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RESUMO 

 

 A profissão farmacêutica encontra-se numa posição privilegiada para o desempenho daquela 

que é a sua missão: preservar, promover e restaurar a saúde da população. A proximidade da comunidade 

faz do farmacêutico um profissional de saúde frequentemente requisitado, sendo este, por diversas 

vezes, o primeiro ou o último com o qual o utente contacta, realidade que exacerba a importância do seu 

contributo para o funcionamento do circuito de tratamento de um utente. Acresce que, na qualidade de 

especialista do medicamento, é da responsabilidade do farmacêutico garantir que a sua utilização 

representa um acréscimo positivo e seguro para a saúde da comunidade. Cumpre ao farmacêutico, face 

a esta competência, promover o uso racional do medicamento e educar a população para o seu papel na 

saúde. Perante o atual enquadramento da atividade farmacêutica no âmbito da Farmácia de Oficina, o 

estágio curricular obrigatório para a conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é um 

período essencial para garantir o contacto com as diferentes vertentes da intervenção farmacêutica junto 

da comunidade. 

 O presente relatório, constituído por duas partes, pretende ser reflexo daquele que foi o estágio 

desenvolvido na Farmácia Aliança ao longo de seis meses. A primeira parte consiste numa descrição 

personalizada dos principais domínios inerentes ao trabalho diário em farmácia de oficina. A segunda, 

assumindo um caráter mais científico, corresponde ao desenvolvimento teórico de quatro temas, sobre 

os quais foram desenvolvidos projetos na farmácia. O primeiro a ser levado a cabo foi sobre a alopecia, 

seguido do sono e higiene do sono e sobre esclerose múltipla. A concretização do projeto de marketing 

foi praticamente transversal a toda a duração do estágio e após o término deste, continuará a ser 

desenvolvido.  

 Na sua globalidade, o Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária é a derradeira 

oportunidade para que, o ainda estudante de Ciências Farmacêuticas possa, sob a alçada da formação 

académica, explorar as potencialidades daquela que é a atividade profissional com maior 

representatividade nacional no setor farmacêutico. O presente relatório é, assim, parte integrante da 

finalização de um processo de aprendizagem contínuo. A sua estrutura é reflexo da polivalência da 

formação académica que o precede, mas também consequência da multidisciplinaridade indissociável 

da profissão farmacêutica. 
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Parte I - Descrição das Atividades Desenvolvidas 

1. PLANO DE TRABALHO 

 A duração do meu estágio na FA foi de 6 meses (com início a 15 de janeiro e término a 15 de 

julho), sendo que o horário era variável, entre o período das 8h30 às 20h, perfazendo sempre as 7 a 8h 

diárias, incluindo alguns sábados. O meu trabalho na FA foi desenvolvido segundo o cronograma das 

tarefas realizadas (anexo I). 

2. A FARMÁCIA ALIANÇA E GRUPO FASTFARMA 

 A FA remonta ao ano de 1909, sendo na altura o seu diretor técnico o farmacêutico Frederico 

Abreu. O modelo de farmácia e a atividade farmacêutica da altura distancia-se do seu modelo atual, 

tendo sido adquirida em 1984 pelo presente proprietário e diretor técnico, Dr. Carlos Brás Cunha. A 

farmácia pertence ao grupo FastFarma, Farmácias lda., da qual também fazem parte a Farmácia de Santo 

António (Rio Meão), o Espaço Saúde Lionesa (ESL) e a clínica médica FastClinic Trindade. 

 Durante o meu estágio na FA, tive oportunidade de visitar estas instalações, o que me permitiu 

tomar conhecimento acerca das particularidades de cada espaço, bem como acerca do seu 

enquadramento no seio do grupo. Apesar deste contacto direto ter sido pontual, parte do trabalho diário 

na FA implica a comunicação entre os diferentes constituintes do grupo, razão pela qual se revelou 

fundamental compreender a dinâmica de cada um. Durante o meu estágio realizei também bastantes 

trabalhos de imagem e multimédia para o ESL e para a FastClinic Trindade. 

2.1. Localização e Horário de funcionamento 

 A FA situa-se na Rua da Conceição, Cedofeita. A sua localização central faz com que o tipo de 

utentes da farmácia seja muito diverso, desde idosos polimedicados a turistas que visitam a cidade, o 

que obriga a uma contínua aposta na competência técnica dos seus profissionais, bem como na 

diversidade de produtos e serviços disponibilizados. Verifica-se na FA uma procura contínua de meios 

que possam suprir as muitas necessidades de uma sociedade cada vez mais exigente, sendo que o 

conceito chave da farmácia é inovação.  

 No que diz respeito ao horário de funcionamento, a FA encontra-se aberta ao público de 

segunda-feira a sábado, das 8.30h às 22h, cumprindo, desta forma, as exigências impostas pelo Decreto-

Lei (DL) nº53/2007, de 8 de março [1].  

2.2. Descrição do Espaço físico interior 

 No que diz respeito às instalações gerais, a FA cumpre o estabelecido nas “Boas Práticas 

Farmacêuticas de Farmácia Comunitária”, assim como na legislação portuguesa em vigor [2]. 

  Localizada à entrada da farmácia, apresenta-se a zona de atendimento geral, um local amplo e 

luminoso, de tetos altos que enunciam a antiguidade da FA. Os balcões de atendimento são quatro e 
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estão em destaque, sendo visível também vários produtos de dermocosmética e suplementação 

alimentar, que se encontram à disposição do utente; numa zona mais interior temos a área de 

atendimento personalizado, onde se efetuam os serviços farmacêuticos e uma área de receção e 

armazenamento de medicamentos. Na parte superior da farmácia podemos encontrar o gabinete da 

direção técnica, o laboratório de homeopatia e de manipulados, o gabinete de estética e dermocosmética 

e outro armazém. Numa segunda zona, fora do espaço da FA, situa-se a dispensa e o aconselhamento 

de produtos de ortopedia e puericultura. 

2.3. Descrição do espaço físico exterior 

 Quanto ao espaço exterior, a FA cumpre os requisitos das Boas Práticas em Farmácia 

Comunitária, pois a sua evidente sinalização com recurso à “cruz verde” iluminada e a uma placa na 

entrada com o nome da farmácia e do diretor técnico permitem a sua rápida e fácil identificação por 

parte dos utentes, tendo também estruturas que permitem o seu acesso fácil [2]. Visível para o exterior 

existe, ainda, informação acerca do horário de funcionamento da FA e das farmácias de serviço no 

município, bem como indicação dos serviços prestados na farmácia, o qual foi elaborado por mim. 

 Uma das características inovadoras desta farmácia é a presença de um ecrã LED na sua montra, 

que permite dar a conhecer às pessoas que passam pela zona os produtos e promoções da farmácia. 

2.4. Recursos humanos 

 A equipa técnica da FA é constituída por 10 elementos, cumprindo a legislação coberta pelo 

artigo 23 do DL nº 307/2007 de 31 de agosto [3], sendo essa equipa constituída pelo diretor-técnico, três 

farmacêuticas-adjuntas, dois farmacêuticos e quatro técnicos de farmácia, com funções distintas (anexo 

II). Integram também a equipa, em regime de prestação de serviços, três enfermeiras, uma esteticista, 

uma estafeta e uma empregada de limpeza. 

 Durante o período de estágio cruzei-me com outros estagiários, da FFUP e de outras faculdades, 

sendo por isso de destacar o contributo na educação e formação de profissionais de saúde por parte da 

farmácia e de todos os seus colaboradores. 

2.5. Recursos informáticos 

 Na FA é utilizado o sistema Sifarma2000®. Este sistema informático (SI) é utilizado em 90% 

das farmácias portuguesas por facilitar a atividade farmacêutica, pois dispõe de funcionalidades que 

permitem a reserva de produtos, verificação de stock, acesso a informação científica, alerta para 

interações medicamentosas e confirmação da dispensa do produto correto. Para além disso, permite 

verificar a ficha do utente e a lista de vendas anteriores o que auxilia em decisões de dispensa, permitindo 

uma prestação de cuidados mais segura, ao minimizar a ocorrência de erros e garantir a rastreabilidade 

de todos os procedimentos [4]. Recentemente, um novo upgrade ao sistema permite enviar mensagens 

e e-mails aos utentes da farmácia que possuam os seus contactos guardados no sistema. Esta 

funcionalidade torna mais fácil a passagem de informação aos utentes, especialmente a nível de 
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promoções e campanhas levadas a cabo pela farmácia. No entanto, esta capacidade do programa 

informático de guardar informações dos utentes teve que ser adaptada ao abrigo do Regulamento de 

Proteção de Dados, imposto pela União Europeia, por forma a respeitar as informações dos utentes. 

Desde 25 de maio de 2018 que qualquer pedido de dados aos utentes tem que ser acompanhado por um 

consentimento assinado assegurando a proteção dos dados fornecidos [5]. 

2.6. Fontes Informativas 

 Como fontes informativas de apoio à prática farmacêutica, a lei (37º do DL nº 307/2007 de 31 

de agosto) prevê que as farmácias tenham à disposição o Prontuário Terapêutico, o Mapa Terapêutico, 

o Índice Nacional Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português [3]. Na 

FA, para além destes exemplares, estão disponíveis para consulta uma ampla gama de fontes de 

informação sobre homeopatia e naturopatia, duas grandes apostas da FA. 

3. ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 

 O aconselhamento farmacêutico é, ainda hoje, o serviço de excelência prestado numa farmácia 

e que deve estar presente em todos os momentos: após a realização de determinações de parâmetros 

biológicos ou bioquímicos e aquando da dispensa de medicamentos ou de outros produtos. O 

aconselhamento farmacêutico é um ato que acrescenta valor à saúde, sendo que normalmente o 

farmacêutico é o primeiro ponto de contacto entre o cidadão e o sistema de saúde. Cabe ao farmacêutico 

comunitário: 

 Avaliar e indicar terapêutica em patologias autolimitadas; 

 Dispensar medicamentos e transmitir informações de utilização; 

 Implementar programas de cuidados farmacêuticos (promoção da adesão à terapêutica, 

cessação tabágica, preparação individualizada de medicamentos, etc); 

 Monitorizar parâmetros bioquímicos e biofísicos, como a determinação da pressão arterial ou 

testes rápidos de glicémia e colesterol; 

 Ensinar e avaliar a técnica de utilização de dispositivos médicos, como os equipamentos para 

avaliação da glicémia e os dispositivos de inalação; 

 Administrar medicamentos injetáveis e vacinas fora do plano nacional de vacinação; 

 Aconselhar, acompanhar e encaminhar a pessoa com doença para o médico de família ou 

especialidade, quando pertinente. 

 De modo a desempenhar estas funções, o farmacêutico deve reunir não só competências técnicas 

e científicas, mas também capacidades de comunicação, de carácter humano e social, para que se crie 

empatia com o utente e se estabeleça uma relação de confiança. 

 Para a realização do aconselhamento farmacêutico, recorri a conhecimentos adquiridos durante 

o MICF os quais foram, em grande parte, consolidados durante o estágio, mas também tive que recorrer 
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a fontes informativas por forma a aumentar os meus conhecimentos podendo assim aconselhar o utente 

da melhor forma. 

4. SERVIÇOS PRESTADOS AOS UTENTES NA FA 

 Na FA há uma grande aposta nos serviços farmacêuticos acompanhando, assim, a procura cada 

vez maior, por parte dos utentes, de serviços prestados nas farmácias que vão para além da dispensa de 

medicamentos. Podemos encontrar na FA serviços de: 

4.1. Determinação de parâmetros biológicos e bioquímicos: 

 A sua determinação é feita com o intuito de obter ferramentas para, através de aconselhamento 

farmacêutico, promover a adesão à terapêutica, o controlo de alterações fisiológicas e o rastreio de 

modificações comprometedoras da saúde. Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar vários 

testes disponíveis aos utentes da FA, os quais eram seguidos de um aconselhamento farmacêutico 

personalizado e adequado, seguindo as Boas Práticas de Farmácia Comunitária (norma específica sobre 

indicação farmacêutica) [6].  

- Pressão arterial - Em Portugal, cerca de 42% da população sofre de hipertensão arterial (HTA) e 

estima-se que menos de metade (42,5%) tenha a pressão arterial controlada [7]. É fácil compreender a 

importância da medição regular da pressão arterial (PA) e a farmácia é um dos locais onde este serviço 

é prestado. Em Portugal o consumo de sal é ainda o dobro do recomendado pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) [7], sendo este um dos principais agentes agravantes da HTA. Assim, é de extrema 

importância perceber se a pessoa comete este ou outros descuidos que possam agravar a HTA e 

aconselhar de acordo com a informação fornecida pelo utente,  

- Glicémia capilar – Segundo a OMS, em 2015, a prevalência da diabetes em Portugal era de 13,3%, 

sendo que se prevê um aumento, em média, de 44% do número de diabéticos nos países Europeus [8]. 

Quando não controlada, a diabetes é responsável por várias complicações como neuropatia, nefropatia, 

retinopatia e doença cardiovascular (DCV). O melhor método para o controlo da doença é efetuar o teste 

de glicemia capilar diariamente. Assim, a medição deste parâmetro na farmácia pode auxiliar o controlo 

da glicémia, sendo que, para qualquer diagnóstico, é imprescindível uma consulta médica.  

- Colesterol, triglicerídeos e perfil lipídico - A dislipidemia é um dos principais fatores de risco de 

DCV sendo a sua identificação precoce fundamental. Em Portugal, a prevalência de hipercolesterolemia, 

em 2015, foi de 52% para colesterol total [9]. Sendo um fator de risco modificável, pode-se fomentar a 

modificação do estilo de vida, ou em caso de toma de medicação, promover a adesão à terapêutica. Os 

testes realizados em jejum são mais fiáveis, sendo que um período de jejum de 10 a 12h é imprescindível 

aquando da quantificação dos triglicerídeos. Para medição do colesterol e triglicerídeos usa-se a máquina 

Reflotron® e para quantificação do perfil lipídico recorre-se a um aparelho Cobas b101 Roche®. 
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- INR – A medição da razão normalizada internacional (INR) ou tempo de protrombina, é essencial em 

indivíduos que fazem medicação anticoagulante com antagonistas da vitamina K (varfarina e 

acenocumarol) para garantir valores ótimos e preventivos de eventos cardiovasculares como o acidente 

vascular cerebral (AVC) ou embolia pulmonar. Na maioria dos casos, o valor recomendado está entre 

os 2 e 3 [10]. Este teste é realizado com recurso ao aparelho Coagucheck XS Plus Roche®. 

- Ácido úrico – Este teste, também realizado no aparelho Reflotron®, permite despistar a presença de 

artrite gotosa (gota). A gota é uma doença causada por uma resposta inflamatória a cristais de monourato 

de sódio, que se formam nas articulações por excesso de ácido úrico. Estima-se que a prevalência desta 

patologia em Portugal é de 1,6% [11]. Para um valor de ácido úrico alto, é aconselhada alteração da 

alimentação e estilo de vida, sendo que se esses valores não baixarem ao fim de algum tempo e houver 

sintomas dolorosos, é aconselhada uma consulta médica. 

 Na FA são ainda realizados testes de gravidez, de hemoglobina glicosilada (Cobas b101 

Roche®) e despiste de infeções urinárias (Combar®). 

4.2. Estética e dermocosmética: Serviço de aconselhamento personalizado e de tratamentos de 

rosto, depilação, massagem de relaxamento, entre outros. Serviço disponível uma vez por 

semana. 

4.3. Enfermagem: Prestado por enfermeiras, gratuito e disponível todos os dias da semana; 

4.4. Entregas ao domicílio: sem qualquer custo, consoante a área geográfica; 

4.5. Consultas de nutrição:  realizadas por uma farmacêutica especializada (anexo II); 

4.6. Consultas de tricologia: realizadas por uma farmacêutica especializada (anexo II); 

4.7. Aconselhamento em naturopatia e homeopatia: realizado ao balcão ou por marcação, por 

farmacêuticas especializadas (anexo II). 

4.8. Recolha de medicamentos e radiografias: A VALORMED® surgiu em 1999 como resultado 

da colaboração entre farmácias, industrias farmacêuticas e distribuidoras, em resposta à 

necessidade da separação conveniente dos medicamentos enquanto resíduos [12]. Fazem-no 

através da distribuição de caixotes pelas farmácias, os quais são recolhidos mensalmente. 

4.9. Fornecimento de medicação na Carlton Life:  

 A Carlton Life Júlio Dinis é uma residência sénior em ambiente hospitalar, especializada na 

compensação do envelhecimento natural pela prestação de cuidados a idosos com doenças degenerativas 

e apoio à reabilitação. Os serviços farmacêuticos prestados nesta residência passam pelo 

acompanhamento farmacológico dos clientes (interações medicamentosas, efeitos adversos, 

farmacovigilância), apoio aos médicos nas prescrições, nomeadamente na busca de medicamentos mais 

indicados e/ou outras sugestões, apoio à equipa de nutrição da unidade com vista a satisfazer 

necessidades nutritivas especiais, assim como suplementação fitoterápica, nutricional, alimentação 
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especial, gestão de validades, stocks, temperaturas e humidade do espaço físico da farmácia e preparação 

de medicação unidose do piso do dia;  

 Para além destes serviços disponibilizados continuamente, a FA está consciente da sazonalidade 

de algumas situações que podem comprometer a saúde da população, pelo que também realiza, 

pontualmente, rastreios e ações de sensibilização. Durante o meu estágio, participei em dois rastreios 

levados a cabo pela FA: o primeiro foi realizado em parceria com a Ergovisão®, no qual era responsável 

pela medição de alguns parâmetros, como a glicémia e pressão arterial, para complementar a informação 

dada ao utente acerca da sua saúde ocular. O segundo, um rastreio cardiovascular, foi concretizado 

durante todo o mês de maio. Para este rastreio quantificou-se a glicose e colesterol sanguíneos, o 

perímetro abdominal, o peso e a pressão arterial, por forma a consultar a tabela SCORE e obter o risco 

que cada utente possuía de vir a desenvolver doença cardiovascular num período de dez anos [13]. 

5. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO  

 Na FA verifica-se uma dinâmica de produtos muito particular, pois tem que haver um equilíbrio 

entre satisfazer o utente, dispensando-lhe os medicamentos que necessita e a realização de encomendas 

em larga escala que representam vantagens económicas, com o espaço relativamente reduzido para 

armazenar os medicamentos bem como a rotação que alguns produtos possuem. Estão encarregues desta 

gestão dois técnicos de farmácia, com o apoio da restante equipa, que todos os dias verificam os stocks 

mínimos e máximos dos medicamentos, atentos a eventuais alterações, para permitir que haja sempre 

na FA os medicamentos mais solicitados pelos utentes bem como para minimizar quebras de outros 

medicamentos. Durante o meu estágio pude lidar diretamente com esta dinâmica, o que foi essencial 

para compreender uma das muitas partes que constituem a gestão de uma farmácia. 

5.1. Realização de encomendas  

 Aquando da aquisição de um produto farmacêutico, a farmácia passa a ser parte integrante do 

circuito destes produtos. Inicia-se, desta forma, um processo faseado de responsabilização, que envolve 

a conservação dos produtos, o seu armazenamento e o controlo da sua qualidade até à dispensa ao utente. 

 Existem vários tipos de encomendas que podem ser realizadas. A encomenda diária é feita 

automaticamente pelo sistema informático e tem por base o stock máximo e mínimo de cada produto. 

Aquando da venda de um produto, este é colocado na proposta de encomenda para garantir o stock 

apropriado. A encomenda manual é realizada aquando da necessidade pontual de produtos, receção de 

produtos fora da encomenda original ou encomendados por telefone ou por encomenda instantânea. Os 

principais fornecedores da FA são, a Cooprofar, a Alliance Healthcare e a OCP PORTUGAL. A escolha 

do fornecedor é feita com base em critérios económicos, financeiros e fiscais, em função das condições 

comerciais apresentadas à farmácia, no que diz respeito ao prazo de pagamento, ao prazo de entrega, às 

condições de transporte e a eventuais descontos aplicados. 
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5.2. Receção de encomendas  

 Uma vez efetuada a encomenda, esta é entregue no período de tempo indicado aquando da 

realização da mesma, e o passo seguinte é a receção dos produtos encomendados. O armazém onde se 

dá a receção de encomendas tem uma entrada privada, evitando a perturbação da área reservada ao 

atendimento ao público. Todas as encomendas são entregues em contentores específicos (térmicos no 

caso dos produtos que requerem temperaturas baixas de conservação), devidamente identificados. As 

encomendas chegam à farmácia acompanhadas da respetiva fatura (em duplicado) ou guia de remessa, 

a qual serve para verificar se todos os produtos encomendados foram realmente entregues. 

 Seguidamente, é dada a entrada dos produtos, para tal é necessário verificar o prazo de validade 

(PV), o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de venda ao público (PVP) e a margem aplicada nos 

produtos sem preço inscrito na cartonagem (PIC). Durante o meu estágio também tive a responsabilidade 

de dar entrada de encomendas, que culmina com a introdução dos produtos conferidos no stock da 

farmácia. No caso de psicotrópicos, benzodiazepinas e estupefacientes é enviada a requisição respetiva 

juntamente com a encomenda. Aquando da receção de produtos em mau estado de conservação ou PV 

curto (< 6 meses), estes devem ser considerados para devolução ao fornecedor, dispondo a farmácia de 

72 horas após a receção da encomenda para o fazer. 

5.3. Armazenamento  

 Tendo em conta o conhecimento prático que um estagiário, no inicio do estágio, possui acerca 

do funcionamento de uma farmácia, a primeira tarefa que lhe é incumbida, normalmente, é a arrumação 

de medicamentos e outros produtos no respetivo local de armazenamento. E esta foi, de facto, a primeira 

tarefa que desempenhei na FA. Tal permitiu-me, não só, tomar conhecimento do nome comercial de 

alguns medicamentos, mas também ficar a conhecer a imagem de marca de cada laboratório, os 

diferentes produtos que constituem um mesmo grupo homogéneo e, até mesmo, as variadas dosagens 

da mesma substância ativa e múltiplas formas farmacêuticas nas quais se materializam as diferentes 

substâncias. Na FA os comprimidos e cápsulas sujeitas a receita médica estão organizados (1) por ordem 

alfabética da denominação comum internacional (DCI) da substância ativa, (2) por dosagem (3) por 

ordem alfabética do laboratório, estando os genéricos e os de marca misturados. Os outros produtos 

estão organizados por ordem alfabética do nome comercial.   

 De acordo com o Manual de Boas Práticas, na FA, todos os produtos farmacêuticos são 

distribuídos segundo os métodos de armazenagem FEFO (First-Expire, First-Out), em que os 

medicamentos com prazo de validade mais curto são os primeiros a ser dispensados e FIFO (First-In, 

First-Out), no caso dos produtos que não possuem prazo de validade, uma vez que estes são dispensados 

de acordo com a ordem de aquisição pela farmácia. 

 De acordo com a legislação, as condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação 

das zonas de armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos [2, 3]. De 
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forma geral, a temperatura deve ser inferior a 25ºC ou 30ºC. No caso particular de produtos que devem 

ser conservados a uma temperatura entre os 2ºC e 8ºC é necessário o armazenamento em frigorífico. A 

avaliação destes parâmetros na FA é feita com recurso a termómetros e um termohigrómetro. Qualquer 

inconformidade deve ser registada e rapidamente corrigida. 

5.4. Gestão de stock  

 A gestão do stock é um trabalho contínuo e dinâmico, por forma a manter o equilíbrio 

anteriormente referido, acompanhando as oscilações sazonais da procura, fruto das variáveis sociais, 

culturais, políticas, económicas e do domínio da própria saúde pública. De acordo com as normas 

relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde [14]: “As farmácias devem ter disponível para 

venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, 

de entre os que correspondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo”, garantindo 

assim o direito do utente à escolha do medicamento. 

 Outro aspeto importante na gestão de stock é o controlo frequente da validade dos 

medicamentos, de modo a garantir que não existem produtos para venda fora do prazo, nem produtos 

cuja validade não seja compatível com o período necessário para o seu consumo na totalidade. Para este 

efeito, na FA, há um controlo mensal dos prazos de validade, e produtos que não correspondam aos 

requisitos para serem vendidos, são devolvidos ao fornecedor. Nos casos em que a validade já expirou 

ou outra razão que faça com que o fornecedor não aceite o produto, a FA encaminha os produtos para a 

Valormed® ou para a recolha de químicos. Em termos protocolares, esta situação é definida como 

quebra de produto. Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de participar no controlo dos prazos 

de validade de diferentes produtos. As quebras de produtos são situações que representam um prejuízo 

para as farmácias, por essa razão a sua ocorrência deve ser minimizada. 

6. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS 

 Aquando desta dispensa, cabe ao farmacêutico transmitir ao utente toda a informação que seja 

útil no correto uso do medicamento, de modo a assegurar a eficácia e a segurança da farmacoterapia. No 

decorrer do estágio que realizei na FA foi-me possível realizar atendimento ao público desde cedo, 

sempre sob orientação e supervisão dos farmacêuticos, o que contribuiu para a aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos e para o desenvolvimento de novas competências. 

6.1. Medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória  

 Os medicamentos são sujeitos a receita médica (MSRM) quando poderão constituir um risco 

para a saúde do utente se utilizados sem supervisão do médico ou usados fora do regime posológico 

habitual para fins diferentes daquele a que se destinam; quando têm atividade ou reações adversas que 

necessitem de aprofundamento; ou quando administrados por via parentérica [15], e como o nome 

indica, só devem ser dispensados consoante apresentação de receita médica. 
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 Os MSRM podem ser subdivididos em medicamentos sujeitos a receita médica renovável e 

medicamentos sujeitos a receita médica não renovável. Os primeiros são utilizados em tratamentos 

crónicos ou de longa duração, pelo que as receitas que requerem têm validade de 6 meses após a 

prescrição. Já os segundos destinam-se a tratamentos agudos ou de curta duração e, portanto, são 

acompanhados de receitas com validade de 30 dias.  

 Para além destas duas categorias existem ainda medicamentos sujeitos a receita médica 

especial, os estupefacientes e psicotrópicos, que incluem todas as substâncias ativas mencionadas no 

DL n.º 15/93, de 22 de janeiro e no nº.1 do artigo 86.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 

outubro, e cuja dispensa exige um controlo apertado: os dados do utente são registados no SI, o qual 

emite a impressão de dois comprovativos que são mensalmente enviados para o INFARMED. 

Anualmente é também enviada uma listagem mensal das saídas e entradas de estupefacientes e 

psicotrópicos na farmácia. Esta obrigatoriedade visa restringir a sua utilização, de modo a evitar 

situações de abuso, de uso indevido ou de tráfico ilegal [16]. 

 Outra categoria são os medicamentos sujeitos a receita médica restrita: todos aqueles que 

são de uso exclusivo em ambiente hospitalar, para o tratamento de patologias diagnosticadas em 

ambiente hospitalar e para doentes em tratamento ambulatório [15, 17]. 

6.1.1. Prescrição eletrónica, prescrição manual e validação 

 Atualmente, as receitas eletrónicas são sem dúvida as mais frequentes, no entanto, o número de 

receitas manuais que circula é ainda considerável, sendo que a sua emissão só pode ser feita em casos 

de falência do sistema informático, a inadaptação fundamentada do prescritor e na prescrição ao 

domicílio com um máximo de prescrição de 40 receitas por mês. Aquando da receção de uma receita 

manual, deve-se verificar se o preenchimento de todos os campos está completo, nomeadamente, nome 

e número de utente, entidade de saúde responsável, identificação e assinatura do prescritor e a validade 

da receita. Quando o tamanho da embalagem ou a dosagem não estão definidos na receita, é dever do 

farmacêutico dispensar a embalagem mais pequena e a dosagem mais baixa comercializadas [17]. De 

uma forma geral, a prescrição eletrónica é mais fiável, sendo menos suscetível a erros de dispensa bem 

como de prescrição. A receita eletrónica permite a dispensa parcial de medicamentos e é renovável, no 

entanto, em situações de falha do SI, torna-se impossível aceder às receitas eletrónicas. 

 Segundo a legislação em vigor, uma receita deve incluir, no mínimo, a indicação de DCI, 

dosagem (D), a fórmula farmacêutica (FF) e número de unidades prescritas. Existem, no entanto, 

exceções que preveem a prescrição de um medicamento de marca específico: exceção a) do n.º 3 do art. 

6.º diz respeito a medicamento com índice ou margem terapêutica estreita (tacrolimus, levotiroxina 

sódica e ciclosporina); A exceção b) do n.º 3 do art. 6.º corresponde a casos de reação adversa prévia, 

que deve estar reportada ao INFARMED; exceção c) do n.º 3 do art. 6.º quando a duração do tratamento 

é superior a 28 dias. Uma quarta situação corresponde à inexistência de similares ou genérico similar 
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comparticipado no mercado. Em todas as situações, excluindo a exceção c), o utente não tem escolha se 

não o medicamento de marca. Na exceção c) o utente pode optar pela marca prescrita ou por qualquer 

medicamento com a mesma DCI, FF, D e tamanho de embalagem, desde que seja de preço igual ou 

inferior [17]. 

6.1.2. Regimes de comparticipação 

 Hoje em dia, o Serviço Nacional de Saúde (SNS), ao abrigo do DL nº 118/92, de 25 de junho, 

tem a responsabilidade de cobrir uma percentagem do PVP de determinados medicamentos, segundo 

dois regimes de comparticipação: o Regime Geral, no qual o estado paga uma percentagem do PVP dos 

medicamentos de acordo com quatro escalões e o Regime Especial, que abrange pensionistas cujo 

rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional [18]. Os escalões do regime geral 

são então o A (90%), B (69%), C (37%) e D (15%), sendo que ao regime especial, identificado pelas 

letras R (utentes pensionistas) e O (utentes abrangidos por menção ao respetivo diploma legal - 

indivíduos com hemofilia, paramiloidose, Alzheimer ou lúpus) acresce o pagamento em 5% ao escalão 

A (95%) e 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%). Para além destes escalões, os medicamentos 

considerados imprescindíveis para a sustentação da vida (hormonas e medicamentos utilizados no 

tratamento de doenças endócrinas) são comparticipados na totalidade. [17, 19] 

6.1.3. Complementaridade de comparticipação 

 Apesar do SNS ser transversal a todos os cidadãos, muitos utentes possuem também subsistemas 

de saúde que complementam a comparticipação do Estado, baixando assim a parcela do PVP que fica a 

cargo do utente. Estes subsistemas são maioritariamente públicos, são exemplo o SAMS (Serviços de 

Assistência Médico Social), SAMS Quadros, Assistência de Doença aos Militares das Forças Armadas 

(ADM), e Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos (SSCGD). Nestes casos é necessário o cartão 

do utente que comprove a complementaridade.  

6.1.4. Conferência de receituário 

 Mensalmente, é feito o fecho do receituário após verificação de todas as receitas, e emitida a 

fatura, o verbete de identificação do lote e resumo da relação de lotes. A fatura é emitida em triplicado 

sendo que o original e o duplicado são enviados para o Centro Nacional de Conferência de Faturas 

(CCF), quando se trata de comparticipação pelo SNS e, se for o caso, é enviado um triplicado da fatura 

para a Associação Nacional de Farmácias (ANF), quando se trata de complementaridade de 

comparticipação. 

 Este processo é fundamental para garantir a conformidade com os aspetos legais e, 

consequentemente evitar a devolução de receitas e o não reembolso da parcela comparticipada pelo 

Estado, bem como para detetar erros de dispensa. 
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6.1.5. Medicamentos genéricos versus Medicamentos de marca 

 Segundo o INFARMED, um medicamento genérico é “um medicamento com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o 

medicamento original, de marca, que serviu de referência”, sendo que a garantia da sua segurança, 

qualidade e eficácia está prevista no DL n.º 176/2006, de 30 de Agosto, que estabelece que a AIM de 

medicamentos genéricos está sujeita às mesmas disposições legais dos outros medicamentos, estando 

dispensada a apresentação de ensaios pré-clínicos e clínicos desde que demonstrada a bioequivalência 

com base em estudos de biodisponibilidade ou quando estes não forem adequados, equivalência 

terapêutica por meio de estudos de farmacologia clínica apropriados (estes testes seguem estritamente o 

disposto nas normas comunitárias) ou outros a solicitar pelo INFARMED [15]. Apesar da eficácia e 

segurança destes medicamentos ser igual à do medicamento de marca aos quais são bioequivalentes, 

durante o meu estágio notei que ainda há uma grande descrença nos medicamentos genéricos, 

maioritariamente devido ao seu preço inferior, sendo que a maior parte das pessoas, aquando da escolha 

entre genérico e de marca, duvidava da sua equivalência. Penso que este estigma pode ser alterado se 

médicos e farmacêuticos instruírem as pessoas. Um estudo levado a cabo em Portugal, há uns anos atrás, 

verificou que 88,7% das pessoas em estudo aceitaram tomar um medicamento genérico em detrimento 

de um de marca por aconselhamento do médico ou farmacêutico, sendo que sem essa recomendação, 

apenas 71% escolheu livremente um genérico [20]. 

6.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica obrigatória (MNSRM) 

 Os MNSRM, normalmente designados “de venda livre”, podem ser adquiridos em farmácias de 

oficina e nos locais de venda devidamente autorizados pelo INFARMED [14], como por exemplo, em 

supermercados. Esta medida teve como principal objetivo facilitar o acesso a estes medicamentos, no 

entanto, há que considerar alguns riscos causados por esta liberalização, sobretudo a nível da saúde da 

população por falta de aconselhamento farmacêutico, apesar da responsabilidade de um técnico ou 

técnico de farmácia de disponibilização de informação ao utente acerca do medicamento aquando da 

sua dispensa nestes locais. A descentralização da venda de MNSRM aliada a um aumento de publicidade 

dos medicamentos têm provocado um aumento da prevalência da automedicação. Entenda-se por 

automedicação 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” [14]. No entanto, não há relatos 

de acontecimentos particularmente nefastos causados por automedicação com MNSRM, o que já muda 

de figura quando falamos de MSRM, particularmente o uso de antibióticos sem supervisão, que terá 

potencializado muitas resistências.  

 Durante o meu estágio, as patologias em que os utentes mais recorriam a MNSRM constavam 

queimaduras solares, diarreia, obstipação, fadiga muscular, dores de cabeça/musculares/de 
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dentes/menstruais, tosse, infeções fúngicas, picadas de insetos, azia, aftas, rinite alérgica, sintomas 

gripais, eczema, secura ocular, conjuntivite e problemas de sono.  

6.2.1. Medicamentos manipulados 

 Segundo o DL nº 90/2004, de 20 de abril, os medicamentos manipulados devem ser preparados 

em farmácia de oficina ou hospitalar, sob responsabilidade do farmacêutico. Esta preparação deverá 

decorrer de acordo com prescrição médica direcionada para um doente em particular (no caso de uma 

fórmula magistral) ou mediante indicações compendiais (de um formulário ou farmacopeia), para 

dispensa direta ao utente (caso se trate de uma preparação oficinal) [21]. Atualmente, ao contrário do 

que se verificava no passado, a requisição de medicamentos manipulados é reduzida, o que, por sua vez, 

conduz a um menor investimento nesta área e a uma menor relevância deste departamento no fluxo de 

vendas na FA. 

6.2.2. Medicamentos homeopáticos  

 Legalmente, os medicamentos homeopáticos são descritos como “medicamentos obtidos a partir 

de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de 

fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num 

estado membro, e que pode conter vários princípios” [22] Segundo a legislação mais recente, os 

medicamentos homeopáticos magistrais são sujeitos a receita médica (ou receita prescrita por 

profissionais de saúde detentores de carteira profissional), sendo que apenas os oficinais (preparados 

com base em compêndios) podem ser vendidos sem receita médica.  

 Antes do meu estágio na FA, esta matéria era-me praticamente estranha sendo que o meu 

contacto com a homeopatia não tinha ido para lá de discussões acerca da controversa validade da sua 

aplicação em saúde. Logo desde o inicio do estágio que fui destacada para o laboratório de homeopatia, 

onde tive a experiencia de preparar alguns medicamentos homeopáticos, mas penso que o que mais me 

aproximou da homeopatia e dos seus fundamentos foi a participação e envolvimento na organização do 

primeiro seminário de homeopatia organizado pelo Grupo FastFarma. Aqui pude ouvir vários 

especialistas na área que partilharam a sua sabedoria acerca do funcionamento e eficácia da homeopatia, 

passando também pelo processo de produção, até à dispensa destes medicamentos aos utentes e 

recomendação de cuidados particulares aquando da toma dos mesmos. Durante o meu estágio pude 

presenciar um acentuado crescimento da procura de medicamentos homeopáticos, desde pessoas que 

vão à farmácia à procura de aconselhamento homeopático, pessoas que já vêm aconselhadas e foram 

referenciadas à FA, até a encomendas feitas por telefone e e-mail. Se outrora o laboratório tinha 

descanso, hoje em dia tal já não acontece. Hoje em dia, a FA é uma referência na produção de 

medicamentos homeopáticos de qualidade e em quantidade. 
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6.2.3. Medicamentos e produtos de uso veterinário  

 Diz a lei que um medicamento veterinário inclui “toda a substância, ou associação de 

substâncias, como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 

sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico 

médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, 

corrigir ou modificar funções fisiológicas” [23]. Cada vez mais há uma maior procura destes produtos, 

e para responder a esta demanda dos utentes, a FA aderiu ao serviço Espaço Animal, da responsabilidade 

da Globalvet®, que potencia uma relação estreita entre os farmacêuticos e médicos veterinários, 

essencial para o esclarecimento de dúvidas aos utentes. Durante o meu estágio, deparei-me com algumas 

situações em que me foram pedidos produtos de uso veterinário, sendo que os mais requisitados foram 

desparasitantes externos sob a forma de pipetas (Advantix® e Advantage®) e sob a forma de coleiras 

(Scalibor® e Biospotix®) bem como desparasitantes internos (Drontal®).  

6.2.4. Suplementos alimentares 

 De acordo com o DL nº 136/2003, um suplemento alimentar corresponde a um género 

alimentício que se destina a complementar e ou suplementar um regime alimentar normal, com o 

objetivo de suprir, de forma mais rápida e eficaz, alguma necessidade nutricional acrescida face a um 

valor basal [24]. Segundo o INFARMED existem 3 categorias de suplementos alimentares: vitaminas e 

minerais, plantas e extratos botânicos e outras substâncias (fibras e probióticos, aminoácidos e enzimas 

e ácidos gordos essenciais) [25]. Na FA há uma grande aposta nestes produtos, particularmente 

suplementos alimentares obtidos de plantas e extratos botânicos, sendo a naturopatia uma das bases 

principais de trabalho na FA. Durante o meu estágio, foram muitas as pessoas que requisitaram este tipo 

de produtos e tantas mais aquelas que foram recomendadas por mim a toma-los, nomeadamente 

suplementos alimentares que se destinavam ao reforço da memória de jovens em período escolar ou 

adultos com desgaste mental, a fortalecer o sistema imunitário de crianças e idosos, a promover a perda 

de peso e destoxificação corporal e a suplementar necessidades específicas de momentos particulares da 

vida (como a menopausa por exemplo).  

6.2.5. Produtos de dermocosmética e higiene 

 Conforme o DL nº 296/98, de 25 de setembro, são considerados produtos cosméticos e de 

higiene corporal, produtos destinados “ao 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” cuja finalidade é a de limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger e 

conservar o bom estado ou corrigir os odores corporais [26]. Na FA as marcas mais trabalhadas são a 

Caudalie®, a Lierac®, a SkinCeuticals® e a Klorane® (mais especializadas na vertente cosmética) e a 

Uriage®, Vichy®, La Roche-Posay®, Avène® e ISDIN® (estas representadoras dos produtos 

dermofarmacêuticos). Sendo esta área uma de crescente procura, faz apenas sentido que se aposte cada 

vez mais nestes produtos e na continua formação por forma a prestar ao utente um aconselhamento 
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pertinente. Durante o meu estágio, tive bastante contacto com esta área, inicialmente através de 

formações, como descrevo mais detalhadamente no ponto 7, e, eventualmente, através da orientação e 

auxílio ao utente.  

6.2.6. Produtos dietéticos para alimentação especial 

 Tratam-se de produtos destinados à alimentação, parcial ou exclusiva, de pessoas com 

necessidades nutricionais particulares. Estes grupos populacionais englobam doentes oncológicos, 

idosos com perda de peso e défices nutricionais, indivíduos com doenças metabólicas, entre outros. 

Durante o meu estágio lidei bastante com estes produtos devido à colaboração com a Carlton Life, local 

para onde, todos os dias, são vendidas várias unidades. Os produtos com mais saída são Fortimel 

Compact Protein®, o Fortimel Creme®, Nutrison Protein Plus®, Resource® Energy e Resource® 2.0. 

6.2.7. Dispositivos médicos 

 Esta categoria é muito abrangente, incluindo desde dispositivos para suporte externo do paciente 

(canadianas, muletas) a dispositivos para feridas (pensos, compressas, gaze), sendo que são 

caracterizados pelo facto de não contemplarem qualquer ação farmacológica, metabólica ou 

imunológica [14]. Na FA, a maior parte destes artigos está na parte de Ortopedia, localizada num 

estabelecimento ao lado, daí que o meu contacto com este tipo de produtos não tenha sido muito 

alargado. No entanto, o número de pessoas que se dirigia à FA à procura destes produtos ainda foi 

considerável, sendo que os produtos mais requisitados eram meias de descanso e sapatos, que nestes 

casos eram encaminhados para a parte de ortopedia, mas muitas vezes também procuravam pensos, 

tampões para os ouvidos, seringas ou ligaduras, artigos presentes na FA. 

7. CONTABILIDADE E GESTÃO 

 Numa farmácia não podemos nunca descurar a gestão que lhe é inerente, pois ao fim e ao cabo, 

uma farmácia é um negócio, em que uma das finalidades não deixa de ser a rentabilidade, 

independentemente da escala a que se opera. Assim, de forma a que a atividade farmacêutica seja viável, 

é necessária uma adequada gestão de recursos, a nível da económica, financeira e fiscal, sendo que estes 

se materializam no desempenho das tarefas diárias, desde a gestão dos stocks, à realização de compras 

e à concretização de vendas. Durante o meu estágio, esta componente foi significativamente abordada, 

quer por parte do diretor técnico, que muitas vezes transmitiu conhecimentos de contabilidade e gestão 

de recursos capitais, bem como por parte dos técnicos responsáveis pelas compras da farmácia. 

8. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 A formação continua é, para o farmacêutico e para qualquer outro profissional, de extrema 

importância para fornecer o conhecimento científico e técnico, essencial para um melhor desempenho 

das suas funções. No caso do farmacêutico, permite que este esteja a par dos produtos e da tecnologia 

mais recente por forma a fornecer ao utente um aconselhamento mais atual e adequado. No entanto, 

durante o meu estágio, as formações disponíveis não foram tantas quanto gostaria. 
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- Formações internas - Hyalotim®, Intivag®, Hyalufil®, Bisoltussim® e Bisolvon®, produtos 

dietéticos especiais da Nestlé®,  

- Formações externas – La Roche-Posay®, SkinCeuticals® 

Parte II – Intervenções farmacêuticas 

PROJETO I - Mitos e Verdades sobre a queda de cabelo 

1. ALOPECIA 

 A Alopecia é uma condição dermatológica crónica caracterizada pela perda de parte ou de todos 

os pelos do corpo, incluindo do cabelo. É uma doença inflamatória que afeta os folículos pilosos, que 

pode ser acompanhada de alguma irritação cutânea. A sua etiologia bem como o desenvolvimento da 

doença ainda não estão completamente esclarecidos, sabe-se apenas que resulta da combinação de 

fatores ambientais e genéticos  [27]. Para a realização deste projeto, apenas foi considerada a alopecia 

capilar como alvo de estudo. 

2. O IMPACTO DA ALOPECIA 

 A alopecia é uma condição muito prevalente, afetando até 90% dos homens, e 76% das mulheres 

no mundo [28]. Dada esta vasta população afetada (sendo que foram considerados todos os tipos de 

alopecia, desde estágios iniciais de queda de cabelo até às situações em que houve perda total de cabelo), 

esta temática destaca-se com um relevo significante na saúde pública, não porque se trata de uma 

condição mortal ou fisicamente incapacitante para as pessoas que padecem dela, mas sim devido ao seu 

carácter estigmatizante, cujo impacto na saúde mental de algumas pessoas pode ser profundo. Apesar 

das mulheres terem menos tendência a sofrer de alopecia, o impacto psicológico costuma ser mais 

pesado do que nos homens. Estima-se que aproximadamente 40% das mulheres que sofrem de alopecia 

tiveram problemas conjugais como consequência desta condição, e 63% das mulheres inquiridas alegam 

terem tido problemas relacionados com as suas carreiras. A severidade da alopecia parece ser um fator 

preditor do seu impacto psicológico: pessoas muito afetadas por esta condição tendem a ser mais 

propensas a desenvolver stress psicológico [29]. Provavelmente, o que torna esta condição tão marcante 

é a sua irreversibilidade na maior parte dos casos.  

3. FISIOPATOLOGIA DA ALOPECIA 

3.1. Ciclo de crescimento do pelo  

Os pelos crescem em ciclos, sendo que cada ciclo é composto por quatro fases: 

 - Anágena: uma fase longa, que dura entre dois a seis anos, durante a qual o pelo se encontra em 

crescimento; 
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- Catágena: ou fase de transição, que dura apenas algumas semanas, onde a divisão das células capilares 

declina, e a raiz reduz-se a mais ou menos 1/3 do seu tamanho original; 

- Telógena: ou fase estacionária, dura entre três a quatro meses, e é o período no qual o cabelo cai [30]; 

- Neogena: também denominada de fase anágena inicial, é uma fase de regeneração [31].  

 No final da fase estacionária, o pelo cai e um novo pelo começa a crescer no folículo, reiniciando 

um novo ciclo – fase neógena. 

 Diariamente, cerca de 80 a 100 fios de cabelo alcançam o final da fase estacionária e caem. 

Quando bem mais de 100 fios por dia alcançam a fase estacionária (eflúvio telógeno) observa-se, 

clinicamente, alopecia. 

3.2. Classificação [30]  

 A alopecia pode ser classificada em focal ou difusa e pela presença de cicatrizes ou não. A 

alopecia cicatrizal é resultante da destruição ativa dos folículos pilosos, que são irreversivelmente 

lesados e substituídos por tecido fibroso. Esta pode ainda ser subdividida em primária, quando o alvo 

da inflamação é o próprio folículo e na forma secundária quando o folículo é destruído como resultado 

de uma inflamação inespecífica. A alopecia não cicatrizal resulta de um processo que reduz ou torna 

lento o crescimento dos pelos sem dano ao folículo piloso. Dentro de cada temos ainda vários subtipos 

de alopecia. 

ALOPECIA DIFUSA NÃO CICATRIZAL 

I. Eflúvio anágeno 

 Este termo remete para uma queda de cabelo considerável quando este ainda se encontra na fase 

anágena (fase de crescimento). Normalmente acontece de forma radical e generalizada, mas por um 

breve período de tempo. Acontece como resultado da inibição da divisão celular das células foliculares, 

cuja interrupção provoca queda de cabelo, e verifica-se apenas dias ou semanas depois da atuação do 

agente causal [32]. 

II. Alopecia androgenética 

 Esta é a alopecia mais comum que resulta da ação, no couro cabeludo, da dihidrotestosterona 

(DHT), uma molécula que se forma a partir da testosterona por atuação da enzima 5-alfa-redutase. 

Quando a DHT atinge o couro cabeludo de pacientes com tendência genética para a calvície, atua sobre 

os folículos pilosos promovendo a sua diminuição progressiva, podendo levar à calvície [33]. No 

entanto, não há uma relação proporcional entre a quantidade de testosterona ou DHT no sangue com a 

calvície, mas sim entre a quantidade de recetores de DHT nos folículos pilosos (que estão geneticamente 

determinados) e a calvície.  
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 Vários autores estudaram os padrões de evolução da queda de cabelo androgenética, feminina e 

masculina, havendo assim várias classificações. Quanto aos padrões de queda masculinos, temos as 

classificações de Beek (1950), Hamilton (1951), Ogata (1953), Setty (1970), Norwood (1975), 

Bouhanna (1976), Blanchard and Blanchard (1984), Dynamic classification of Dardour and Bouhanna 

(1996) e Koo (2000). Quanto aos padrões de queda femininos temos a classificação de Ludwig (1977), 

Ebling and Rook (1975), Savin (1992), Olsen (1994) e Sinclair (2004). Estas classificações diferem 

entre si no número e na etnia dos indivíduos analisados bem como na pormenorização da escala de 

classificação e nos parâmetros estudados. Bouhanna (2000) e Basic and specific classification (2007) 

são classificações de ambos os sexos. Apesar do grande número de classificações, todas elas possuem 

algumas limitações, daí que a escala escolhida para classificar determinado paciente deve ser 

selecionada pelo médico consoante a adequação da mesma [34]. Atualmente as classificações mais 

utilizadas, para os padrões de queda feminino e masculino são, respetivamente, as classificações de 

Ludwig (figura 2) e Norwood (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

III. Eflúvio telógeno 

 Este fenómeno caracteriza-se pela passagem repentina de muitos cabelos, que se encontravam 

na fase anágena, para a fase telógena, terminando a seu ciclo de vida prematuramente e caindo. A 

ocorrência desta condição dá-se após vários meses desde a atuação do agente causal [33].  

IV. Alopecia areata 

 

 A alopecia areata é uma condição crónica de etiologia não totalmente conhecida, de causa 

multifatorial com evidentes componentes autoimunes e genéticos. Através de estudos feitos em ratos, 

foi possível comprovar que a presença de células CD8 (+) e células NKG2D (+) era necessária e 

suficiente para induzir alopecia areata [35]. Esta condição determina a queda dos cabelos sem que ocorra 

destruição ou atrofia dos folículos, motivo pelo qual pode ser reversível. É caracterizada pela perda 

rápida, parcial ou total, de fios em uma ou mais áreas do couro cabeludo ou ainda em áreas como barba, 

sobrancelhas, púbis, etc [36].  

 

Figura 2 - Classificação do padrão de queda de cabelo 

feminina de Ludwig. Fonte: 7 Figura 1 – Classificação do padrão de 

queda masculino de Norwood. Fonte 7 
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ALOPECIA FOCAL NÃO CICATRIZAL 

I...Alopecia areata (supra caracterizada, no ponto IV da alopecia difusa não cicatrizal, pois consoante 

a área que afeta, pode ser considerada difusa ou focal)  

II. Tricotilomania 

 Segundo a OMS, esta condição é caracterizada por notáveis perdas de cabelo causadas pelo 

individuo, que não conseguindo resistir ao impulso, arranca o seu próprio cabelo. Normalmente, a TTM 

é precedida por um acumular de tensão ou stress, e seguida de uma sensação de alívio. Pertence à 

categoria de doenças denominadas como Hábito e Transtorno do Impulso [37]. Esta patologia é 

perpetuada pelo stress, nervosismo ou ansiedade.  

III. Alopecia pós-operatória 

 

 Esta forma de perda de cabelo observa-se em pacientes que passaram por longos procedimentos 

cirúrgicos sob o efeito de anestesia geral, devido a um contacto prolongado com a mesa cirúrgica [33]. 

IV. Alopecia por tração 
 

 Corresponde ao aparecimento de áreas calvas, principalmente na área frontal da cabeça, 

resultantes da atrofia do folículo capilar devido às constantes tensões causadas essencialmente por 

penteados que repuxem os cabelos ou extensões de cabelo usadas por um longo período de tempo [33]. 

ALOPECIA CICATRIZAL (FOCAL OU DIFUSA) 

 

 As alopecias cicatriciais compreendem um grupo de desordens caracterizadas pela destruição 

permanente e irreversível dos folículos pilosos. Essa destruição pode ser de origem primária, sendo a 

unidade folicular o alvo específico da destruição, ou de origem secundária, acontecendo como dano 

colateral de uma agressão não específica da derme ou como evento terminal de outras doenças. 

 São considerados tipos de alopecia cicatrizal primária: lúpus eritematoso discoide, líquen plano 

pilar; alopecia frontal fibrosante; pseudopelada de Brocq; alopecia central centrífuga; foliculite 

decalvante; foliculite em tufos; celulite dissecante do couro cabeludo; foliculite queloidiana e dermatose 

pústular erosiva. 

 No que se refere à alopecia cicatrizal secundária, a sua ocorrência pode dever-se a processos 

que atacam de forma indireta os folículos pilossebáceos, tais como queimaduras, produtos químicos, 

tração repetida no couro cabeludo, exposição à radiação, traumas, infeções virais, bacterianas ou 

fúngicas, micoses ou tumores [38]. 

3.3. Causas e Tratamentos 

 Neste segmento as causas etiológicas da alopecia vão ser catalogadas pela frequência com que 

ocorrem. A escolha da terapia para o tratamento da alopecia está absolutamente dependente de um 
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diagnostico certo e seguro, pois diferentes alopecias, com causas distintas, respondem a diferentes 

tratamentos. Adequar o tratamento à causa é essencial para o sucesso da terapia.  

A. Desregulações endócrinas 

 

-Período pós-parto- No caso do período pós-parto, verifica-se, em alguns casos, uma acentuada queda 

de cabelo pois durante a gestação há maior concentração de progesterona, que fortalece o cabelo. Neste 

período, para além da diminuição da concentração desta hormona, pode haver uma falência vitamínica 

consequente da amamentação, que levará ao enfraquecimento capilar. O tratamento passará por 

suplementos alimentares adequados à gravidez ou período de amamentação (Nourkrin Pós-Parto®). que 

reponham os nutrientes em falta e refortaleçam o cabelo. 

-Menopausa- A queda de cabelo na menopausa deve-se a uma diminuição normal dos níveis de 

estrogénio e progesterona, levando a que o cabelo se torne mais fino e frágil. A toma de fármacos de 

terapia de substituição hormonal (aliados à prática de exercício físico e a uma alimentação equilibrada) 

pode ser uma boa solução para diminuir os efeitos causados pela diminuição destas hormonas, incluindo 

a queda de cabelo [39]. 

-Distúrbios da tiroide- Na tiroide são produzidas as hormonas triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) que 

regulam o metabolismo do organismo, sendo por isso responsáveis pela estimulação da divisão celular 

das células dos folículos pilosos através da regulação dos ciclos de crescimento capilar bem como o 

controlo da atividade das glândulas sebáceas, que vão influenciar o vigor e a tonicidade dos cabelos. 

 No hipotiroidismo, como há menos produção das hormonas T3 e T4, ocorre uma queda de 

cabelo crónica e difusa, pois há uma menor divisão celular dos folículos pilosos e por isso um menor 

crescimento capilar, devido a um aumento da fase telógena e diminuição da anágena. Uma forma 

particular de hipotiroidismo é a tiroidite de Hashimoto, que, tratando-se de uma doença auto-imune, 

pode estar associada a outras doenças auto-imunes, como a alopecia areata. 

 No hipertireoidismo também há queda de cabelo difusa, mas neste caso, pela aceleração dos 

ciclos capilares que faz com que os fios nasçam e caiam mais rápido que o normal, pois há maior 

produção das hormonas tiroideias. Verifica-se também uma maior oleosidade do couro cabeludo. 

 O tratamento usado para regulação da concentração das hormonas tiroideias é normalmente 

eficaz a reverter a alopecia que surge como consequência, mas trata-se de uma reversão lenta. 

-Desregulação da concentração de androgénios no sangue- Apesar de, como já foi mencionado, não 

haver uma relação diretamente proporcional entre a quantidade de testosterona ou DHT no sangue com 

a calvície, uma maior concentração destas no sangue leva a uma maior interação com os recetores 

disponíveis de DHT. Assim sendo, uma maior concentração de testosterona no sangue não implica 

diretamente calvície, mas facilita o surgimento desta condição [33]. As tentativas inicias para regenerar 

a perda de cabelo causada pelas condições acima descritas focam-se na aplicação de soluções tópicas de 
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minoxidil (Minox®, Regaine®)[25], um fármaco que atua através da promoção de efeitos contrários 

aos resultantes da atuação da DHT, pois trata-se de um agente vasodilatador que através da melhoria da 

circulação sanguínea e consequente maior aporte de oxigénio celular, estimula o crescimento capilar. 

No entanto, as taxas de sucesso desta terapia não são muito elevadas.  

 Um outro fármaco utilizado é a finasterida (Propecia®, Proscar®)[25], um inibidor da 5-alpha-

redutase tipo II (enzima que converte a testosterona em DHT) cuja atuação na regeneração do 

crescimento capilar é notória, sendo que cerca de 40% dos homens tratados com finasterida tiveram um 

crescimento de cabelo considerável. Recentemente descobriu-se que a associação de inibidores da 5-

alpha-redutase tipo I e II aumentava a taxa de sucesso da terapia até cerca de 90% [8], como a dutasterida 

(Avodart®, Duagen®) [25]. Sabe-se hoje que a dose eficaz na mulher é bastante mais alta que a dose 

eficaz no homem, embora na maior parte dos países a administração a mulheres não esteja ainda 

regulamentada [40].  

 O laser capilar é uma opção de tratamento em estádios iniciais e intermédios da alopecia quando 

o folículo capilar ainda está vivo. Este tem efeito na regeneração do cabelo pois aumenta o metabolismo 

celular, provocando a aceleração da divisão das células dos folículos capilares, como também atua nos 

vasos sanguíneos, provocando a sua dilatação e consequentemente uma maior oxigenação que promove 

o crescimento dos cabelos. 

 O transplante capilar tem vindo a ser cada vez mais utilizado para atenuar, ou até mesmo 

reverter, várias formas de queda de cabelo, principalmente a alopecia androgenética. Esta técnica 

consiste em retirar cabelo de uma área dadora do paciente, normalmente das regiões posterior e lateral 

do escalpe, e transplantá-los para um local calvo, inserindo fio a fio, mantendo assim as raízes 

preservadas. A eficácia deste procedimento depende do acesso a quantidades suficientes de cabelo dador 

[41].  

B. Deficiências nutricionais [42]: 

-Vitamina D- Estudos realizados em animais demonstraram que a vitamina D tem um papel importante 

no ciclo de vida do cabelo pois aumenta o número de queratinócitos no folículo capilar durante a fase 

de crescimento do cabelo. A sua falta poderá levar à queda de cabelo.  

 Apesar de se conhecer o papel essencial da vitamina D para o desenvolvimento capilar, ainda 

há poucos estudos que demonstrem o sucesso da terapia de suplementação com vitamina D na 

diminuição da queda do cabelo [42]. 

-Vitamina A- Compostos como o retinol, retinal e ácido retinóico fazem parte do grupo da Vitamina A. 

Estudos realizados in vitro comprovaram que este grupo de vitaminas estimula as células do folículo 

capilar. No entanto, os níveis precisos destas vitaminas para que tenham essa função protetora são ainda 
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desconhecidos. Apenas se sabe que tanto a falta de Vitamina A como o seu excesso, tendo em conta as 

concentrações estabelecidas como aceitáveis, causam queda de cabelo. 

-Vitamina H- Também conhecida como biotina, esta molécula atua como co-fator de carboxilases, 

tendo por isso uma função essencial no organismo. No entanto, não há, até à data, estudos que 

comprovem a sua ação no desenvolvimento ou crescimento capilar, apenas se demonstrou a sua eficácia 

no tratamento de unhas quebradiças e fracas. A sua presença nos múltiplos suplementos vitamínicos 

direcionados para a queda de cabelo dever-se-á somente à sua atuação nas unhas. Ademais, a sua 

deficiência é relativamente rara pois as bactérias da flora intestinal produzem biotina em quantidades 

suficientes. 

-Ferro- A carência de ferro é uma das mais prevalentes no mundo e uma importante causa da queda de 

cabelo, no entanto este fenómeno ainda não se encontra completamente esclarecido. Sabe-se que as 

células da matriz do folículo capilar são das que realizam a divisão celular mais rápida do organismo e 

pensa-se que o ferro, como natural cofator da redutase do ribonucleótido, facilite este processo. 

-Zinco-  O zinco é um mineral essencial ao funcionamento de múltiplas enzimas do organismo humano, 

sendo que a sua deficiência impossibilita a atuação de metaloenzimas essenciais à divisão celular, o que 

provoca uma diminuição do crescimento do cabelo, que consequentemente se torna mais fino e cai. 

-Aminoácidos- A deficiência em aminoácidos, particularmente em L-lisina, pode levar à queda de 

cabelo, pois esta é importante para o aporte de ferro e de zinco. 

 A causa mais prevalente de queda de cabelo nas mulheres é nutricional, sendo as mais comuns 

a falta de ferro e de L-lisina. A correção destas deficiências deverá levar a uma redução da queda de 

cabelo e pode ser feita por ingestão de alimentos ricos em ferro, como o feijão, ovo, carne vermelha, 

agrião ou lentilhas; e ricas em lisina como o leite, soja, carnes brancas e peixe, ou por toma de 

suplementos alimentares. No entanto, a reversão da situação pode demorar vários meses [32]. 

C. Medicamentos  

 Consoante o tipo de medicamento, podemos ter dois tipos de queda de cabelo causada pela sua 

administração: fármacos antineoplásicos (medicamentos quimioteráticos) induzem um eflúvio anágeno; 

uma maior gama de medicamentos causa eflúvio telógeno como por exemplo anticoagulantes, retinol 

(vitamina A), interferões, fármacos anti-hiperlipidémicos, anticoncecionais ou antihipertensores. A 

alopecia causada pela toma de medicamentos é normalmente reversível assim que se interrompa o 

tratamento. A prevalência e a severidade da queda de cabelo induzida pelo fármaco dependem da 

predisposição do individuo para a mesma [43]. 
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D. Infeções  

 A Tinea capitis é uma afeção dermatológica causada pelos dermatófitos Trichophyton, 

Microsporum ou Favus e caracteriza-se pela perda localizada de cabelo (alopecia areata), muitas vezes 

acompanhada de eritema e prurido devido à inflamação causada pela invasão dos dermatófitos nos 

folículos capilares. 

 Uma outra infeção que leva à queda de cabelo denomina-se foliculite e a sua origem é, na maior 

parte dos casos, bacteriana: causada pelas bactérias Staphylococcus aureus ou Pseudomonas 

aeruginosa. Nesta condição há uma inflamação dos folículos capilares e na fase inicial pode não haver 

perda de cabelo, mas com o decorrer da doença é o desfecho mais provável. 

 A dermatite seborreica é uma condição dermatológica que leva à perda temporária dos cabelos 

podendo afetar qualquer parte do corpo. A sua etiologia não é ainda completamente conhecida, no 

entanto, pensa-se que é intensificado pela presença do fungo Malassezia furfur [44]. 

 Nestes casos, a queda de cabelo cessará com o tratamento da causa, podendo-se recorrer a um 

antifúngico ou antibacteriano, consoante o agente causador.  

E. Stress 

 A hormona do stress, cortisol, afeta a função e o ciclo de vida dos pelos. Quando está presente 

em concentrações elevadas, diminui a síntese e acelera a degradação de alguns elementos da pele como 

o ácido hialurónico e proteoglicanos em aproximadamente 40%, afetando assim o normal 

funcionamento e manutenção capilar. O stress pode ser um indutor de queda de cabelo (eflúvio 

telógeno), pode ser um fator agravante de uma causa primária de queda de cabelo, ou pode surgir como 

resposta a uma queda de cabelo prévia [45]. A única forma de atenuar a queda de cabelo por stress é 

diminuir as fontes do mesmo, levando um estilo de vida saudável: praticar desporto regularmente, 

aumentar o aporte de água e ter uma alimentação equilibrada. Em casos extremos, pode-se recorrer a 

medicação, segundo aconselhamento médico. 

F. Trauma  

 Penteados apertados (provocam danos nos cabelos), queimaduras (podem levar à perda 

permanente dos folículos capilares) ou radioterapia [46] podem provocar queda de cabelo. Para resolver 

esta condição é essencial suspender a causa.  

G. Predisposição genética; 

 Através de estudos realizados em larga escala foi possível ter conhecimento da forma como o 

DNA afeta o desenvolvimento da alopecia, no entanto, este fenómeno ainda não está completamente 

esclarecido. 



 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

23 

Adriana Alves 

 Atualmente sabe-se que o gene AR tem uma grande influência nesta patologia pois é o que 

codifica para os recetores de androgénios, nomeadamente o recetor da DHT presente no escalpe. Este 

gene localiza-se no cromossoma X, sendo por isso herdado da parte materna. No entanto, muitos outros 

genes, presentes noutros cromossomas, influenciam a queda do cabelo pois codificam para proteínas 

essenciais ao ciclo de vida dos cabelos [47]. 

 Resumindo, a componente genética da alopecia é evidente e preponderante, no entanto, ainda 

pouco esclarecida.  

- Anomalias primárias da haste do cabelo; 

- Doenças autoimunes (que provocam alopécia areata) [44] - Recentemente, foram descobertos novos 

fármacos para o tratamento desta condição, que se baseiam no facto da alopecia areata ter como causa 

mais provável a presença de células CD8 (+) e células NKG2D (+). Desta forma, o bloqueio de 

mediadores como o INF-γ, interleuquina-2 (IL-2) e a interleuquina-15β (IL-15Rβ) previne a progressão 

da doença, pois estas moléculas promovem um aumento da presença das células CD8 (+) e células 

NKG2D (+) no organismo. Assim, a administração oral de inibidores da família Janus kinase (JAK), 

que elimina a presença de INF, previne o surgimento de alopecia areata, e a sua aplicação tópica 

promove o crescimento capilar. O ruxolitinib (Jakavi®) e o Tofacitinib (Xeljans®) [25] são fármacos 

inibidores da classe JAK alvos de estudos recentes que comprovaram a sua eficácia na inibição da 

progressão da alopecia areata em humanos [35]. No entanto, é imprescindível a realização de estudos 

de larga escala randomizados por forma a avaliar a segurança e eficácia destes fármacos no tratamento 

da alopecia areata. 

- Intoxicação por metais pesados; 

- Condições dermatológicas raras (como celulite dissecante do couro cabeludo, que mais 

frequentemente afeta homens negros jovens) [33]; 

- Queda de cabelo sazonal (o cabelo cai mais no outono e na primavera): A explicação para este 

acontecimento reside no facto da produção e atividade de hormonas como a prolactina e a melatonina 

serem potenciadas pela luz solar, sendo estas responsáveis pela estimulação do bolbo capilar, acelerando 

o crescimento dos fios. 

4. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

i) Objetivos 

 A intervenção dedicada ao tema de alopecia teve como objetivos: 

 - Inquirir acerca de alguns preconceitos sobre a queda de cabelo de forma a estudar o 

conhecimento geral da população nesta matéria; 
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 - Esclarecer a população acerca das causas mais comuns de alopecia e alguns hábitos diários 

que possam causar ou prevenir a mesma; 

 - Incentivar a redução do estigma/preconceito face a alopecia; 

ii) Métodos 

 Por forma a aferir acerca dos conhecimentos da população em geral sobre a queda de cabelo, 

particularmente sobre alguns mitos comuns desta temática, realizei um inquérito anónimo (anexo III), 

em papel, elaborado por mim após alguma pesquisa, com o auxílio da Dra. Susana Castro (farmacêutica 

especializada em tricologia) aos utentes da FA, sem qualquer tipo de seleção do público, pois o objetivo 

era conseguir uma amostra da população em geral, tratando-se de uma amostragem aleatória simples.  

 De forma a esclarecer as pessoas sobre a temática e desmistificar alguns preconceitos sobre a 

queda de cabelo, foi distribuído um panfleto (anexo IV) após a realização do inquérito.  

iii) Resultados e Discussão 

 O inquérito foi levado a cabo durante os meses de março, abril e maio, e abrangeu um total de 

107 inquiridos.  

 Procedendo à caracterização da nossa população, podemos dizer que é maioritariamente 

feminina, com uma percentagem de 70% (n=76), sendo que apenas 30% (n=32) eram homens. Quanto 

à idade, foi abrangido um público mais jovem, com 76% da população compreendida entre os 16 e os 

55 anos e 25% acima dos 56 anos. 

   

 

 

 

 

 

 

Premissa 1 - Lavar o cabelo todos os dias causa queda de cabelo. 

Examinando cada item individualmente, 29% (n=31) das pessoas inquiridas acredita que lavar o cabelo 

todos os dias causa queda de cabelo. Este é um mito bastante comum, talvez porque a lavagem diária 
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Figura 3 – Gráfico da análise dos inquéritos por premissa 
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dos cabelos pode dar ideia que promove a queda de cabelo, mas na verdade simplesmente contribui para 

que os fios de cabelo que já se despegaram se soltem e caiam. Na verdade, a lavagem frequente do 

cabelo permite remover o excesso de oleosidade e sujidade, diminuindo a ação de fungos e bactérias, o 

que contribui para que os fios fiquem mais saudáveis, e não o contrário, desde que a lavagem seja feita 

com um champô adequado [48]. 

Premissa 2 - A maior oleosidade do cabelo propicia a queda do mesmo. 

Esta questão trata-se de outro mito bastante prevalente, relacionado com o anterior: a maior parte das 

pessoas que acha que lavar o cabelo todos os dias causa queda de cabelo também acha que a oleosidade 

não provoca queda de cabelo. A verdade é que a oleosidade excessiva do couro cabeludo é uma das 

principais causas da queda de cabelo, pois o excesso de gordura e sujidade obstruem os poros do couro 

cabeludo, causando uma má nutrição da raiz do cabelo e consequentemente a queda dos fios. Também 

pode facilitar a proliferação de fungos, causando descamação do couro cabeludo e inflamação, que 

propiciam a queda do cabelo [48]. 

Premissa 3 - Andar com o cabelo amarrado (com um puxo apertado) todos os dias danifica o 

cabelo. 

Nesta questão grande parte das pessoas tem conhecimento que o uso de penteados apertados, todos os 

dias, provoca danos no couro cabeludo, especialmente na zona frontal, provocando queda de cabelo 

nessa área. Esta alopecia denomina-se alopecia por tração. 

Premissa 4 - Lavar a cabeça com água fria torna o cabelo mais forte. 

Relativamente à questão 4, 71% das pessoas considerou a premissa “Lavar a cabeça com água fria torna 

o cabelo mais forte” como mito. E de facto é-o. Não há estudos até à data que comprovem que lavar o 

cabelo com água fria torne o cabelo mais saudável, mas por outro lado se for usada água muito quente 

na lavagem dos cabelos pode levar a uma maior propensão para couro cabeludo oleoso. Assim, a 

lavagem dos cabelos deve ser feita com água morna [48].  

Premissa 5 - A alimentação nada tem a ver com a saúde dos cabelos. 

A maior parte das pessoas inquiridas, 75% (n=80), sabe que a alimentação influencia a saúde dos 

cabelos. Como já foi referido anteriormente, uma dieta com carência em vitaminas (A, E e do complexo 

B) e nutrientes como ferro, zinco, biotina e alguns aminoácidos irá promover o enfraquecimento dos 

cabelos [42]. 

Premissa 6 - O stress (associado a alterações emocionais) causa queda de cabelo. 

O fato do stress ser um agente causal de queda de cabelo parece ser de conhecimento geral, pois 92% 

das pessoas consideraram a premissa verdadeira. De facto, o stress não só é causador de queda de cabelo, 

como pode ser um agente perpetuador da mesma. Este facto acontece devido à libertação de cortisol 
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como resposta ao stress. Esta hormona diminui a síntese e acelera a degradação de alguns elementos da 

pele como o ácido hialurónico e proteoglicanos, provocando, em última instância, queda de cabelo [45]. 

Premissa 7 - Mexer frequentemente no cabelo e penteá-lo muitas vezes causa queda de cabelo. 

Esta premissa dividiu um pouco as pessoas, havendo ainda muitas que acreditam que pentear o cabelo 

causa queda de cabelo (NOTA: durante a realização do inquérito, foi explicado que nesta questão não é 

considerado o pentear dos cabelos com força ou agressividade, apenas um pentear normal numa base 

diária), o que não acontece, pois a queda de cabelo é determinada pelo seu ciclo de vida, sendo que 

apenas caem os que já completaram o ciclo de vida. Sendo assim, pentear ou mexer no cabelo não irá 

provocar a sua queda, apenas pode remover os cabelos que já tenham caído. Mas poderá promover a 

oleosidade dos cabelos [48]. 

Premissa 8 - Apenas os homens podem sofrer calvície. 

Esta foi a questão com a resposta correta mais unânime: 100% das pessoas inquiridas sabem que tanto 

os homens como as mulheres podem sofrer calvície, apesar de acontecer em proporções e por razões 

diferentes. De facto, esta condição é transversal ao sexo e à etnia. Quanto à idade é que podemos verificar 

uma diferente incidência: esta condição tende a agravar com a idade.  

Premissa 9 - Dormir com os cabelos molhados faz mal ao cabelo. 

Muitas são as pessoas que consideram que dormir com o cabelo molhado faz mal ao cabelo. Aquando 

da realização do inquérito, muito inquiridos comentaram esta questão dizendo que “apodrece a raiz 

dormir com o cabelo molhado”. Esta premissa está errada, não havendo, até à data, relatos ou estudos 

de tal fenómeno acontecer. Desde que o escalpe esteja seco, não há qualquer problema para o cabelo 

por dormir com ele molhado. 

Premissa 10 - Cortar as pontas dos cabelos frequentemente faz o cabelo crescer mais rápido. 

Das pessoas inquiridas, ainda 31% (n=33) considera que o ato de cortar as pontas dos cabelos faz com 

que este cresça mais rápido. Este conceito errado pode ter surgido devido à aparência de cabelo mais 

forte quando cortado. Tal só acontece, pois, muitas vezes, com o crescimento do cabelo, este ganha 

pontas espigadas e cortando-as, fica apenas a parte do cabelo que está mais grossa e saudável. Mas sabe-

se que as pontas não têm influência no crescimento dos fios. Ao contrário do que acontece nas plantas, 

a raiz não sabe o que acontece nas pontas porque não há nenhuma comunicação entre elas [48].  

Premissa 11 - O cabelo cai mais no outono e na primavera. 

Apesar da maior parte das pessoas inquiridas se aperceber deste fenómeno no padrão de queda do 

próprio cabelo, 16% achou que se tratava de um mito, de uma ilusão. Mas de facto o cabelo cai mais na 

Primavera e no Outono (versus Verão e Inverno), e isso acontece devido ao facto da produção e atividade 

de hormonas como a prolactina e a melatonina serem potenciadas pela luz solar, e na Primavera e 
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Outono, como há mudança da duração do período de luz solar, há uma alteração na produção destas 

hormonas, que eventualmente estabiliza, durante o Verão ou Inverno. Estas hormonas desempenham 

um papel importante na estimulação do bolbo capilar, acelerando o crescimento dos fios [31].  

Conclusão 

 Com a realização deste estudo, pude concluir que ainda há muitas noções erradas sobre a queda 

de cabelo e a saúde capilar enraizadas na população, sendo que 8 em cada 10 inquiridos está mal 

informado sobre esta matéria. 

 Nos tempos atuais, em que há acesso livre a informação de variadíssimos temas, deparamo-nos 

muitas vezes com informações erradas ou contraditórias, o que pode levar a que se desenvolvam 

conceitos errados acerca de determinados assuntos, sendo a alopecia um deles. Aquando da inquirição 

das pessoas, notei que muitas agiam consoante a informação que encontravam para elaboração de 

métodos caseiros de combate a algum tipo de distúrbio capilar, o que pode levar ao agravamento de 

algumas situações.  

 Quer por serem ideias transmitidas de pais para filhos, ou por contacto com informação errada 

(especialmente na Internet), penso que todas as pessoas que participaram neste estudo ficaram 

esclarecidas quanto aos conceitos abordados.  

PROJETO II - O Sono e a Higiene do Sono 

1. DEFINIÇÃO DE SONO 

 O sono, muito mais do que estar deitado de olhos fechados, é um estado complexo que se define 

como sendo um estado que ocorre naturalmente e de forma periódica e recorrente. É um estado comum 

ao corpo (no qual se verifica um relaxamento muscular) e à mente, devido a uma suspensão temporária 

da consciência, tornando a pessoa menos responsiva a estímulos externos. O sono é um processo 

fisiologicamente dinâmico e vital para o funcionamento do organismo. [49] 

Oh sleep, Oh gentle sleep, Nature's soft nurse (…) 

 William Shakespeare 

 

2. A IMPORTÂNCIA DO SONO 

 O sono desempenha um papel vital na manutenção da saúde e bem-estar do organismo, sendo 

essencial para os mais variadíssimos elementos que constituem o corpo Humano. Estudos demonstraram 

que os danos causados por falta de sono crónica acontecem, normalmente, a longo prazo, podendo 

resultar num aumento do risco de patologias crónicas. 

 Cerca de um terço da nossa vida é passada a dormir (ou pelo menos deveria ser), sendo que a 

necessidade de dormir vai diminuindo com a idade [50], como podemos ver na tabela 1. 
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Idade Média de Horas de sono (por dia) 

Até 1 ano 12h a 15h (incluindo sestas) 

1-2 anos 11h a 14h (incluindo sestas) 

3-5 anos 10h a 13h (incluindo sestas) 

6-13 anos 9h a 11h 

14-17 anos 8h a 10h 

18-64 anos 7h a 9h  

+ 65 anos 7h a 8h 
Tabela 1 – Evolução da média de horas de sono por dia com a idade 

 Um estudo levado a cabo pela Defesa do Consumidor (DECO), abrangendo 1106 inquiridos, 

em 2016, concluiu que 6 em cada 10 portugueses não tem um sono satisfatório e suficiente (menos de 

sete horas) por noite [51]. 

 Uma das funções do sono é a reparação dos vasos sanguíneos e a sua falta promove um aumento 

do risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, e doenças renais. A obesidade e a 

diabetes tipo II também podem surgir como consequência da falta de sono, devido a uma diminuição da 

produção de leptina e por aumento da resistência à insulina, respetivamente. Outra consequência que 

advém de um sono insuficiente resulta de danos a nível cerebral, que acaba por se revelar numa perda 

da capacidade de aprendizagem e memória e diminuição do controlo de emoções podendo, em casos 

mais extremos, levar a estados depressivos. A hormona do crescimento (GH) é também produzida 

durante o sono e permite um crescimento normal das crianças sendo que a sua escassez leva a problemas 

de desenvolvimento. O sono desempenha também um papel de apoio ao sistema imunitário, facilitando 

o combate a infeções [52]. 

 Muitas pessoas não têm consciência dos riscos da falta de sono. Para além dos riscos individuais 

mencionados acima, acrescem ainda os riscos em larga escala: por exemplo, estima-se que a falta de 

sono prejudique a capacidade de conduzir tanto quanto estar alcoolizado. A deficiência de sono turva as 

capacidades dos indivíduos e isto verifica-se em todo o tipo de linhas de trabalho, sejam profissionais 

de saúde, pilotos, estudantes ou advogados. Num estudo recente foi estabelecia uma ligação entre 

acidentes trágicos como colapsos de reatores nucleares ou naufrágio de navios com a falta de sono  [53]. 

3. ETIOLOGIA DO SONO 

 A regulação do sono obedece a dois processos: ao ritmo circadiano e ao sistema homeostático. 

Tratam-se de processos complexos, influenciados por outros mecanismos e que eles próprios se 

influenciam mutuamente através de mecanismos putativos [54]. 

3.1. O ritmo circadiano 

 O ritmo circadiano funciona como um relógio interno que regula o sono, a fome, a temperatura 

corporal, a atividade cerebral, a produção de hormonas, a regeneração celular e muitas outras atividades 

biológicas. As hormonas mais importantes cuja produção é controlada por este sistema são a melatonina 

e o cortisol, ambas com funções essenciais no ciclo de sono. A hormona do crescimento e a testosterona 
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também são influenciadas pelo ritmo circadiano, mas não diretamente, sendo que é o sono o mais 

importante regulador da produção destas hormonas. [49] Sabe-se que o ciclo circadiano é controlado 

nos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo. 

 Durante o dia, a luz estimula os fotorecetores presentes nos olhos, mais especificamente a 

melanopsina, um pigmento fotossensível presente na retina. Com a redução da luz, há uma diminuição 

da estimulação dos fotorecetores que transmitem essa informação ao núcleo supraquiasmático, a qual 

chega à glândula pineal através de um processo complexo, estimulando-a a produzir melatonina. A 

melanopsina é mais sensível aos comprimentos de onda mais baixos (luz azul), muitas vezes não visível. 

Daí que muitos invisuais sejam capazes de responder a esses estímulos. Apesar da luz ser essencial à 

regulação do ciclo circadiano, este funciona mesmo sem este estímulo, sendo que a luz funciona como 

um calibrador deste processo. A privação de luz provoca a desregulação do ciclo circadiano, por vezes 

de forma irreversível [49]. 

 A melatonina é a hormona que induz o sono, provocando sonolência e diminuição da 

temperatura corporal, e as suas concentrações são baixas durante o dia, e altas durante a noite. De uma 

forma geral, a temperatura corporal mais baixa e a maior concentração de melatonina acontecem por 

volta das 4 da manhã. A utilização de ecrãs de luz azul (baixos comprimentos de onda) antes de dormir 

perturba a produção de melatonina, podendo levar a uma diminuição dos seus níveis, tornando o 

processo de adormecer mais difícil. A produção de melatonina diminui com a idade. Apesar da sua 

concentração durante a noite ser superior à concentração diurna durante toda a vida, a concentração 

sanguínea absoluta diminui. Este declínio pode ser devido à tendência da glândula pineal de calcificar 

bem como devido a um pior funcionamento, normal da idade e transversal a grande parte dos 

mecanismos do organismo, de outros fatores que regulam o sono [55].  

 Há também outros relógios biológicos periféricos ou secundários presentes noutros órgãos do 

organismo, como no coração, rim, pulmões, fígado e até na pele. Estes ciclos periféricos são afetados 

de forma independente pela temperatura ou horário da ingestão de alimentos. Apesar de serem 

maioritariamente regulados pelo ciclo circadiano, estes relógios periféricos também influenciam o ciclo 

circadiano, de uma forma complexa e recíproca, com o objetivo de manter o ciclo ajustado através da 

recolha de mais informação proveniente de diferentes partes do organismo e influenciada por diferentes 

fatores [56]. Com a aproximação do fim do período de sono, dá-se a produção de cortisol, uma hormona 

que prepara o organismo para acordar. Verifica-se um grande aumento da concentração de cortisol 20 a 

30 minutos depois de acordar. Esta hormona corticosteroide, produzida na glândula adrenal, tem 

inúmeras funções no organismo, incluindo a regulação dos níveis de glucose no sangue bem como a 

diminuição da atividade inflamatória no organismo [52]. 
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3.2. O Sistema homeostático do sono 

 O outro mecanismo que regula o sono é o sistema homeostático, um sistema bioquímico que 

gera a vontade de dormir, bem como a profundidade do sono. Este mecanismo ainda não está 

completamente decifrado, sabe-se apenas que funciona devido a moléculas endógenas que induzem o 

sono. Durante o período desperto, estas substâncias acumulam-se no cérebro, e a sua concentração é 

proporcional à duração desse período. Assim, mais tempo acordado leva a uma maior necessidade de 

dormir e maior probabilidade de adormecer. A concretização do sono leva à dissipação dessas 

moléculas. A adenosina é a substância que desempenha o papel mais importante neste mecanismo. [57] 

Esta molécula neuro-moduladora inibe alguns processos associados ao estado desperto do organismo, 

principalmente aqueles que são regulados pela norepinefrina, acetilcolina e serotonina. Este mecanismo 

tem influência para o sono não REM. 

 Interessantemente, o prémio Nobel da Medicina de 2018 foi atribuído a Michael Rosbash, 

Jeffrey Connor Hall e Michael W. Young por terem descoberto, a nível molecular, um outro mecanismo 

relacionado com o sistema homeostático que influencia o sono. Isolaram vários genes, entre eles o gene 

period (PER) e timeless (TIM) responsáveis pela produção de proteínas que se acumulam no cérebro 

durante o sono e são degradadas durante o dia. O trabalho destes investigadores permitiu esclarecer um 

pouco melhor o funcionamento do sono, mas muito está ainda por descobrir [58]. Mutações nestes genes 

estão associadas a graves distúrbios de sono [49]. 

3.3. Os mecanismos neurológicos do sono 

 Ao contrário do que se pensava, o cérebro não possui um “centro do sono” ou um “centro do 

estado aleta”, tem sim uma rede de estruturas que de alguma forma participam em ambos os estados. 

 Os neurónios produzem uma grande variedade de neurotransmissores, muitos deles com 

influência no estado de sono ou alerta, incluindo a histamina, dopamina, norepinefrina, serotonina, 

glutamato, acetilcolina e orexina. Apesar da ação individual de cada um destes neurotransmissores não 

ser especifica para o processo do sono, sabe-se que cada um deles contribui para estes estados. A 

histamina tem um papel importante no estado desperto do organismo, sendo a sua concentração mais 

baixa durante o sono REM e mais alta durante o estado acordado. Também a acetilcolina e a orexina 

promovem o estado alerta, estimulando a atividade cerebral. O papel da dopamina ainda não está 

completamente esclarecido, sendo que tanto promove o sono como o estado alerta [59]. A serotonina 

tem dupla atuação no que toca ao sono: a sua ação direta induz o estado alerta, mas por outro lado, é 

percursor da melatonina, sendo essencial para a produção da hormona do sono. 

3.4. Fatores que interferem com o sono 

 São vários os fatores que influenciam o sono como a temperatura e luz ambientes, o horário das 

refeições, exercício físico e rotina de sono, principalmente devido ao efeito que têm sobre o ciclo 

circadiano. 
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 Também alguns fármacos alteram o sono, como os anti-histamínicos de primeira geração, 

barbitúricos, melatonina, bem como o álcool, que funcionam como sedativos. No entanto, alguns destes 

compostos, como o álcool, podem ter efeito ricochete, o que significa que inicialmente têm uma função 

sedativa, mas com o uso passa a ter um efeito estimulante. Por outro lado, compostos como a cafeína, 

anfetaminas, cocaína e nicotina têm um efeito estimulante do SNC. 

 Determinados alimentos ricos em triptofano (percursor da serotonina, que por sua vez é 

percursor da melatonina), como a banana, tâmaras, sementes, atum, milho, gengibre, peru, iogurte e leite 

podem provocar sonolência e induzir o sono, bem como alimentos ricos em hidratos de carbono. Por 

outro lado, alimentos ricos em tiramina, como bacon, beringela, framboesa, e vinho tinto, têm o efeito 

oposto, promovendo o estado desperto [54].  

 Algumas doenças também podem interferir com o sono. Na depressão há frequentemente 

problemas de sono, pois devido a uma baixa concentração de neurotransmissores como serotonina e 

dopamina, característica desta condição, há uma desregulação do mecanismo neuronal do sono. Mas, 

por outro lado, também os distúrbios de sono podem causar depressão: estudos demonstraram que 

pessoas que sofrem de insónia têm um risco dez vezes superior de desenvolver depressão 

comparativamente com as pessoas que possuem padrões de sono normais [50]. Os distúrbios de sono 

são também muito prevalentes em pacientes com cancro [60]. 

 O stress é um poderoso disruptor de vários sistemas no organismo, incluindo do sono. O stress 

pode levar a graves perturbações no sono através da produção contínua de cortisol (hormona 

naturalmente produzida em momentos de stress) que interfere na produção de melatonina e dopamina. 

Quando o stress se torna crónico, há hiperativação do eixo hipotálamo-pituitária-hipófise que para além 

de perturbar o ciclo de sono, também leva a disfunções metabólicas, que pode causar obesidade ou 

diabetes tipo II [61]. 

4. ARQUITETURA DO SONO 

 

 Existem dois tipos de sono, com distintas características neurológicas e fisiológicas: o sono 

rapid eye movement (REM) e o sono non-rapid eye movement (NREM), sendo que este último pode 

ainda ser dividido em 4 fases.  

 O eletroencefalograma (EEG) do sono REM é caracterizado por ondas dessincronizadas e de 

baixa amplitude. Nesta fase do sono registam-se ainda elevadas frequências cardíaca e respiratória, bem 

como uma elevação da pressão arterial. Verifica-se também um aumento da temperatura cerebral e um 

maior consumo de oxigénio pelo cérebro. Assim, devido ao metabolismo acelerado que se verifica 

durante o sono REM, este é considerado um sono sem descanso e a fase onde ocorrem os sonhos. Por 

outro lado, o sono não-REM é que permite ao organismo descansar [62].  
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 Quando o sono ocorre naturalmente e sem despertador, o estado REM acontece depois de 

adormecer, antes de acordar e entre três a quatro vezes durante o sono, sempre no fim de cada ciclo de 

sono. O sono REM e a fase 1 do sono não-REM têm características fisiológicas e neurológicas 

semelhantes. Cada fase do sono não-REM dura entre 5 a 15 minutos e à medida que as fases avançam, 

o sono torna-se progressivamente mais profundo e reparador, até retomar ao sono REM – é natural que 

nesta fase, durante o sono, a pessoa acorde momentaneamente. O sono REM acontece em ciclos de 90 

a 120 minutos, e corresponde a cerca de 20-25% do sono total de uma noite [63]. Cada ciclo repete-se 

cinco vezes por noite, mas a sua duração varia de individuo para individuo, daí que algumas pessoas 

necessitem de dormir menos ou mais horas do que as recomendadas. 

 É durante a fase 4 do sono não-REM que se verifica o sono mais profundo e descansado, e 

quando se registam as ondas cerebrais (registadas no EEG) mais longas. Naturalmente, o organismo não 

desperta nesta fase do sono, mas quando isso acontece, normalmente devido a um estímulo externo, a 

pessoa pode acordar confusa e desorientada, incapaz de funcionar normalmente durante alguns minutos 

[57]. 

5. DISTÚRBIOS DO SONO 

 A classificação internacional de distúrbios do sono (ICSD, ed 2) (anexo V) lista oito categorias 

de distúrbios de sono, que inclui insónia, problemas respiratórios durante o sono (como apneia do sono), 

narcolepsia, síndrome da fase retardada, síndrome das pernas inquietas e outros distúrbios de sono [64]. 

Segundo a OMS, os distúrbios do sono afetam cerca de 40% da população mundial, sendo já 

considerados um problema de saúde pública muito relevante [65]. 

Insónia 

 A insónia constitui não só uma doença, como um sintoma de outra perturbação ou doença. Um 

paciente que padeça desta condição queixa-se, normalmente, de dificuldade em iniciar e manter o sono, 

bem como de longos períodos, durante a noite, que passa acordado. O sono é, para estes pacientes, 

insuficiente na quantidade e na qualidade. A insónia passageira dura menos de uma semana, e considera-

se insónia crónica quando a duração desta ultrapassa um mês [64]. Esta condição pode ser dividida em 

primária ou secundária: 

Insónia primária: Insónia idiopática; Insónia fisiopsicológica; Insónia paradoxal; 

Insónia secundária: Insónia de ajustamento; Insónia por má higiene de sono; Insónia devido a  uma 

condição médica; Insónia devido ao uso de drogas ou medicamentos. 

 A prevalência desta condição é grande, sendo que 35% da população já sofreu de algum tipo de 

insónia, e a insónia crónica afeta 10 a 15% da população, sendo a insónia secundária mais comum [66]. 

Foi realizado por Li et al. (2002) um estudo de larga escala (N=9851), onde comprovaram que as 
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mulheres têm um risco 1.6 vezes superior de sofrer de insónia em comparação com o sexo masculino 

[67]. 

 O tratamento inicial da insónia inclui alterações do estilo de vida e higienização do sono [52]. 

Quanto ao tratamento farmacológico desta condição, são prescritos essencialmente fármacos 

pertencentes à classe dos hipnóticos sedativos (anexo VI). 

Apneia do Sono 

 

 A apneia de sono é um distúrbio do sono caracterizado por episódios repetitivos de pausas na 

respiração ou períodos de respiração pouco profunda durante o sono.  As pausas podem ocorrer várias 

vezes por noite e causam micro despertares. 

 Existem duas formas de apneia do sono: a obstrutiva (ASO), a mais comum, que acontece 

quando a respiração é interrompida por um bloqueio das vias respiratórias e tem como fatores de risco 

a obesidade, historial da condição entre a família, alergias, baixo calibre das vias respiratórias ou 

amígdalas aumentadas. Outra forma de apneia de sono é a central (ASC) que acontece devido à falta de 

esforço respiratório. Para que esta condição seja diagnosticada a um paciente, esta tem que acontecer 

pelo menos cinco vezes durante uma hora de sono [52]. 

 A apneia não é uma situação rara sendo que afeta 2,5 a 5% da população mundial, e afeta duas 

vezes mais os homens do que as mulheres, surgindo muitas vezes associada à roncopatia (ou ressonar, 

como é vulgarmente conhecido, que resulta de um som originado pela vibração do palato e das paredes 

da faringe) [64]. 

 O tratamento inclui alterações no estilo de vida (como a perda de peso, diminuição do consumo 

de bebidas alcoólicas, sessão tabágica, entre outros) ou colocação de dispositivos bucais que ajudem a 

respirar. A última opção de tratamento é a cirurgia.  

 É uma patologia potencialmente grave, considerando que existe, neste grupo de pacientes, um 

risco acrescido de enfartes, tromboses, hipertensão, arritmias cardíacas, entre outros problemas [52]. 

Narcolepsia 

 Este distúrbio de sono é uma condição neurológica que incapacita a regulação dos ciclos de 

sono. Tem como sintomas períodos de sonolência diurna excessiva que podem acontecer a qualquer 

momento e durar alguns segundos ou minutos. Cerca de 70% das pessoas afetadas também experienciam 

perda de força muscular (cataplexia) aquando destes episódios. 

 A causa desta patologia ainda não é conhecida, sendo que provavelmente se deve a uma 

combinação de fatores. Entre os achados causais mais prováveis, estão o historial familiar e uma baixa 

concentração do neurotransmissor orexina (indutor do estado de vigília), provavelmente devido a uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%BArbio_do_sono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apneia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apneia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipopneia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obesidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alergia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala
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doença autoimune. Infeções, trauma, toxinas, ou stress psicológico também podem ser possíveis causas 

que despoletam esta condição. 

 Cerca de 0,2 a 600 pessoas em cem mil padecem de narcolepsia, sendo que homens e mulheres 

são afetados em igual proporção [68]. 

 Para esta condição não há cura [69], mas sim medicamentos que atenuam os sintomas: fármacos 

estimulantes do SNC (anexo VI). 

Síndrome da Fase Retardada 

 Este distúrbio de sono acontece quando o período de sono ideal de um individuo está 

desalinhado com o período de sono estabelecido pela sociedade, sendo que a pessoa não consegue 

dormir nas horas previstas, e no período que deveria estar acordado, para ir trabalhar ou para a escola, 

sente muito sono. Normalmente, pessoas que sofrem desta condição têm tendência a acordar e a 

adormecer mais tarde, são as denominadas “pessoas notívagas”. Esta condição é mais comum em 

adolescentes e em pessoas que viajam longas distâncias, especialmente para Este – nestes casos, o 

distúrbio de sono denomina-se jet lag, e resulta num desemparelhamento entre as horas de sono internas 

e a hora de dormir [64]. Os fármacos cronobióticos poderão ser considerados no tratamento desta 

condição (anexo VI). 

Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) 

 A síndrome das pernas inquietas é um distúrbio neurológico do sono caracterizado pelo 

surgimento de uma dor forte nas pernas que é aliviada pelo movimento, quase irresistível, das pernas. 

Muitas vezes a pessoa pode ficar muito tempo a movimentar as pernas para aliviar a dor e com isto 

prejudica o sono. A prevalência desta síndrome não é bem conhecida, com estudos sugerindo valores 

entre 0,1% e 15,3%. Essa prevalência tende a aumentar com a idade. É também mais frequente nas 

mulheres, muitas vezes associada à gravidez [64]. 

 Constatou-se que as três principais causas de SPI secundária: gravidez, insuficiência renal 

terminal, anemia por carência de ferro, estão relacionadas com alterações do metabolismo do ferro, o 

que permitiu estabelecer uma causalidade entre o ferro e a síndrome. Conhecem-se ainda alguns fatores 

agravantes como o álcool, a nicotina e o café, fármacos com propriedades antidopaminérgicas, como os 

antipsicóticos, antidepressivos tricíclicos, inibidores da recaptação da serotonina e antihistamínicos de 

primeira geração. O tratamento desta síndrome deve ser ajustado caso a caso, dependendo dos fatores 

associados e da gravidade dos sintomas. Uma boa higiene do sono, atividade física, massagens e banhos 

quentes, evitar estimulantes como a cafeína, tabaco e álcool bem como o uso de medicamentos que 

agravam os sintomas são alguns aspetos importantes desse tratamento. É também importante proceder 

a uma suplementação com ferro. Quanto a fármacos, os agentes dopaminérgicos, como a levodopa 

(percursor da dopamina), têm eficácia reconhecida [70].  
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Fragmentação do Sono 

 A fragmentação do sono é uma perturbação do sono na qual o indivíduo faz despertares ou 

microdespertares durante o tempo de sono, não implicando obrigatoriamente que o indivíduo se lembre 

no dia seguinte dos mesmos, pois pode não ter havido tempo para a memorização [49].  

6. TRATAMENTOS 

 Pode-se dividir os medicamentos usados para tratar distúrbios de sono em quatro categorias, 

segundo os seus efeitos terapêuticos (anexo VI).  

 São bastantes os fármacos existentes para tratar distúrbios de sono, no entanto, a toxicidade, 

efeitos secundários [71] e risco de dependência [72] são muito elevados com grande parte destes 

medicamentos. Daí que surja a necessidade de utilização de outros fármacos e métodos, com menos 

riscos e efeitos secundários, para tratar estas patologias, quando o período de tratamento é superior a um 

ano. A melatonina é cada vez mais utilizada como indutor de sono e apesar de ainda não haver estudos 

dos riscos da sua utilização a longo prazo, a curto prazo, a toma de uma dosagem baixa (0,5 a 1 mg) é 

segura e eficaz, dado que aumenta o tempo total de sono e melhora a qualidade do mesmo [73]. A 

suplementação com valeriana também comprovou ser eficaz, facilitando o processo de adormecer, bem 

como melhora a qualidade do sono [49]. 

7. HIGIENE DO SONO 

 A prática de seguir comportamentos adequados e horários fixos, estabelecendo uma rotina e 

eliminando o impacto de fatores externos, permitindo assim um sono mais descansado e eficaz 

denomina-se higiene do sono. Esses hábitos incluem: 

- Adquirir uma rotina de sono - para garantir, diariamente, um período de sete a nove horas de sono, 

(deve-se ter o cuidado de no Inverno dormir ainda mais por forma a prevenir distúrbios sazonais), 

preferivelmente seguindo o ciclo biológico de sono do organismo [74]. 

- Evitar ecrãs de luz azul (telemóveis, computadores, televisão) antes de ir dormir – é sabido que a 

intensidade e os comprimentos de onda de 200 a 300 nm (luz azul), influenciam os nossos fotorecetores 

não-visuais que determinam a quantidade de melatonina produzida. Deve-se optar por luz com 

comprimentos de onda superiores, luzes de cor mais quente. 

- Evitar a ingestão de álcool e bebidas com cafeína (café, chá, colas e outros refrigerantes) a partir 

das 17h – Este tipo de bebidas estimulantes são antagonistas da adenosina, inibindo o sono.  

- Procurar fazer refeições mais leves à noite, e escolher bem os alimentos – Alimentos ricos em 

triptofanos (precursores da melatonina), tais como bananas, milho-doce, gengibre e cevada, quando 

ingeridos à noite podem ajudar a adormecer. Por outro lado, alimentos ricos em tiramina, como bacon, 

beringela, framboesa, e vinho tinto, têm o efeito oposto, promovendo o estado desperto. E quando se 
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come muito antes de dormir, pode levar a azia ou refluxo gástrico, dificultando o sono. Assim, deve se 

preferir refeições leves e também não comer imediatamente antes de ir dormir. 

- Praticar exercício físico regularmente, evitando a sua prática próxima da hora de deitar – está 

comprovado que o exercício físico pode melhorar a qualidade do sono, de forma direta, por diminuir a 

fragmentação e a latência do sono, e de forma indireta, através do controlo do peso e aquisição de hábitos 

de vida saudáveis [75].  

- Não fumar, especialmente perto da hora de dormir -  a nicotina é um estimulante do SNC e pode 

prejudicar a qualidade do sono;  

- Proporcionar no quarto de dormir condições propícias ao repouso, com uma temperatura 

adequada, pouca luz e sem ruído - o quarto não deve ser utilizado para ver televisão ou trabalhar ao 

computador, sobretudo nas duas horas que antecedem a hora de dormir [74]. 

- Evitar sestas com mais de 15-20 minutos – Está comprovado que uma sesta com esta duração tem 

um grande poder de recuperação da fadiga sem interferir com o ritmo de sono, pois o sono REM só 

começa aproximadamente 90 minutos depois de se começar a dormir [49].  

- Fazer exercícios de relaxamento e aromaterapia – sinalizam ao organismo que se aproxima a hora 

de dormir. Estes rituais incluem um banho/duche quente onde poderá ler um livro e introduzir óleos 

essenciais relaxantes na água ou no gel de banho (em caso de toma de duche), como lavanda [76] ou 

camomila, e fazer exercícios respiratórios: 

 - Fechar os olhos e tomar consciência da sua respiração natural, sentindo o ar a  entrar e a sair 

do corpo. “Empurrar” para o exterior a tensão ou stress que tenha  no corpo e concentre-se na 

respiração. Se o foco de concentração se virar para  outro assunto, calmamente redirecione a 

atenção para a respiração [50]. 

A HIGIENE DO SONO COMO AUXILIAR DE TRATAMENTO 

 

 Com a informação a que cada vez mais se tem acesso, acerca dos efeitos secundários de muitos 

fármacos, começa a ser tendência fugir desse tipo de terapia, recorrendo-se cada vez mais a produtos 

naturais e terapias não convencionais. Assim, a higienização do sono, aliada a suplementos alimentares, 

é cada vez mais utilizada. Apesar da sua eficácia ser limitada apenas a alguns distúrbios de sono, têm 

surgido novos estudos que relatam a eficácia da higiene de sono. Um deles, levado a cabo por Weiss et 

al., demonstrou o êxito obtido no tratamento de estados de insónia iniciais com recurso a suplementos 

de melatonina aliado a uma boa higiene de sono, em crianças com transtorno do déficit de atenção [77]. 

É também recomendada a higienização do sono como tratamento inicial da Síndrome das Pernas 

Inquietas [70]. 
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8. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

i) Objetivos 

 A recomendação de higienização do sono por forma a atenuar alguns distúrbios de sono já é de 

prática comum,  apesar de alguns autores questionam a eficácia do mesmo [78]. A nível empírico (apesar 

da minha reduzida experiência) apercebi-me, durante a realização deste projeto, que há alguma falta de 

noção, por parte das pessoas, do impacto de determinadas ações do dia-a-dia no sono. Assim, o objetivo 

da realização deste projeto foi, em primeira instância, aferir um pouco acerca da eficácia da higiene do 

sono no tratamento de dois distúrbios de sono e em segunda instância, informar acerca dos hábitos que 

constituem uma boa higiene de sono. 

ii) Métodos  

 - Intervenção farmacêutica a pessoas com distúrbios de sono. A gravidade do distúrbio de sono 

foi quantificada utilizando o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (IQSP) [79] (anexo VII), que 

avalia a qualidade de sono de uma pessoa no período de um mês e após a intervenção farmacêutica 

aplicou-se novamente o IQSP por forma a avaliar a progressão da qualidade do sono.  

 - Distribuição de panfletos acerca de boas práticas de higiene de sono (anexo VIII); 

INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA I 

APRESENTAÇÃO 

 Mulher de 29 anos. Sem historial de doenças crónicas, fumadora desde os 17 anos. Possui um 

estilo de vida sedentária e uma alimentação não muito equilibrada sendo que muitas vezes salta 

refeições. O seu emprego obriga a que tenha que acordar a horas diferentes, dificultando uma rotina. 

Não se queixa de stress, mas desde outubro de 2017 tem problemas de sono, não conseguindo dormir 

mais de 4 horas seguidas, pois “acorda muitas vezes durante a noite”  

 A março de 2018 obteve 9 no Índice de qualidade de sono de Pittsburgh (anexo XI), sendo que 

na questão da latência de sono obteve 0 pontos, não se tratando assim de problema em adormecer, mas 

sim de permanecer a dormir. Segundo a escala de classificação de Pittsburgh [79], a partir de 10 trata-

se de um distúrbio de sono. 

 Neste caso, não se trata de um distúrbio de sono per se, mas sim de uma conjugação de fatores 

que provocam uma fragmentação do sono, que reduz a qualidade do sono da paciente. Assim, após 

identificação do problema, pode-se atuar nesta situação: é de extrema importância regular os ciclos de 

sono e permitir um sono profundo que dê o descanso necessário à paciente. O plano de sono foi 

elaborado individualmente para a paciente por forma a ser o mais especifico e adequado.  

 A partir de março foi então implementado o plano de sono (anexo IX). 
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RESULTADOS 

 Em junho de 2018 obteve 5 

na escala de Pittsburgh, sendo que na 

componente 1, relativa à qualidade 

de sono subjetiva, a paciente 

classificou o seu sono, inicialmente, 

como mau, e após a intervenção, 

classificou o seu sono como bom.  

 Analisando cada 

componente, facilmente notamos 

melhorias nos componentes 1, 3 e 4. 

Já tendo sido analisado o 

componente 1, atentemos nos 

componentes 3 (relativo à duração 

do sono) e 4 (que relata a eficiência habitual do sono) ambos os quais melhoraram significativamente, 

sendo que a junho de 2018 a paciente tinha uma eficiência de sono superior a 85%, o que será resultado 

da diminuição do tempo que passa acordada durante a noite e com isso aumentou o tempo que passa a 

dormir (componente 3). 

 Houve também melhorias quanto a sonolência no dia-a-dia, sendo que após a intervenção não 

voltou a ter problemas em manter-se acordada enquanto estava a conduzir ou a participar em atividades 

sociais, e antes da intervenção, a paciente queixou-se que tal lhe acontecia uma a duas vezes por semana 

(componente 7). 

INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA II 

APRESENTAÇÃO 

 Homem de 59 anos. Problemas de hipertensão e excesso de peso. Fumador deste os 15 anos. 

Possui um estilo de vida sedentário, e uma alimentação pouco equilibrada com recurso a fastfood mais 

que uma vez por semana. Possui horários rotineiros. Queixa-se de algum stress e desde os 55 anos (idade 

em que se reformou) que tem muita dificuldade em adormecer 

 Em abril de 2018 obteve 13 pontos no Índice de qualidade de sono de Pittsburgh, 

correspondendo assim a um distúrbio de sono. Segundo a escala de classificação [79], a partir de 10 

trata-se de um distúrbio de sono. Assim, procedeu-se então ao enquadramento deste distúrbio nos 

descritos pela classificação internacional de distúrbios do sono (ICSD, ed 2) (anexo V): trata-se de uma 

insónia secundária por má higiene de sono (falta de exercício físico, má alimentação, fumador) com o 

acréscimo do stress como fator interferente na qualidade do sono. Após identificação do problema, os 
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Figura 4 – Gráfico da evolução da qualidade de sono segundo o IQSP do caso I 
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pontos essenciais a corrigir são então a alimentação, a falta de exercício físico, e a fonte do stress. O 

plano de sono foi elaborado individualmente para o paciente por forma a ser o mais especifico e 

adequado. A partir de março foi então implementado o plano de sono (anexo X). 

RESULTADOS 

 Em junho de 2018 obteve 10 

pontos no Índice de qualidade de 

sono de Pittsburgh, o que apesar de 

ainda ser considerado um distúrbio 

de sono, trata-se de uma melhoria 

substancial, pois como partimos de 

um distúrbio de sono acentuado, será 

necessário mais tempo de tratamento 

para aferir resultados mais precisos.  

 Analisando cada 

componente, facilmente notamos 

melhorias nos componentes 2, 3, 6 e 7. O componente 2, relativo à latência de sono, terá melhorado por 

introdução do suplemento de melatonina, que ajuda a adormecer, aliado aos hábitos de higiene de sono 

recomendados. Houve também uma melhoria na duração do sono (componente 3) que se traduz também 

num aumento da eficiência habitual do sono. Quanto ao componente 6 – uso de medicação sujeita a 

receita médica para dormir – o paciente deixou de sentir necessidade de a tomar todos os dias, o que 

acaba também por comprovar a eficiência do plano de sono levado a cabo. Tudo isso resultou numa 

melhoria da disfunção durante o dia (componente 7), pois como o paciente conseguia dormir mais e de 

forma mais relaxada, já não sentiu tanta sonolência durante o dia. 

iii) Discussão e Conclusão 

 A intervenção farmacêutica foi um sucesso, comprovando assim a importância de uma boa 

higiene de sono, aliada a uma suplementação alimentar adequada, na atenuação de alguns distúrbios de 

sono. É certo que o acompanhamento farmacêutico também  

terá reforçado o sucesso do plano de sono, pois muitas vezes o cerne deste tipo de problemas está na 

necessidade que muitos pacientes têm de falar sobre isso e obter algum tipo de apoio por parte de 

profissionais de saúde, acalmando, de certa forma, a preocupação desenvolvida pela falta de sono que 

têm, o que vai escalando os distúrbios de sono.   
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Figura 5 – Gráfico da evolução da qualidade de sono segundo o IQSP do caso II 
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PROJETO III – Sensibilização para a esclerose múltipla 

1.  ESCLEROSE MÚLTIPLA:  ETIOLOGIA E PREVALÊNCIA  

 A esclerose múltipla (EM) é uma doença inflamatória, de caráter crónico e autoimune, que afeta 

o SNC, particularmente os axónios mielinizados, destruindo a mielina que os envolve, o que afeta o 

funcionamento normal do sistema nervoso, pois é a mielina que permite uma rápida transmissão de 

sinais nervosos [80]. Esta destruição acontece por exacerbação, e de certa forma desregulação, do 

sistema imunitário que começa a atacar a mielina dos neurónios. Até à data não se conhece a causa exata 

da doença, mas reconhece-se uma combinação de fatores desencadeantes: suscetibilidade genética e 

estímulos externos (vírus ou fatores ambientais) ou estímulos internos (como alterações metabólicas 

desencadeadas por gravidez, por exemplo) [81]. Entre os principais estímulos desencadeantes temos o 

tabagismo, trauma físico, baixos valores de vitamina D, alergias e a dieta (nomeadamente o consumo 

de laticínios) [82]. 

 À escala mundial estima-se que existam cerca de 2 milhões e 500 mil pessoas com esclerose 

múltipla e em Portugal mais de 5 mil, sendo que esta condição afeta duas a três vezes mais as mulheres 

do que os homens [83]. Um estudo levado a cabo pela Faculdade de Medicina da Universidade de 

Washington demonstrou porquê que tal facto acontece: as mulheres produzem a proteína S1PR2 em 

maior quantidade, o que propicia o desenvolvimento desta doença pois esta controla a permeabilidade 

da barreira hematoencefálica [84]. Outro fator apontado como agente agravante desta discrepância de 

incidência entre homens e mulheres é o impacto hormonal. Pessoas de origem no norte da Europa 

também parecem ter um risco superior de vir a sofrer de EM. Este facto é explicado pelas condições 

ambientais características desta região, o que corrobora a teoria da EM ser desencadeada por fatores 

ambientais. No entanto, as razões da incidência desigual de EM na população mundial são 

maioritariamente desconhecidas, tendo já havido vários estudos a tentar desvenda-las. Algumas das 

razões encontradas baseiam-se na dieta, minerais/toxinas no solo, ou luz solar (a baixa exposição solar 

está associada a baixos valores de vitamina D) [85]. A EM surge mais frequentemente em adultos com 

idades compreendidas entre os 20 e os 45 anos. 

 O rumo da doença, bem como a sua severidade, é difícil de prever, no entanto, foram traçadas 

quatro categorias para caracterizar a possível progressão da doença: 

- surto-remissão – A forma mais comum (presente em 85% dos doentes com EM), caracterizada por 

períodos (que duram entre dias a semanas) de exacerbações dos sintomas seguidos por períodos de 

remissão, com melhoramento ou até desaparecimento dos sintomas; 

- secundariamente progressiva – A doença vai piorando com ou sem períodos de remissão, sendo que 

os sintomas agravam a cada surto; 
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- primariamente progressiva – Afeta 10% dos doentes e caracteriza-se por uma agravamento dos 

sintomas sem períodos de remissão ou estabilização; 

- remitente-progressiva – Forma rara de EM, afetando apenas 5% dos doentes, que se caracteriza por 

um agravamento rápido e evidente da doença desde o início, mas podem ocorrer períodos sem sintomas. 

 Os sintomas iniciais de EM mais comuns incluem parestesia (sensações cutâneas subjetivas 

como frio ou formigueiro que são vivenciadas espontaneamente na ausência de estimulação), disestesia 

(enfraquecimento ou alteração na sensibilidade dos sentidos, sobretudo do tato), diplopia (ilusão de duas 

imagens a partir do mesmo objeto) que pode progredir para uma perda da visão, ataxia (falta de 

coordenação motora), vertigens, perturbações urinárias, fadiga e obstipação. Com o progredir da doença 

há um deterioramento da função motora, sendo que cerca de 30% dos pacientes sofrem de espasmos 

moderados a severos, principalmente nas pernas. Habitualmente há também uma sensação de dormência 

dos membros inferiores que progride de forma ascendente [81].  

2. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

 Não existe um teste único para diagnóstico desta doença, sendo que este se baseia em achados 

clínicos, resultantes de uma ressonância magnética e de um exame ao líquido cefalorraquidiano, bem 

como na sintomatologia e sinais apresentados pelo doente. Para que esta doença seja diagnosticada é 

necessária a presença de um ou mais critérios: (1) pelo menos duas lesões na matéria branca do SNC (2) 

pelo menos dois episódios de sintomatologia clara (3) inflamação do SNC. O médico, perante os achados 

clínicos e a sintomatologia deve excluir a possibilidade de outras doenças, através de exames 

sanguíneos, e observar o paciente pelo menos durante 3 meses por forma a garantir o diagnóstico correto. 

 Quanto ao tratamento, existem no mercado medicamentos pertencentes a três classes 

terapêuticas (anexo XII), e, sabendo que, hoje em dia, esta patologia não tem cura, os fármacos 

disponíveis simplesmente limitam a doença ou a atenuam a sintomatologia. As três classes 

medicamentosas são (1) terapias modificadoras da doença – que inclui fármacos cujo objetivo é diminuir 

a frequência e duração dos períodos de exacerbação dos sintomas. Atuam muitas vezes através da 

supressão da atividade das células que desmielinizam os neurónios – linfócitos B e T e macráfagos. A 

esta classe de fármacos é muitas vezes associada a toma de corticosteroides, sendo a administração desta 

combinação correlacionada com uma diminuição da atividade da doença; (2) terapias para tratamento 

dos sintomas (3) terapias off-label – que inclui fármacos aprovados para o tratamento de outras 

patologias, que não EM, mas que no entanto os médicos prescrevem para tratamento de EM. Para além 

dos fármacos disponíveis, estão ainda muitos em investigação [81]. 

3. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA  

 Um estudo levado a cabo pela Direção-Geral de Saúde (DGS) concluiu que existe uma grande 

falta de conhecimento acerca da EM na população Portuguesa, o que pode atrasar o diagnóstico e 
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tratamento precoce de potenciais doentes. Aproximadamente 40% das pessoas inquiridas não sabia o 

que era a EM, sendo que dos restantes 60%, 41,8% achava que se tratava de uma doença óssea. Esta 

falha de conhecimento, principalmente da sintomatologia associada à EM, impede um diagnóstico 

precoce, essencial para travar a progressão/agravamento da doença [86]. Cabe ao farmacêutico elucidar 

a população acerca desta doença, pois apesar da incidência em Portugal não ser alarmante, pensa-se que 

muitos casos poderão ainda estar por diagnosticar devido a esta falta de informação. 

i) Objetivos 

 - Elucidar e sensibilizar a população acerca desta doença; 

 - Aproximar as pessoas que sofrem de EM e desmistificar alguns preconceitos, especialmente 

no dia mundial da EM (30 de maio). 

ii) Métodos 

 Para a concretização deste projeto, inscrevi a FA no movimento levado a cabo pela Federação 

Internacional da Esclerose Múltipla “International MSday”, cujos objetivos são aproximar as pessoas 

que sofrem de EM (#bringinguscloser) e impulsionar a investigação a fim de encontrar formas de 

melhorar a vida de quem vive com EM e de pôr fim à doença. Após inscrição, a FA tornou-se um ponto 

no mapa mundial de referência para a sensibilização e aproximação à EM. 

 Por forma a que as pessoas pudessem saber desta iniciativa, foi publicado no site (anexo 

XXXVII), no Facebook (anexo XXXVI) e no Instagram da FA imagens alusivas ao dia mundial da EM, 

bem como foi colocado no LED e no LCD imagens alusivas a este dia. 

iii) Conclusão 

 A adesão a esta iniciativa, por parte da população, não foi muito grande, pois foram poucas as 

pessoas que questionaram sobre esta patologia e que se dirigiram à FA para saber mais informações. No 

entanto, este foi somente o primeiro ano que a FA aderiu a esta iniciativa. Tendo já sido inscrita como 

ponto de referência para este tema, a aplicabilidade deste projeto vai-se dar a longo prazo, com o ganho 

de prestigio, ao longo dos anos, na área. Para que a informação não se vá perdendo, deixei na farmácia 

panfletos (anexo XLIII) para serem entregues e explicados às pessoas que se dirijam à FA a inquirir 

sobre esta patologia. 

PROJETO IV - Plano de marketing para a farmácia Aliança 

1. DEFINIÇÃO DE MARKETING 

 Segundo Philip Kotler, considerado o maior especialista nesta área, o marketing é a ciência e a 

arte de explorar e criar algo para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo, com uma finalidade 
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lucrativa. O marketing identifica necessidades e desejos não realizados. Também define e quantifica o 

tamanho do mercado-alvo e o seu potencial de lucro [87].  

 O marketing mix é um dos pilares do marketing e consiste numa combinação de fatores que 

podem ser controlados por uma empresa para influenciar os consumidores, e é constituído por 4 P’s, 

definidos por McCarthy [88], Produto, Preço, Praça e Promoção. A definição dos P’s é essencial para 

implementar o posicionamento estratégico da empresa e assim direcionar-se para o público certo. 

 Um plano de marketing é um documento que detalha as ações necessárias para atingir um ou 

mais objetivos de marketing. É constituído por um diagnóstico inicial, uma análise de oportunidades, 

seguida de determinação dos objetivos, programa de ação e modo de implementação. Inclui também um 

controlo posterior. 

2. HISTÓRIA DO MARKETING 

 Os historiadores de marketing tendem a distinguir entre a história da prática de marketing e a 

história do pensamento do marketing. O primeiro diz respeito ao estudo das formas em que o marketing 

já foi praticado e como essas formas têm evoluído com o tempo como resposta a diferentes 

condicionantes socioeconómicas. O segundo investiga as diferentes formas de pensar no marketing, e a 

evolução destas ao longo do tempo [89]. Apesar de serem campos de estudo diferentes, estes intersetam-

se ao longo da história. 

 Entre os especialistas há uma certa discordância quanto ao inicio do marketing. Muitos 

defendem que se pode rastrear este tema até à antiguidade [90], enquanto outros especialistas sustentam 

a teoria que o marketing, na sua forma atual, surgiu apenas com a revolução industrial no Reino Unido 

e rapidamente se alastrou por toda a Europa e América do Norte [89]. 

 Apesar das teorias dissonantes, podemos destacar alguns acontecimentos na história que 

moldaram a forma como se faz e como se pensa o Marketing: desde a invenção da impressão, em 1450, 

por Gutenberg, tornando possível a produção em massa de panfletos e brochuras até aos primeiros 

anúncios a serem transmitidos na rádio e na televisão, em 1941. 

 Com a invenção dos computadores e da internet, o marketing ficou para sempre moldado a estas 

estruturas, tendo-se eventualmente formado o marketing digital, defendido por muito como sendo o 

único marketing relevante na atualidade. O marketing digital consiste em iniciativas de comunicação 

levadas a cabo por empresas e negócios através de plataformas digitais com o objetivo de apresentar 

produtos e serviços bem como de facilitar as vendas, online ou nas lojas. 

3. MARKETING FARMACÊUTICO 

 Como resultado da crise económica que se viveu, que afetou bastante as farmácias portuguesas, 

aliado a um aumento da concorrência e a uma mudança na atitude e exigência dos consumidores 
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resultante de acesso a novas tecnologias e informação, levou a que houvesse necessidade de mudança 

no posicionamento deste setor. Assim, cada vez mais, os gestores desta área têm sentido a necessidade 

da implementação de estratégias de marketing farmacêutico mais eficazes para ajudar a maximizar as 

suas vendas, paralelamente ao que se vê noutros setores do mercado. Mas sendo a área da saúde de 

natureza delicada, a implementação de planos de marketing torna-se mais complicada, devido à 

possibilidade de conflitos éticos.  

4. INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

i) Objetivos 

 Sabendo da importância do marketing nos dias de hoje, e sendo eu uma fã desta matéria, 

implementei um plano de marketing na FA, com o apoio de todo o pessoal que integra a equipa da 

farmácia. O plano de marketing para a FA foi realizado ao longo do período de estágio de 6 meses e 

surgiu com o objeto de cativar novos clientes e revigorar a imagem da farmácia. 

ii) Métodos 

 Para a concretização deste projeto foi realizado um plano de marketing para a FA (no qual 

integravam as outras entidades pertencentes ao Grupo FastFarma: FastClinic, Espaço Saúde Lionesa e 

farmácia de Santo António), o qual foi evoluindo consoante as necessidades (campanhas especiais da 

farmácia), bem como consoante a época (dia do pai, doenças sazonais, etc) por forma a melhor satisfazer 

as necessidades de vendas da farmácia e a cativar mais clientes. 

PLANO DE MARKETING 

Diagnóstico 

Identificação do público-alvo - Pessoas aderentes a terapias não convencionais (naturopatia e  

    homeopatia) 

    - Turistas e público jovem; 

Análise de Oportunidades - Localização privilegiada da Farmácia com público muito abrangente; 

    - Farmacêuticos especializados em áreas diferentes; 

    - Múltiplas plataformas digitais de divulgação já existentes na  

    farmácia (Redes Sociais, site, ecrã LED e LCD) 

Objetivos - Chegar a novos clientes 

  - Rebrand da imagem da Farmácia                           Objetivo final: aumentar as vendas 

Programa de Ação Fazer com que haja uma dinâmica de publicidade mais frequente, e para isso: 

http://marketingdeconteudo.com/marketing-de-precisao/
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   - Realização de publicações assíduas no Facebook e no site da Farmácia 

   acerca dos mais variadíssimos temas; 

   - Elaboração de imagens para publicações em redes sociais e site, e para  

   serem exibidas no LED e no LCD; 

   - Elaboração de flyers e panfletos para dar a conhecer a farmácia; 

   - Realização de campanhas, muitas vezes com promoções, de produtos  

   naturais e de dermocosmética, as quais eram publicitadas. 

Implementação - Elaboração de um plano de atuação (anexo XIII) que simultaneamente  

   satisfizesse as necessidades de vendas da farmácia e chamasse a atenção a  

   antigos e novos clientes . 

Controlo Posterior - Possibilidade de colaboração pós-estágio, com a FA, para dar   

   seguimento ao plano de marketing elaborado. 

iii) Discussão e Conclusão 

 A execução do plano de marketing foi um sucesso e muito bem aceite pelos utentes da FA. 

Obviamente, este tipo de intervenção não tem um resultado rápido, sendo que para verificar se os 

objetivos foram alcançados seria necessário continuar a sua aplicação durante, pelo menos, um ano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De uma forma simples e crua, o estágio representa o inicio e o fim. Penso que todos os estudantes 

que passam por esta fase se deparam com um misto de emoções e eu não fui exceção. A nostalgia 

inerente ao término duma etapa na vida e a ansia de começar outra etapa tornaram estes seis meses 

marcantes. Com o fim do estágio corria-me pela cabeça a célebre canção do único Sergio Godinho: 

“Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida”. Talvez daqui a dez anos olhe para trás, para este texto, e 

me ria com a inocência e ansia com que abracei a entrada no mercado de trabalho, pois são tantos os 

anos pela frente a trabalhar… mas hoje é assim que vejo as coisas. E é o agora que relato, neste relatório 

que me parece muito ao de leve a descrever tudo o que fiz e aprendi, não porque seja breve, mas porque 

aprendi muito. A isso tenho que reconhecer todo o contributo da equipa que constitui a FA. Aqui foi-

me fomentada a gana de ser mais. Desde o inicio que senti a confiança que me foi depositada, em fazer 

não só aquilo que me era confortável, mas também em arriscar. Graças ao estágio profissionalizante, 

penso que, apesar de desconhecer o caminho profissional que vou seguir, tracei a direção, em que pelo 

menos, vou começar. 
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ANEXOS 

 

I. Cronograma das tarefas realizadas na FA 

Tarefas Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Back-office*       

Atendimento       

Serviços Farmacêuticos       

Laboratório de Homeopatia       

Formação       

Projeto I       

Projeto II       

Projeto III       

Projeto IV       

* Receção de encomendas, armazenamento de produtos e gestão de stocks 

 
 

II. Recursos Humanos da FA 

Dr. Carlos 

Brás Cunha 

Diretor-técnico 

e proprietário 

- Gestão contabilística, recursos humanos 

- Dinamizador de novos serviços, novas parcerias 

 

Dr.ª Sónia 

Correia 

 

Farmacêutica-

Adjunta 

- Desenvolvimento das áreas de nutrição natural, fitoterapia e 

homeopatia; 

- Informação clínica e farmacêutica; 

- Atendimento personalizado e aconselhamento farmacêutico 

Dr.ª Susana 

Castro 

Farmacêutica-

Adjunta 

- Desenvolvimento da área de fitoterapia e homeopatia 

- Dinamizadora da área da dermocosmética e tricologia 

- Atendimento personalizado e aconselhamento farmacêutico 

Dr.ª Rita 

Rocha 

Farmacêutica-

Adjunta 

- Responsável pela CarltonLife 

- Atendimento personalizado e aconselhamento farmacêutico 

Dr. Rui 

Felisberto 

Farmacêutico - Atendimento personalizado e aconselhamento farmacêutico 

Dr.ª Susana 

Ferreira 

Farmacêutica - Responsável pelo laboratório de homeopatia 

Paula 

Martinho 

Técnica de 

Farmácia 

- Atendimento e aconselhamento personalizados 

- Organização e gestão da área de dermocosmética e buco-

dentários 

João Pedro 

Jorge 

Técnico de 

Farmácia 

- Manutenção sistemas de comunicação e informáticos 

- Atendimento e aconselhamento personalizado 

- Gestão de encomendas e stocks 

Marco 

Rodrigues 

Técnico de 

Farmácia 

- Responsável pela gestão de Encomendas e Stocks 

 

Fátima Sousa 

Técnica de 

Farmácia 

- Atendimento e aconselhamento personalizado na loja de 

Ortopedia e Bebé 

- Correção de receituário 
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III. Questionário sobre a queda de cabelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITOS e VERDADES sobre a queda de cabelo e saúde capilar 

 

Idade: 16-35____  36-55____ 56-75____ >75____ 

Sexo: F ____  M ____ 

Profissão: 

 

 Mito Verdade 

1 Lavar o cabelo todos os dias causa queda de cabelo.   

2 A maior oleosidade do cabelo propencia a queda do 

mesmo. 

  

3 Andar com o cabelo amarrado (com um puxo apertado) 

todos os dias danifica o cabelo. 

  

4 Lavar a cabeça com água fria torna o cabelo mais forte.   

5 A alimentação nada tem a ver com a saúde dos cabelos.   

6 O stress (associado a alterações emocionais) causa 

queda de cabelo. 

  

7 Mexer frequentemente no cabelo e penteá-lo muitas 

vezes causa queda de cabelo. 

  

8 Apenas os homens podem sofrer calvície. 

 

  

9 Dormir com os cabelos molhados faz mal ao cabelo.   

10 Cortar as pontas dos cabelos frequentemente faz o 

cabelo crescer mais rápido. 

  

11 O cabelo cai mais no outono e na primavera.   
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IV. Panfleto sobre a queda de cabelo 

Parte 1 
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Parte 2 
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V. Tabela ICSD-2 das categorias de distúrbios de sono [64] 

  ICD-9-

CM 

ICD-10-

CM 

Insomnias 

  Adjustment sleep disorder (acute insomnia)  307.41 F 51.02 

  Psychophysiological insomnia  307.42 F 51.04 

  Paradoxical insomnia (formerly sleep state misperception)  307.42 F 51.03 

  Idiopathic insomnia  307.42 F 51.01 

  Insomnia due to mental disorder 307.42 F 51.05 

  Inadequate sleep hygiene  V69.4 Z72.821 

  Behavioral insomnia of childhood  307.42 — 

    Sleep-onset association type — z73.810 

    limit-setting sleep type — z73.811 

    combined type — Z73.812 

  Insomnia due to drug or substance  292.85 G47.02 

  Insomnia due to medical condition (code also the associated medical 

condition)  

327.01 G47.01 

  Insomnia not due to a substance or known physiological condition, 

unspecified  

780.52 F51.09 

  Physiological (organic) insomnia, unspecified; (organic insomnia, NOS)  327.00 G47.09 

  

Sleep-Related Breathing Disorders 

  Central sleep apnea syndromes 

    Primary central sleep apnea  327.21 G47.31 

    Central sleep apnea due to Cheyne-Stokes breathing pattern  768.04 R06.3 

    Central sleep apnea due to high altitude periodic breathing  327.22 G47.32 

    Central sleep apnea due to a medical condition, not Cheyne-Stokes 327.27 G47.31 

    Central sleep apnea due to a drug or substance  327.29 F10-19 

    Primary sleep apnea of infancy  770.81 P28.3 

  Obstructive sleep apnea syndromes 

    Obstructive sleep apnea, adult  327.23 G47.33 

    Obstructive sleep apnea, pediatric  327.23 G47.33 

  Sleep-related hypoventilation/hypoxemic syndromes 

    Sleep-related nonobstructive alveolar hypoventilation, bidiopathic 327.24 G47.34 

    Congenital central alveolar hypoventilation syndrome  327.25 G47.35 

  Sleep-related hypoventilation/hypoxemia due to a medical condition 

    Sleep-related hypoventilation/hypoxemia due to pulmonary parenchymal or 

vascular pathology  

327.26 G47.36 

    Sleep-related hypoventilation/hypoxemia due to lower airways obstruction  327.26 G47.36 

    Sleep-related hypoventilation/hypoxemia due to neuromuscular or chest 

wall disorders  

327.26 G47.36 

  Other sleep-related breathing disorder 

    Sleep apnea/sleep related breathing disorder, unspecified 320.20 G47.30 

  

Hypersomnias of Central Origin 

  Narcolepsy with cataplexy  347.01 G47.411 

  Narcolepsy without cataplexy  347.00 G47.419 

  Narcolepsy due to medical condition  347.10 G47.421 

  Narcolepsy, unspecified 347.00 G47.43 

  Recurrent hypersomnia  780.54 G47.13 

    Kleine-Levin Syndrome 327.13 G47.13 

    Menstrual-related hypersomnia 327.13 G47.13 

  Idiopathic hypersomnia with long sleep time  327.11 G47.11 

  Idiopathic hypersomnia without long sleep time  327.12 G47.12 

  Behaviorally induced insufficient sleep syndrome  307.44 F51.12 

  Hypersomnia due to medical condition  327.14 G47.14 

  Hypersomnia due to drug or substance  292.85 G47.14 
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  Hypersomnia not due to a substance or known physiological condition  327.15 F51.1 

  Physiological (organic) hypersomnia, unspecified (organic hypersomnia, 

NOS) 

327.10 G47.10 

  

Circadian Rhythm Sleep Disorders 

  Circadian rhythm sleep disorder, delayed sleep phase type  327.31 G47.21 

  Circadian rhythm sleep disorder, advanced sleep phase type  327.32 G47.22 

  Circadian rhythm sleep disorder, irregular sleep-wake type  327.33 G47.23 

  Circadian rhythm sleep disorder, free-running (none trained) type  327.34 G47.24 

  Circadian rhythm sleep disorder, jet lag type  327.35 G47.25 

  Circadian rhythm sleep disorder, shift work type  327.36 G47.26 

  Circadian rhythm sleep disorders due to medical condition  327.37 G47.27 

  Other circadian rhythm sleep disorder  327.39 G47.29 

  Other circadian rhythm sleep disorder due to drug or substance 292.85 G47.27 

  

Parasomnias 

  Disorders of arousal (from non-REM sleep) 

    Confusional arousals  327.41 G47.51 

    Sleepwalking  307.46 F51.3 

    Sleep terrors  307.46 F51.4 

  Parasomnias usually associated with REM sleep 

    REM sleep behavior disorder (including parasomnia overlap disorder and 

status dissociatus)  

327.42 G47.52 

    Recurrent isolated sleep paralysis  327.43 G47.53 

    Nightmare disorder  307.47 F51.5 

  

Other Parasomnias 

  Sleep-related dissociative disorders  300.15 F44.9 

  Sleep enuresis  788.36 N39.44 

  Sleep-related groaning (catathrenia)  327.49 G47.59 

  Exploding head syndrome  327.49 G47.59 

  Sleep-related hallucinations  368.16 R29.81 

  Sleep-related eating disorder  327.49 G47.59 

  Parasomnia, unspecified  227.40 G47.50 

  Parasomnia due to a drug or substance  292.85 G47.54 

  Parasomnia due to a medical condition 327.44 G47.54 

  

Sleep-Related Movement Disorders 

  Restless legs syndrome (including sleep-related growing pains) 333.49 G25.81 

  Periodic limb movement sleep disorder  327.51 G47.61 

  Sleep-related leg cramps 327.52 G47.62 

  Sleep-related bruxism  327.53 G47.63 

  Sleep-related rhythmic movement disorder  327.59 G47.69 

  Sleep-related movement disorder, unspecified 327.59 G47.90 

  Sleep-related movement disorder due to drug or substance 327.59 G47.67 

  Sleep-related movement disorder due to medical condition 327.59 G47.67 

  

Isolated Symptoms, Apparently Normal Variants, and Unresolved Issues 

  Long sleeper  307.49 R29.81 

  Short sleeper  307.49 R29.81 

  Snoring  786.09 R06.83 

  Sleep talking  307.49 R29.81 

  Sleep starts, hypnic jerks  307.47 R25.8 

  Benign sleep myoclonus of infancy  781.01 R25.8 

  Hypnagogic foot tremor and alternating leg muscle activation during sleep  781.01 R25.8 

  Propriospinal myoclonus at sleep onset  781.01 R25.8 

  Excessive fragmentary myoclonus  781.01 R25.8 
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Other Sleep Disorders 

  Other physiological (organic) sleep disorder 327.8 G47.8 

  Other sleep disorder not due to a known substance or physiological condition 327.8 G47.9 

  Environmental sleep disorder  307.48 F51.8 

  

Sleep disorders associated with conditions classifiable elsewhere 

  Fatal familial insomnia  046.8 A81.8 

  Fibromyalgia  729.1 M79.7 

  Sleep-related epilepsy  345 G40.5 

  Sleep-related headaches  784.0 R51 

  Sleep-related gastroesophageal reflux disease  530.1 K21.9 

  Sleep-related coronary artery ischemia  411.8 I25.6 

  Sleep-related abnormal swallowing, choking, and laryngospasm 787.2 R13.1 

  

Other psychiatric/behavioral disorders frequently encountered in the differential diagnosis of sleep disorders 

  Mood disorders — — 

  Anxiety disorders — — 

  Somatoform disorders — — 

  Schizophrenia and other psychotic disorders — — 

  Disorders usually first diagnosed in infancy, childhood, or adolescence — — 

  Personality disorders — — 
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VI. Tabela de fármacos usados para tratamento de distúrbios de sono (Adaptado de 44 e 

14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Definição Exemplos Mecanismo de ação 

 

 

 

 

 

Hipnóticos 

sedativos 

 

 

 

 

 

Fármacos que 

induzem e 

mantêm o sono 

- Benzodiazepinas (p.e. 

estazolam - Kainever®, 

brotizolam - Lendormin®) 

Agonistas nas sub-

unidades Ω1 e  Ω2 do 

GABA-A 

- Imidazopiridinas (p.e. 

zolpidem - Stilnox®) 

Agonistas na sub-

unidade Ω1 do 

receptor GABA-A  

- Anti-histamínicos H1 de 

primeira geração (p.e.  

doxilamina - Dormidina®) 

Antagosnistas da 

histamina a nível do 

SNC 

- Agonistas dos recetores de 

melatonina (p.e. ramelteon – 

não autorizado na UE) 

Agonistas dos 

recetores de 

melatonina 

 

 

 

Estimulantes 

 

Estimulam o 

organismo e 

induzem o 

estado alerta 

- Estimulantes do SNC 

(anfetaminas ou modafinil - 

Modiodal®) 

Agonista indireto de 

aminas  

- Inibidores da recaptação de 

neurotransmissores 

(atomoxetina - Strattera® ou 

venlafaxina - Pracet®, 

Efexor® ) 

Inibição da recaptação 

de noradrenalina 

(NRI) e serotonina 

(SSRI) 

 

 

 

Cronobióticos 

 

Regulam o ciclo 

circadiano 

ativando os 

recetores de 

melatonina 

- Ainda não há no mercado 

fármacos que encaixem nesta 

categoria, mas há muitos em 

fase de testes. Alguns autores 

propõe o uso de 

cronobióticos como 

tratamento de Alzheimer em 

fases iniciais [91]. 

 

 

 

 

 

Outros 

 

Fármacos com 

mecanismos 

diversos que não 

encaixam nas 

outras categorias 

- Oxibato de sódio (Xyrem®) 

– atenua os sintomas de sono 

excessivo e cataplexia nos 

casos de narcolepsia. 

 

Mecanismo de ação 

desconhecido 

- Levodopa (Sinemet®) – 

utilizado no tratamento de 

Síndrome das Pernas 

Inquietas 

Percursor 

dopaminérgico 
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Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 

As questões a seguir, são referentes aos hábitos de sono apenas durante o mês passado. As suas respostas 

devem indicar o mais corretamente possível o que aconteceu na maioria dos dias e noites do mês passado.  

Por favor, responda a todas as questões.  

1) Durante o mês passado, a que horas se deitou à noite na maioria das vezes?  

HORÁRIO DE DEITAR: _________  

2) Durante o mês passado, quanto tempo (minutos) demorou para adormecer, na maioria das vezes? 

QUANTOS MINUTOS DEMOROU ADORMECER: ________  

3) Durante o mês passado, a que horas acordou de manhã, na maioria das vezes?  

HORÁRIO DE ACORDAR: ________  

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite dormiu?  

HORAS DE SONO POR NOITE: ________  

 

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você ache mais correta. Por favor, 

responda a todas as questões.  

5) Durante o mês passado, quantas vezes teve problemas para dormir por causa  

de:  

a) Demorar mais de 30 minutos para adormecer:  

 ( ) Nenhuma vez  

 ( ) Menos de uma vez por semana  

 ( ) Uma a duas vezes por semana  

 ( ) Três vezes por semana ou mais  

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo:  

 ( ) Menos de uma vez por semana  

 ( ) Uma a duas vezes por semana  

 ( ) Três vezes por semana ou mais  

c) Levantar-se para ir à casa de banho:  

 ( ) Nenhuma vez  

 ( ) Menos de uma vez por semana  

 ( ) Uma a duas vezes por semana  

 ( ) Três vezes por semana ou mais  

d) Ter dificuldade para respirar:  

 ( ) Nenhuma vez  

 ( ) Menos de uma vez por semana  

 ( ) Uma a duas vezes por semana  

VII. Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 

Adaptado para Português de [79] 
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 ( ) Três vezes por semana ou mais  

a) Tossir ou roncar muito alto:  

 ( ) Nenhuma vez  

 ( ) Menos de uma vez por semana  

 ( ) Uma a duas vezes por semana  

 ( ) Três vezes por semana ou mais  

b) Sentir muito frio:  

 ( ) Nenhuma vez  

 ( ) Menos de uma vez por semana  

 ( ) Uma a duas vezes por semana  

 ( ) Três vezes por semana ou mais  

c) Sentir muito calor:  

 ( ) Nenhuma vez  

 ( ) Menos de uma vez por semana  

 ( ) Uma a duas vezes por semana  

 ( ) Três vezes por semana ou mais  

d) Ter sonhos maus ou pesadelos:  

 ( ) Nenhuma vez  

 ( ) Menos de uma vez por semana  

 ( ) Uma a duas vezes por semana  

 ( ) Três vezes por semana ou mais  

e) Sentir dores:  

 ( ) Nenhuma vez  

 ( ) Menos de uma vez por semana  

 ( ) Uma a duas vezes por semana  

 ( ) Três vezes por semana ou mais  

 

f) Outra razão, por favor, descreva: __________________________________  

 Quantas vezes teve problemas para dormir por esta razão durante o mês passado?  

 ( ) Nenhuma vez  

 ( ) Menos de uma vez por semana  

 ( ) Uma a duas vezes por semana  

 ( ) Três vezes por semana ou mais  

1) Durante o mês passado, como classificaria a qualidade do seu sono?  
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 ( ) Muito boa  

 ( ) Boa  

 ( ) Má  

 ( ) Muito má  

1) Durante o mês passado, tomou alguma medicação para dormir, receitado pelo médico, ou indicado 

por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua conta? Qual (is)? 

_________________________________  

 ( ) Nenhuma vez  

 ( ) Menos de uma vez por semana  

 ( ) Uma a duas vezes por semana  

 ( ) Três vezes por semana ou mais  

2) Durante o mês passado, se teve problemas para ficar acordado enquanto estava a conduzir, a fazer 

as suas refeições ou a participar noutra atividade social, quantas vezes isso aconteceu?  

 ( ) Nenhuma vez  

 ( ) Menos de uma vez por semana  

 ( ) Uma a duas vezes por semana  

 ( ) Três vezes por semana ou mais  

3) Durante o mês passado, sentiu alguma indisposição ou falta de entusiasmo para realizar as suas 

atividades diárias?  

 ( ) Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo  

 ( ) Indisposição e falta de entusiasmo pequenas  

 ( ) Indisposição e falta de entusiasmo moderadas  

 ( ) Muita indisposição e falta de entusiasmo  
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VIII. Panfleto sobre higiene de sono distribuído na FA 
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IX. Plano de Sono (caso I) 

 

PLANO DE SONO 

Alimentação 

- Evitar o café depois das 17h, bem como o consumo de álcool 

- Evitar fumar depois das 20h 

- Evitar refeições pesadas antes de dormir. Em vez disso, é preferível um jantar leve, de sopa com um 

pouco de pão ou um iogurte com fruta e sementes (linhaça de preferência). O horário ideal destas 

refeições será 20h para o jantar. A hora ideal para se deitar será às 23h30. 

Os alimentos que promovem o sono são ricos em triptofano, como a banana, tâmaras, sementes, atum, 

milho, gengibre, peru, iogurte e leite, e alimentos ricos em hidratos de carbono. Evitar alimentos ricos 

em tiramina como o bacon, beringela ou framboesas, que promovem o estado de vigília.  

 

Exercício físico 

- Evitar exercício físico intenso antes de ir dormir. A hora ideal é de manhã, na impossibilidade de o 

fazer, escolher pelo menos um horário conveniente antes da hora de jantar (20h).  

 

Rituais de sono 

Já que a manutenção de uma rotina de sono é complicada, aconselha-se a introdução no seu dia-a-dia de 

rituais de sono, que sinalizam ao organismo que se aproxima a hora de dormir. Estes rituais incluem um 

banho/duche quente e exercícios respiratórios. Durante o banho/duche quente, poderá ler um livro e 

introduzir óleos essenciais relaxantes na água ou no gel de banho (em caso de toma de duche), como 

lavanda ou camomila. Quanto aos exercícios de sono: 

- Fechar os olhos e tomar consciência da sua respiração natural, sentindo o ar a entrar e a sair do corpo. 

“Empurrar” para o exterior a tensão ou stress que tenha no corpo e concentre-se na respiração. Se o foco 

de concentração se virar para outro assunto, calmamente redirecione a atenção para a respiração. 
Em National Sleep Foundation 

- Aconselha-se deixar de fazer as sestas longas e preferir sestas de 15 a 20 minutos  

- Deixar de usar o telemóvel ou trabalhar antes de ir para a cama. Mas se tiver que o fazer, evitar faze-

lo na mesma divisão onde dorme e evitar o trabalho ao computador. Espaçar esta atividade pelo menos 

1h antes de ir para a cama. 

- Aconselha-se como horário ideal de sono 23h30 – 7h30. Na impossibilidade, tentar fazer um horário 

que mantenha as 8h de sono diárias. 

 

Suplementação 

Neste caso, foi aconselhado um suplemento alimentar à base de passiflora, valeriana, papoila da 

califórnia e camomila (Sedivitax® cápsulas) pois devido à sua ação relaxante, promovem o relaxamento 

e ajudam a favorecer o sono, permitindo que este se torne mais repousante e satisfatório. 

 

Suporte psicológico 

Apesar da paciente não apresentar fontes de stress visíveis, muitas vezes é algo no subconsciente que 

nos mantém em vigília. Neste caso, não haverá necessidade de acompanhamento psicológico e à partida 

os rituais acima indicados serão suficientes para promover o sono. 
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X. Plano de Sono (caso II) 

 

PLANO DE SONO 

Alimentação 

- Evitar o café depois das 17h, bem como o consumo de álcool 

- Evitar fumar depois das 20h 

- Evitar refeições pesadas antes de dormir. Em vez disso, é preferível um jantar leve, de sopa com um 

pouco de pão ou um iogurte com fruta e sementes (linhaça de preferência). O horário ideal destas 

refeições será 20h para o jantar. A hora ideal para se deitar será às 23h30. 

Os alimentos que promovem o sono são ricos em triptofano, como a banana, tâmaras, sementes, atum, 

milho, gengibre, peru, iogurte e leite, e alimentos ricos em hidratos de carbono. Evitar alimentos ricos 

em tiramina como o bacon, beringela ou framboesas, que promovem o estado de vigília.  

- Evitar comer fastfood, preferir alimentos de origem orgânica 

 

Exercício físico 

- Praticar algum exercício físico: caminhadas matinais, preferir escadas em detrimento de elevadores, 

etc. Evitar exercício físico antes de dormir.  

 

Rituais de sono 

- Manter a rotina de sono que tem, já que demonstrou ser nas horas ideais, mas proceder a algumas 

alterações no espaço de dormir:  

- Não ver televisão na cama; 

- Não usar o telemóvel antes de ir dormir – preferir a leitura de um livro. 

- Na mesinha de cabeceira, ou debaixo da almofada, colocar um lenço impregnado com óleo essencial 

de lavanda ou camomila, para ajudar a relaxar. 

 

Suplementação 

Neste caso, foi aconselhado um suplemento alimentar à base de melatonina, passiflora, valeriana 

(Advancis Passival® sono em cápsulas)  

 

Suporte psicológico 

- Recomenda-se acompanhamento psicológico por forma a atenuar qualquer fonte de stress, um grande 

interferente do sono. 
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XI. Score do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh [79] 
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XII. Tabela de fármacos disponíveis para tratamento de EM adaptado de 81 

(Alguns destes fármacos ainda não estão disponíveis em Portugal)  

 

 

Classe 

 

Fármacos 

 

Mecanismo de ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapias modificadoras da 

doença 

 

Interferões β-1a - Avonex® e 

Rebif® 

 

Desconhecido, no entanto, o 

papel regulador destas 

citoquinas no sistema 

imunitário e as suas 

propriedades anti-inflamatórias 

reduzem a incidência de 

recaídas bem como as lesões 

inflamatórias no SNC. 

 

Interferões β-1b - Betaseron® 

e Extavia® 

 

 

Acetato de glatiramer - 

Copaxone® 

Na sua totalidade 

desconhecido, sabe-se apenas 

que suprime a atividade dos 

linfócitos T. 

 

Mitoxantrona - Novantrone® 

 

Suprime a atividade dos 

linfócitos B e T e macrófagos 

bem como leva à produção do 

fator de necrose tumoral e IL-2. 

Natalizumab - Tysabri® Desconhecido. 

 

Fingolimod - Gilenya® 

Desconhecido. Supõe-se que 

exerça a sua atividade 

impedindo a migração de 

linfócitos T para o SNC. 

 

Terapias para tratamento de 

sintomas 

 

Dalfampridine - Ampyra® 

Bloqueia os canais de potássio 

à superfície das fibras nervosas 

melhorando a condução do 

sinal nervoso 

 

 

 

 

 

Terapias off-label 

Azatiopine - Imuran® Imunossupressor (diminui a 

atividade linfocitária) 

Metotrexato Imunossupressor (diminui a 

atividade linfocitária) 

Ciclofosfamida 

 

Interfere com a replicação 

celular 

Micofenolato Mofetil -  

CellCept® 

Imunossupressor (diminui a 

atividade linfocitária) 

Cladribine Imunossupressor (diminui a 

atividade linfocitária) 
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XIII. Plano de Marketing da FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*FastClinic; ** Também vigorou no LED da Farmácia de Santo António; *** Esteve também no Espaço Saúde Lionesa 
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XIV. Imagem para o LED acerca dos serviços de Naturopatia e Fitoterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Imagem para o LED do Apropos® EFFERVESCENTE Fluprotect 
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XVI. Imagem para o LED do Biprol® Xarope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. Imagem para o LED alusiva ao dia da Caudalie® na FA 
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XVIII. Imagem para o LED alusiva ao dia da SkinCeuticals® na FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX. Publicação no Facebook da FA alusiva à marca Filorga® 
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XX. Imagem para o LED dos Produtos Viv® Sport 

 

 

 

XXI. Imagem para o LED para os produtos Puressentiel® 
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XXII. Roll-up de apresentação para o seminário de Homeopatia organizado pela FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII. Imagem para o LED da campanha da Vichy® para o dia do pai 
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XXIV. Publicação no Facebook alusiva ao seminário de Homeopatia da FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV. Publicação no site da Farmácia alusiva ao Seminário de Homeopatia 
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XXVI. Imagem para o LED alusivo aos Sapatos Birkenstock® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII. Imagem para o LED alusiva ao Seminário de Homeopatia organizado pela FA 
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XXVIII. Imagem para o LED das máscaras de carvão da Saluvital® comercializadas na 

Farmácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIX. Flyer de tricologia para a FastClinic 
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XXX. Publicação de um GIF no Facebook acerca do Rastreio Cardiovascular da FA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXI. Panfleto sobre laser capilar para a FastClinic 
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XXXII.  Imagem para o LED sobre manchas que derivem da exposição solar 
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XXXIII. Imagem para autocolante com os serviços da Farmácia (colado na porta de 

 entrada da FA) 
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XXXIV. Imagem para o LED acerca dos produtos da Barral® vendidos na FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXV. Flyer de publicidade à FastClinic 
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XXXVI. Publicação no Facebook alusiva ao Dia Mundial da Esclerose Múltipla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVII. Publicação no site da Farmácia alusiva ao Dia Mundial da Esclerose Múltipla 
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XXXVIII. Imagem para o LED sobre FisioDepur® comercializado na Farmácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIX. Publicação no site da Farmácia sobre Proteção Solar 
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XL. Flyer com alguns dos serviços da FA 

Frente e Verso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLI. Publicação no site da Farmácia sobre um programa de emagrecimento  
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XLII. Publicação no Facebook alusiva a uma promoção da René Furterer® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII. Panfleto sobre a Esclerose Múltipla 
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