias no intestino torna o ambiente intestinal pouco propício ao 

desenvolvimento de estirpes patogénicas. Portanto, os FOS promovem a redução do número de 

microrganismos com potencial para contaminação uretral. A toma diária recomendada de Prevecist® 

é de 2 saquetas por dia, de 12 em 12h, preferencialmente antes das refeições (almoço e jantar) 

dissolvidas num copo de água. O Prevecist® pode ser tomado de forma continuada ao longo do tempo 

[86]. 

 Uva-ursina arkocápsulas® (Arkopharma) – Como o nome indica, este suplemento é constituído por 

extrato seco de Uva-ursina. Apresenta uma composição rica em arbutina, taninos e flavonoides que, 

como mencionado anteriormente, tem grandes capacidades profiláticas contra ITU. A toma 

recomendada deste suplemento é de 2 cápsulas, antes das principais refeições. Quando for necessário, 

a toma pode ser elevada a 6 cápsulas por dia [87]. 

7. Diagnóstico 
O diagnóstico laboratorial é dividido em várias etapas, desde a avaliação da amostra, análise física, 

análise química, observação microscópica e urocultura. No caso de o resultado ser positivo, estas análises 

são seguidas pelo teste de sensibilidade aos antibióticos (TSA) [77]. O processo começa com a colheita 

do produto biológico. A coleta da urina através de micção deve ser realizada após limpeza genital externa 

e rigor de antissepsia [78]. Em mulheres e homens autónomos, deve ser realizada uma lavagem, com 

algodão e soro fisiológico dos órgãos genitais, após a lavagem diária normal. O primeiro jato deverá ser 
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desprezado e aproveitado o restante para um contentor estéril. No caso de crianças até aos 2-3 anos, 

recorre-se a um saco coletor esterilizado, que é colado na pele, junto aos órgãos genitais, depois da 

lavagem e desinfeção destes. Após a micção da criança, deve-se recolher a urina do saco coletor para um 

recipiente estéril [78, 88] Nos doentes algaliados deve-se colher diretamente do tubo que sai da uretra e 

nunca do saco coletor. Em todos estes casos, e logo após a recolha do material biológico, o contentor 

deverá ser correta e inequivocamente identificado [77, 78]. Estas amostras, após colheita, devem ser 

examinadas assim que possível e, se não for o caso, devem de ser refrigeradas, entre 4 – 6 °C. Sob 

refrigeração, o ritmo de replicação bacteriana mantem-se lento, permitindo que a contagem das bactérias 

permaneça o mais aproximado possível do momento da recolha. Contudo, a paragem da replicação não é 

total e, por isso, as amostras devem de ser analisadas até 24 horas após a colheita [73, 89]. 

O diagnóstico de ITU baseia-se na presença de bacteriúria associada aos sinais e sintomas que 

denotem inflamação do trato urinário (Tabela 4). De uma forma geral, a ITU é caracterizada pelo 

crescimento bacteriano de pelo menos 100.000 unidades formadoras de colónias por ml de urina (100.000 

ufc/mL) [78]. É importante salientar que a urina dos pacientes aos quais estão a ser administrados líquidos 

diuréticos pode estar diluída, reduzindo a contagem de colónias. 

Tabela 4 - Critérios de diagnóstico de ITU. Adaptado de [78] 

Critério I 

 Urocultura com ≥ 105 UFC/mL 

Um ou mais destes sintomas ou sinais: 

 Febre 

 Disúria 

 Urgência miccional 

 Frequência miccional 

 Dor supra-púbica 

Critério II 

Dois ou mais dos seguintes sinais ou sintomas sem outra causa reconhecida: 

 Febre 

 Disúria 

 Urgência miccional 

 Frequência miccional 

 Dor supra-púbica 

E um dos seguintes: 

 Fita positiva para esterase leucocitária e/ou nitrito, na urina 

 Piúria (≥ 10 leucócitos/mL ou ≥ 3 leucócitos/campo) 

 Observação de microrganismos a coloração de Gram da urina não centrifugada 

 Médico institui tratamento 

 Médico fez diagnóstico de ITU 

 

Existem vários exames complementares que podem ser úteis para o diagnóstico de ITU. O TSA é um 

deles: não só serve para o diagnóstico e reconhecimento de bactérias resistentes, como para escolher o 

melhor método terapêutico. A hemocultura é útil em casos de pielonefrite, já que permite observar se 

existe risco de septicémia. Os exames de imagem como Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada e 

Ressonância Magnética também são importantes, já que permitem verificar possíveis alterações 

funcionais e estruturais do trato urinário provocadas pelas ITU, principalmente em situações mais graves 

de infeção [77, 78].  
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No ambiente hospitalar, o diagnóstico de ITU é mais difícil por diversos fatores. A presença de 

cateter urinário dificulta ou impede a verificação dos sinais e sintomas associados à ITU. A sensação de 

disúria, de urgência miccional ou de desconforto supra-púbico podem estar relacionados com a presença 

do cateter urinário, independentemente da existência de ITU [78]. Portanto o método de Urocultura, TSA 

e outros são extremamente importantes nestes casos. 

8. Tratamento Farmacológico 
Segundo as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), o uso de antibióticos apenas deveria 

ser iniciado após a identificação da bactéria e do seu respetivo antibiograma. Porém, na prática clínica 

diária isto não acontece. A prescrição do antibiótico é geralmente feita de forma empírica, tendo o médico 

apenas por base a experiência adquirida acerca das ITU [77]. A isto está associado um aumento das 

resistências aos antibióticos, situação que tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Este é um problema 

de saúde grave que deve ser resolvido o mais rapidamente possível. 

8.1 Diretrizes da antibioterapia 
Segunda a DGS, a antibioterapia a realizar está dependente do tipo de ITU existente. A Tabela 5 

identifica as várias vias de tratamento [90]: 

 

Tabela 5 - Tratamento recomendado por indicação terapêutica dependendo do tipo de infeção urinária 

ocorrente. Adaptado de [90]. 

População Fármaco Dose Duração 

Cistite aguda não 

complicada da mulher 

não grávida 

Nitrofurantoína 100 mg 6/6 horas 5-7 dias 

Fosfomicina 3000 mg /dia 1 dia 

Amoxicilina+ácido clavulânico* 625 mg (500+125 mg) 8/8 horas 5‐7 dias 

Cistite aguda não 

complicada na mulher 

grávida 

Fosfomicina 3000 mg /dia 1 dia 

Amoxicilina+ácido clavulânico # 625 mg (500+125 mg) 8/8 horas 5‐7 dias 

Pielonefrite ‐ casos 

ligeiros a moderados 

Ceftriaxona 1 g IV ou IM (1 toma) 
7 a 14 dias 

Cefuroxima‐axetil 500 mg 12/12 horas 

Pielonefretite ‐ casos 

ligeiros a moderados em 

doentes intolerantes aos 

beta‐lactâmicos 

Levofloxacina 750 mg /dia 5 dias 

Pielonefretite ‐ casos 

graves (com sépsis) 
Ceftriaxona 2 g/dia IV ou IM 

Decisão em meio 

hospitalar 

Pielonefretite ‐ casos 

graves em doentes 

intolerantes aos 

beta‐lactâmicos 

Gentamicina 5 mg/kg/dia IV 
Decisão em meio 

hospitalar 

Bacteriúria 

assintomática em 

grávidas 

Fosfomicina 3000 mg /dia 1 dia 

Amoxicilina+ ácido clavulânico # 625 mg (500+125 mg) 8/8 horas 5‐7 dias 

*antibioterapia alternativa, isto é, se os antibióticos supracitados estiverem indisponíveis ou 

contraindicados; #deve de ser evitada no primeiro trimestre de gravidez. 
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Contudo, para idades pediátricas, a DGS apresenta outras diretrizes de tratamento. Estas estão 

indicadas na Tabela 6 [88]: 

Tabela 6 - Tratamento farmacológico das infeções do trato urinário em idades pediátricas. Adaptado de 

[88]. 

Idade Via oral Via endovenosa 

1-3 meses 

Cefuroxima axetil 

20-30 mg/kg/dia, 12-12h 
Cefotaxima* 

75-100 mg/kg/dia, 8-8h 

Cefaclor 

20-40 mg/kg/dia, 8-8h 
Ceftriaxona* 

50-75 mg/kg/dia, 24-24h 

Cefixima 

8 mg/kg/dia, 12-12 horas 

* Se existir suspeita clínica e analítica de sepsis, 

associar Ampicilina, 100 mg/kg/dia, 6-6 h, via ev 

≥ 3 meses 

Amoxicilina + ácido clavulânico 

20-40 mg/kg/dia de amoxicilina, 8-8h 

(125 mg, 250 mg ou 500mg/5 ml) 

OU 

25-45 mg/kg/dia de amoxicilina, 12-12h 

(400 mg/ 5 ml) 

Dose máxima diária de amoxicilina: 2 g 

Amoxicilina + ácido clavulânico 
75-100 mg/kg/dia de amoxicilina, 8-8h 

Dose máxima diária de amoxicilina: 3 g 

Cefuroxima axetil 

20-30 mg/kg/dia, 12-12h 

Dose máxima diária: 1 g 

Cefuroxima 

75-150 mg/kg/dia, 12-12h 

Dose máxima diária: 1 g 
 

8.2 Mecanismo de ação da antibioterapia 
A Amoxicilina é um dos mais antigos antibióticos utilizados pelos seres Humanos. Esta é uma 

aminopenicilina, antibiótico ß-lactâmico do grupo das penicilinas, que, tal como a maioria dos compostos 

deste grupo possui, geralmente, uma ação bactericida que se deve à inibição da síntese de peptidoglicano, 

a nível da parede bacteriana, o que se deve à ligação reversível da amoxicilina às Penicin Binding 

Proteins (PBPs, enzimas responsáveis pela síntese da parede celular). Desta ligação resulta a interferência 

na sua síntese e a consequente formação de organismos osmoticamente instáveis, promovendo a lise e 

morte celular [91]. Contudo, com o aumento das resistências às aminopenicilinas, devido à proliferação 

de microrganismos produtores de ß-lactamases, a amoxicilina, por si só, deixa de ter efeito contra estas 

bactérias, já que as enzimas têm a capacidade de degradar este tipo de antibiótico. Assim, geralmente 

recorre-se a uma combinação de Amoxicilina com Ácido Clavulânico. Este último é um antibiótico ß-

lactâmico, estruturalmente relacionado com as penicilinas, capaz de inibir uma vasta gama de ß-

lactamases, prevenindo a degradação da amoxicilina. O Ácido clavulânico, por si só, não possui qualquer 

efeito antibiótico clinicamente útil [92]; nas ITU, esta combinação é utilizada nas cistites agudas não 

complicadas, nas bacteriúrias assintomáticas, e em crianças com mais de 3 meses [88, 90]. 

Como todos os antibióticos beta-lactâmicos, as Cefalosporinas interferem na síntese da parede celular 

do peptidoglicano, através da inibição de enzimas envolvidas no processo de transpeptidação – as PBPs. 

As Cefalosporinas são classificadas por gerações de acordo com a atividade antimicrobiana. As 

Cefalosporinas de 1ª geração são caracterizadas por espectro de ação antimicrobiana mais estreito, 

atuando predominantemente sobre bactérias gram-positivas. Estas são ativas também contra estafilococos 

produtores de ß-lactamases. As Cefalosporinas de 2ª geração são menos ativas do que as de 1ª geração 

contra bactérias gram-positivas, porém tem maior atividade contra bactérias entéricas gram-negativas 

[93]. O Cefaclor é uma cefalosporina de 2ª geração, e no caso das ITU é utilizada em crianças com 1 a 3 
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meses [88, 94]. As cefalosporinas de 3ª geração possuem o maior espetro de ação contra bactérias gram-

negativas, inclusive tem certa uma estabilidade na presença de ß-lactamases [93]. A Cefixima, a 

Cefotaxima e a Ceftriaxona são Cefalosporinas de 3ª geração e são utilizadas em várias formas de ITU, 

tal como está indicado nas Tabelas IUT2 e IUT3 [93, 95]. 

A Cefuroxima axetil é um antibiótico ß-lactâmico e, por isso, tem um mecanismo de ação similar ao 

da Amoxicilina e ao das Cefalosporinas. Contudo, a Cefuroxima axetil não está na sua forma ativa. Esta 

precisa, primeiro, de ser hidrolisada por esterases, para poder passar para a forma funcional (Cefuroxima) 

[96]. Este antibiótico tem utilidade nas ITU, essencialmente contra pielonefrites, ligeiras a moderadas, e 

também pode ser usado em crianças [88, 90]. 

A Fosfomicina pertence à classe de antibióticos derivados do ácido fosfónico, com um grande 

espetro de ação; inibe a biossíntese da parede celular bacteriana, por atuar nas fases iniciais da síntese do 

peptidoglicano. O seu mecanismo de ação específico, por inibição da enzima enol-piruviltransferase, é 

traduzido por uma ausência de resistências cruzadas com outros antibióticos, assim como uma potencial 

ação sinérgica com outros antibióticos [97, 98]. Por estas razões, a Fosfomicina é muito utilizada contra 

as ITU, principalmente contra as cistites agudas não complicadas e as bacteriúrias assintomáticas [90]. 

A Gentamicina é um antibiótico do grupo dos aminoglicosideos extraído de um  actinomiceto, da 

espécie Micromonospora purpurea. Tem eficácia bactericida tanto na fase proliferativa como na fase 

estacionária das bactérias. Estabelece uma ligação com as proteínas da subunidade 30s dos ribossomas 

bacterianos, dificultando a leitura do mRNA. Esta ligação dificulta o processo de tradução ribossomal, 

impedindo assim a síntese proteica, ou produção de proteínas defeituosas e tóxicas para as bactérias [99]. 

No caso das ITU, a Gentomicina é utilizada em casos graves de Pielonefrite em que os doentes são 

intolerantes aos antibióticos ß-lactâmicos [90]. 

A Levofloxacina é um agente antibacteriano sintético da classe das fluoroquinolonas e é o 

enantiómero S (-) da substância ativa racémica ofloxacina. Como agente antibacteriano da classe das 

fluoroquinolonas, a Levofloxacina atua na enzima bacteriana DNA girase (topoisomerase do tipo II). Esta 

é extremamente importante para a síntese de DNA bacteriano. Inibindo a sua ação, é possível impedir a 

multiplicação das bactérias [100]. Tal como a Gentomicina, esta só é utilizada em casos de doentes que 

sejam intolerantes aos antibióticos ß-lactâmicos [90]. 

A Nitrofurantoína é um agente antibacteriano específico do trato urinário. Esta necessita de ser 

reduzida por flavoproteínas bacterianas a intermediários reativos. Estes vão inativar as proteínas 

ribossomais e outras macromoléculas, inibindo os processos bioquímicos vitais de síntese proteica, 

metabolismo aeróbio, síntese de DNA e RNA e síntese da parede celular. Este amplo mecanismo de ação 

explica a ausência de resistência bacteriana adquirida à Nitrofurantoína [101]. No caso das ITU, a 

Nitrofurantoína é utilizada em cistites agudas não complicadas [90]. 

8.3 Perfil de consumo de antibióticos na Europa e em Portugal 
A resistência bacteriana aos antibióticos é, no momento presente, um dos problemas de saúde pública 

mais relevante a nível global, uma vez que muitas bactérias anteriormente suscetíveis a esses fármacos 

deixaram de responder a esses agentes. Este facto apresenta consequências clínicas e económicas 

preocupantes. O desenvolvimento de resistência bacteriana aos antibióticos é um fenómeno natural 

resultante da pressão seletiva exercida pelo uso de antibióticos, mas que tem sofrido uma expansão muito 
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acelerada devido à utilização inadequada destes fármacos, existindo uma correlação bastante clara entre 

um maior consumo e níveis mais elevados de resistência microbiana [102]. A necessidade de tratar 

infeções eventualmente provocadas por bactérias resistentes leva à opção por esquemas de terapêutica 

antibiótica de mais largo espectro, com o intuito de minimizar o insucesso terapêutico. No entanto, 

atuando desta forma, tem vindo a aumentar-se a pressão antibiótica e o desenvolvimento de novas 

resistências mais difíceis de ultrapassar [103]. 

Segundo os dados divulgados num relatório da European Center for Disease Prevention and Control, 

ECDC, (Surveillance Report: Surveillance of antimicrobial consumption in Europe, 2012), que analisou 

dados obtidos no período de 2002-2012, existe uma grande variabilidade no consumo de antibióticos na 

Europa. O país com maior consumo, a Grécia, apresenta um valor 3 vezes superior ao país com menor 

consumo, a Holanda. Observa-se também que o maior nível de utilização de antibióticos ocorre nos países 

do sul da Europa, comparativamente com os países do norte (anexo VI, Figuras 33 e 34) [103]. O uso de 

antibióticos na comunidade, em Portugal, manteve-se durante muito tempo acima do registado na Europa, 

apesar de apresentar uma tendência decrescente. Segundo dados do sistema de monitorização europeu 

(European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network), em 2012, Portugal ocupa o nono lugar 

num grupo de 30 países europeus com o maior consumo de antibióticos, na comunidade, estando acima 

da média europeia. A partir desse ano, verificou-se uma ligeira tendência crescente no consumo 

ambulatório, a nível europeu, contratando com a redução observada em Portugal que, em 2014, passou a 

ocupar a 16ª posição, no mesmo grupo supramencionado, ficando abaixo da média, no que concerne ao 

consumo de antibióticos, na comunidade [102]. Apesar desta tendência de decréscimo do consumo de 

antibióticos, Portugal continuou a superar o de outros países europeus (anexo VI, Figuras 33 e 34) [103]. 

O consumo excessivo de antibióticos contribui para dificultar a resolução das infeções, e inibe a 

síntese ou descoberta de novas classes de antimicrobianos [103].  

A única forma de inverter esta preocupante espiral involutiva, quebrando o ciclo vicioso, é promover 

o uso criterioso e racional dos antibióticos [103]. Tendo em conta a importância do problema da 

resistência microbiana e a sua crescente ameaça para a saúde pública, a nível mundial, várias 

organizações nacionais, como a DGS, e internacionais, como a CE e a OMS, reconheceram a relevância 

do estudo da emergência da resistência microbiana e do desenvolvimento de sistemas de vigilância e 

controlo da resistência microbiana, a nível europeu [102], de forma a garantir que a medicina que hoje se 

pratica e a esperança de vida que foi possível atingir não sejam postas em causa [103]. 

9. Conclusão 

Apesar da incidência que as ITU têm na população, este problema de saúde é, ainda, muito 

desvalorizado pelas pessoas. Este tema é muito difícil de ser abordado, principalmente entre a população 

mais velha, que encara estas infeções com um certo tabu e vergonha. Não só o aumento da incidência 

deste tipo de infeções, como também o crescimento das resistências destas bactérias aos antibióticos 

constituem um problema de saúde, que, como futura farmacêutica, me preocupa consideravelmente.  

Por todas estas razões, é necessário certificar que a população compreende os riscos associados não 

só à negligência de tratamento deste tipo de infeções, mas ainda ao uso indiscriminado de antibióticos. 

Porém, quer comunidade, quer os profissionais de saúde precisam de ter cuidados. A prescrição de 
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antimicrobianos é geralmente feita de forma empírica, o que pode implicar o uso de um antibiótico errado 

contra uma determinada estirpe resistente ao mesmo. Isto facilita a seleção natural das bactérias 

persistentes. Portanto, é imperativo começar a tomar as devidas medidas, de forma a banir deste tipo de 

práticas, tanto a nível da prescrição, como na dispensa. Na atualidade existem várias formas de despistar 

quais são os antibióticos ineficazes contra a estirpe que infeta o individuo em questão. Assim será 

possível perceber qual a suscetibilidade do agente patogénico, permitindo a seleção do antibiótico mais 

eficaz contra o mesmo, evitando o desenvolvimento de mais resistências. 

O farmacêutico tem também um papel fundamental na forma como se combate este problema de 

saúde. Agora existem vários testes de urina, fáceis de executar, e passíveis de serem realizados na 

farmácia. Apesar de não indicarem a suscetibilidade dos agentes patogénicos, permitem facilmente 

identificar a presença de infeção urinária. O Combur® test é um exemplo. O farmacêutico pode também 

procurar saber, através de várias perguntas, quais são os sintomas que o seu utente tem, e perceber se 

estes coincidem com os sintomas típicos de uma infeção urinária (ver secção 5). Pode também aconselhar 

várias medidas que o utente pode aplicar de maneira a diminuir os sintomas, casos estes existam. 

Conselhos como beber bastante água, ir à casa de banho sempre que tiver vontade, recorrer ao uso de 

probióticos (aumentar o equilíbrio da flora intestinal e vaginal), diminuir o consumo de substâncias que 

provocam irritação da bexiga (como por exemplo a cafeína), e valer-se dos vários suplementos supra 

mencionados (secção 6.2). 

Tendo em conta tudo o que salientei, e com objetivo de informar a comunidade que visita a FG, 

elaborei um panfleto informativo (anexo V) no qual fiz a contextualização das ITU, indicando quais os 

fatores de risco, sintomas e medidas preventivas. Estes panfletos foram impressos e entregues a utentes 

considerados “de risco” e a todos aqueles que procuravam esclarecer dúvidas sobre o tema. Esta iniciativa 

tornou mais fácil a troca de informação entre farmacêutico/utente, permitindo a resolução mais rápida e 

eficaz dos problemas relacionadas com as ITU. O projeto acabou por ter um certo impacto positivo na 

população, já que alguns utentes, principalmente mulheres, valeram-se da informação disponibilizada no 

panfleto para diminuir e/ou resolver os sintomas associados a este problema. Aliás, uma senhora 

agradeceu a entrega do panfleto, já que sofria de várias infeções urinárias recorrentes difíceis de resolver. 

Com a ajuda da informação cedida, conseguiu diminuir os sintomas associados às mesmas, e reduzir a sua 

incidência. 
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Conclusão do Relatório de Estágio 
 

Termino esta fase da minha vida académica com a sensação de “dever cumprido”. Este estágio em 

farmácia comunitária deu-me a oportunidade de entrar em contacto, pela primeira vez, com a realidade da 

vida profissional de um farmacêutico. Durante este período consegui, não só por em prática os vários 

conhecimentos teóricos adquiridos nos 6 anos de faculdade, mas também aprender a executar todas as 

tarefas importantes para um bom funcionamento de uma farmácia comunitária. Contudo, e apesar da 

aplicação dos conhecimentos ser extremamente importante, também percebi a relevância de escutar os 

utentes, estando atenta a qualquer pormenor que seja indicativo de doença, e que assim ajude na rápida 

resolução da mesma. Graças a esta experiência, sinto que estou mais apta para trabalhar como um agente 

de saúde, para o bem da comunidade. Todavia, sinto que ainda tenho muitos conhecimentos para 

aprofundar que, só com a experiência profissional, o irei conseguir fazer.  

Esta foi sem dúvida uma experiência enriquecedora e vital para a minha formação enquanto futura 

farmacêutica. Consegui finalmente entender que o farmacêutico tem um papel fundamental na saúde da 

comunidade Portuguesa, e que temos de fazer cada vez mais e melhor para que a nossa profissão seja 

reconhecida como tal. 

Foi com muita esperança e muitos sonhos que iniciei este percurso académico em 2011, na mui nobre 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Muito estudo, muito trabalho, e muito tempo foram 

dedicados durante todo caminho. E é com enorme orgulho e alegria que termino este percurso, este que 

vai para sempre influenciar a minha vida, 6 anos depois. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – Fotografias da Farmácia 
 

 
Figura 4 - Parte exterior da Farmácia Gândara 

 

 
Figura 5 - Área de atendimento ao público 
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Figura 6 - Balcões de atendimento 
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ANEXO II – Distúrbios do Sono – Inquérito e Resultados 
 

 
Figura 7 - Inquérito realizado no âmbito do tema "Os distúrbios do sono e as Benzodiazepinas" (A) 

 

 
Figura 8 - Inquérito realizado no âmbito do tema "Os distúrbios do sono e as Benzodiazepinas" (B) 
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Figura 9 - Total de inquiridos, representando a população total, Feminina e Masculina 

 
Figura 10 - Distribuição dos inquiridos por idade e por género 

 
Figura 11 - Resultados referentes à pergunta 3. Estes foram distribuídos por População Total, Feminina 

e Masculina 
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Figura 12 - Resultados referentes à pergunta 25. Estes foram distribuídos por População Total, 

Feminina e Masculina 

 
Figura 13 - Resultados referentes à pergunta 4. Estes foram distribuídos por População Total, Feminina 

e Masculina 

 
Figura 14 - Resultados referentes à pergunta 5. Estes foram distribuídos por População Total, Feminina 

e Masculina 

 

0 0 0

14
7

21

37

20

57

12

3

15

1 0 1
0

10

20

30

40

50

60

População Feminina População Masculina População Total

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

es
so

as

P4. Quantas horas costuma dormir por dia?

< 4h 4-6h 6-8h 8-10h > 10h



                                      Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia 
Comunitária 

ANA ISABEL AMORIM COUTO 54 

 

 
Figura 15 - Resultados referentes às perguntas 6 e 7. Estes foram distribuídos por População Total, 

Feminina e Masculina 

 
Figura 16 - Resultados referentes às perguntas 12. Estes foram distribuídos por faixas etárias 

 
Figura 17 - Resultados referentes às perguntas 13. Estes foram distribuídos por faixas etárias 
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Figura 18 - Resultados referentes à pergunta 14. Estes foram distribuídos por População Total, 

Feminina e Masculina 

 
Figura 19 - Resultados referentes à pergunta 15. Estes foram distribuídos por População Total, 

Feminina e Masculina 

 
Figura 20 - Resultados referentes às perguntas 8 e 9. Estes foram distribuídos por População Total, 

Feminina e Masculina 
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Figura 21 - Resultados referentes à pergunta 10. Estes foram distribuídos por População Total, 

Feminina e Masculina 

 
Figura 22 - Resultados referentes às perguntas 18 (População Feminina). Estes foram distribuídos por 

faixas etárias 

 
Figura 23 - Resultados referentes às perguntas 18 (População Masculina). Estes foram distribuídos por 

faixas etárias 
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Figura 24 - Resultados referentes às perguntas 21 (População Feminina). Estes foram distribuídos por 

faixas etárias 

 

 
Figura 25 - Resultados referentes às perguntas 18 (População Masculina). Estes foram distribuídos por 

faixas etárias 

 

  

  



                                      Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia 
Comunitária 

ANA ISABEL AMORIM COUTO 58 

 

 

Tabela 7 - Resultados referentes a todas as questões do inquérito. Esta tabela representa os resultados 

da população Feminina, distribuído por faixa etária e totalidade 

 POPULAÇÃO FEMININA 

Perguntas < 20 anos 20-35 anos 36-50 anos 51-65 anos > 65 anos TOTAL 

3             

Sim 2 5 12 13 6 38 

Não 0 6 8 8 4 26 

4             

< 4h 
0 0 0 0 0 0 

4-6h 
0 3 4 7 0 14 

6-8h 
0 7 12 12 6 37 

8-10h 
2 1 4 2 3 12 

> 10h 
0 0 0 0 1 1 

5             

Antes 20h 
0 0 0 0 0 0 

20-20h 
1 1 2 1 2 7 

22-00h 
1 7 10 8 6 32 

00-02h 
0 3 8 11 1 23 

Depois 02h 
0 0 0 1 1 2 

6     

Sim 0 3 6 5 8 22 

Não 2 8 14 16 2 42 

7     

Mais cedo 
0 0 0 1 0 1 

Mais tarde 
2 8 14 15 2 41 

8     

Nunca 
1 4 9 9 6 29 

De vez em quando 
1 6 8 9 3 27 

Com frequência 
0 1 3 3 1 8 

9     

Manhã 
1 2 2 5 2 12 

Tarde 
0 1 6 5 2 14 

Noite 
0 4 3 2 0 9 

10     
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Sim 1 5 11 12 7 36 

Não 1 6 9 9 3 28 

11     

< 30min 
0 1 0 0 0 1 

30min - 1h 
1 1 2 0 3 7 

1-2h 
1 4 10 7 4 26 

2-3h 
0 3 8 7 3 21 

> 3h 
0 2 0 7 0 9 

12     

Sim 0 4 14 15 6 39 

Não 2 7 6 6 4 25 

13     

Sim 1 9 15 8 3 36 

Não 1 2 5 13 7 28 

14     

Sim 0 2 6 7 1 16 

Não 2 9 14 14 9 48 

15     

Sim 0 1 2 1 3 7 

Não 2 10 18 20 7 57 

16     

Nunca 
1 7 10 13 4 35 

Ás vezes 
1 4 9 8 4 26 

Sempre 
0 0 1 0 2 3 

17     

< 30min 
1 2 1 5 1 10 

30min - 1h 
0 1 4 1 2 8 

1-2h 
0 1 4 2 3 10 

2-3h 
0 0 0 0 0 0 

> 3h 
0 0 1 0 0 1 

18     

Sempre 
0 0 1 11 1 13 

Ás vezes 
2 8 14 8 5 37 

Nunca 
0 3 5 2 4 14 

19 
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Sim 
2 8 12 11 8 41 

Não 
0 3 8 10 2 23 

20 
  

Nunca 
0 1 1 2 3 7 

1x 
1 4 7 7 3 22 

1-3x 
1 5 10 10 2 28 

> 3x 
0 1 2 2 2 7 

21 
  

Sim 0 1 3 7 6 17 

Não 2 10 17 14 4 47 

22 
  

Xanax/alprazolam 
0 0 3 2 0 5 

Lorenin/Lorazepam 
0 0 0 4 2 6 

Stilnox/zolpidem 
0 0 0 1 1 2 

Circadin 
0 0 0 0 0 0 

Valdispert/angelicalm 
0 0 0 0 0 0 

Stilnoite 
0 0 0 0 0 0 

Outro? 0 lexotam 0 0 

Sedoxil 

4 Diazepam 

bialzepam 

23 
  

Aumentei a dose 
0 0 0 5 2 7 

Mantive a dose 
0 0 0 1 4 5 

Diminui a dose 
0 1 3 1 0 5 

24 
  

Nunca tentei 
0 0 0 0 2 2 

Já tentei e não 

consegui 0 0 0 4 4 8 

Já tentei e consegui 
0 1 3 3 0 7 

25 
  

Sim 0 2 8 6 1 17 

Não 2 9 12 15 9 47 
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Tabela 8 - Resultados referentes a todas as questões do inquérito. Esta tabela representa os resultados 

da população Masculina, distribuído por faixa etária e totalidade. Esta tabela também representa a 

totalidade e todos os resultados (Masculina e Feminina) 

 POPULAÇÃO MASCULINA 
 TOTAL 

Perguntas < 20 anos 20-35 anos 36-50 anos 51-65 anos > 65 anos TOTAL 
 

3 
       

Sim 0 7 7 3 1 18 
 

56 

Não 1 2 3 5 1 12 
 

38 

4 
   

< 4h 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

4-6h 
0 2 1 4 0 7 

 
21 

6-8h 
1 7 7 3 2 20 

 
57 

8-10h 
0 0 2 1 0 3 

 
15 

> 10h 
0 0 0 0 0 0 

 
1 

5 
   

Antes 20h 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

20-20h 
0 1 0 0 0 1 

 
8 

22-00h 
1 2 4 4 2 13 

 
45 

00-02h 
0 6 6 4 0 16 

 
39 

Depois 02h 
0 0 0 0 0 0 

 
2 

6 
   

Sim 0 3 4 4 2 13 
 

35 

Não 1 6 6 4 0 17 
 

59 

7 
   

Mais cedo 
0 0 0 0 0 0 

 
1 

Mais tarde 
1 6 6 4 0 17 

 
58 

8 
   

Nunca 
0 1 3 5 2 11 

 
40 

De vez em quando 
1 4 4 3 0 12 

 
39 

Com frequência 
0 4 3 0 0 7 

 
15 

9 
   

Manhã 
0 0 2 0 0 2 

 
14 

Tarde 
1 6 3 3 0 13 

 
27 

Noite 
0 2 2 0 0 4 

 
13 
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10 
   

Sim 1 6 3 5 2 17 
 

53 

Não 0 3 7 3 0 13 
 

41 

11 
   

< 30min 
0 0 0 0 0 0 

 
1 

30min - 1h 
0 0 0 0 0 0 

 
7 

1-2h 
1 3 5 6 0 15 

 
41 

2-3h 
0 5 1 2 2 10 

 
31 

> 3h 
0 1 4 0 0 5 

 
14 

12 
   

Sim 0 4 7 3 1 15 
 

54 

Não 1 5 3 5 1 15 
 

40 

13 
   

Sim 1 6 6 3 0 16 
 

52 

Não 0 3 4 5 2 14 
 

42 

14 
   

Sim 0 1 2 1 0 4 
 

20 

Não 1 8 8 7 2 26 
 

74 

15 
   

Sim 0 1 0 0 0 1 
 

8 

Não 1 8 10 8 2 29 
 

86 

16 
   

Nunca 
1 6 7 6 0 20 

 
55 

Ás vezes 
0 3 3 1 1 8 

 
34 

Sempre 
0 0 0 1 1 2 

 
5 

17 
   

< 30min 
0 0 0 1 0 1 

 
11 

30min - 1h 
0 2 0 1 0 3 

 
11 

1-2h 
0 1 2 0 2 5 

 
15 

2-3h 
0 0 1 0 0 1 

 
1 

> 3h 
0 0 0 0 0 0 

 
1 

18 
   

Sempre 
0 0 0 0 0 0 

 
13 

Ás vezes 
0 4 5 5 1 15 

 
52 

Nunca 
1 5 5 3 1 15 

 
29 

19 
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Sim 
1 3 2 3 1 10 

 
51 

Não 
0 6 8 5 1 20 

 
43 

20 
   

Nunca 
1 2 4 2 0 9 

 
16 

1x 
0 5 4 3 1 13 

 
35 

1-3x 
0 2 2 2 1 7 

 
35 

> 3x 
0 0 0 1 0 1 

 
8 

21 
   

Sim 0 0 0 1 0 1 
 

18 

Não 1 9 10 7 2 29 
 

76 

22 
   

Xanax/alprazolam 
0 0 0 1 0 1 

 
6 

Lorenin/Lorazepam 
0 0 0 0 0 0 

 
6 

Stilnox/zolpidem 
0 0 0 0 0 0 

 
2 

Circadin 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Valdispert/angelicalm 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Stilnoite 
0 0 0 0 0 0 

 
0 

Outro? 

0 0 0 0 0 0 
 

0 

0 0 0 0 0 0 
 

4 

 
0 

 
0 

23 

   

Aumentei a dose 
0 0 0 1 0 1 

 
8 

Mantive a dose 
0 0 0 0 0 0 

 
5 

Diminui a dose 0 0 0 0 0 0 
 

5 

24 

   

Nunca tentei 
0 0 0 1 0 1 

 
3 

Já tentei e não 

consegui 0 0 0 0 0 0 
 

8 

Já tentei e consegui 0 0 0 0 0 0 
 

7 

25 
   

Sim 0 2 3 1 0 6 
 

23 

Não 1 7 7 7 2 24 
 

71 
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ANEXO III – Distúrbios do Sono – Panfleto Informativo 

 
Figura 26 - Panfleto Informativo sobre o uso abusivo das benzodiazepinas e os cudados para ter uma 

boa Higiene do Sono (A) 

 
Figura 27 - Panfleto Informativo sobre o uso abusivo das benzodiazepinas e os cudados para ter uma 

boa Higiene do Sono (B) 
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Figura 28 - Expositor do inquérito e panfleto informativo (A) 

 

 
Figura 29 - Expositor do inquérito e panfleto informativo (A) 
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ANEXO IV – Distúrbios do Sono – Outras Informações 
 

 
Figura 30 - Consumo médico de antipsicóticos, Benzodiazepinas e Antidepressivos por Portugal e outros 

países europeus, em 2012. Retirado de [48] 

 

Tabela 9 - Alterações fisiológicas durante os períodos de sono NREM e REM. Adaptado de [51] 

Processo fisiológico NREM REM 

Atividade cerebral Diminui em relação à vigília 

Aumenta nas áreas motoras, 

enquanto em outras áreas é 

similar à NREM 

Batimento cardíaco Diminui em relação à vigília 
Aumenta e varia 

comparativamente ao NREM 

Pressão arterial Diminui em relação à vigília 
Aumenta (até 30%) e varia 

comparativamente ao NREM 

Atividade nervosa simpática Diminui em relação à vigília 
Aumenta significativamente em 

relação à vigília 

Tonicidade muscular Similar à vigília Ausente 

Circulação sanguínea cerebral Diminui em relação à vigília 
Aumenta em relação à NREM, 

dependendo a zona cerebral 

Respiração Diminui em relação à vigília 

Aumenta e varia 

comparativamente ao NREM, 

mas pode ocorrer breves 

paragens 

Resistência das vias aéreas Aumenta em relação à vigília 
Aumenta e varia em relação à 

vigília 

Temperatura corporal 
É regulado num ponto mais 

baixo do que na vigília 
Não é regulado 

Excitação sexual Pouco frequente Maior do que a NREM 
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ANEXO V – Infeções Urinárias – Panfleto Informativo 
 

 
Figura 31 - Panfleto Informativo relativo ao tema das Infeções Urinárias (A) 

 
Figura 32 - Panfleto Informativo relativo ao tema das Infeções Urinárias (B)  
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ANEXO VI – Infeções Urinárias – Outras Informações 
 

 
Figura 33 - Consumo de antibióticos na comunidade Europeia na Europa, 2014. Retirado de [103] 

 

 

Figura 34 - Consumo de antibióticos em Portugal comparativamente à média Europeia, desde 2011 até 

2014. Retirado de [103] 




