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RESUMO 
 

 O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas corresponde a uma formação 

de habitualmente cinco anos, dos quais pelo menos seis meses correspondem à unidade 

curricular Estágio, realizado em Farmácia Comunitária ou Hospitalar. Depois de uma 

aprendizagem que decorreu ao longo de nove semestres, é chegada a hora de colocar 

em prática todo o conhecimento teórico adquirido, bem como ganhar novas 

competências, desta vez mais vocacionadas para a parte técnica e deontológica, de 

forma a garantir o sucesso de um futuro profissional farmacêutico.  

 Neste âmbito, realizei o estágio curricular na Farmácia Lamar, uma farmácia 

comunitária em São João da Madeira, de fevereiro a julho de 2018. A orientação do 

estágio esteve, numa fase inicial, ao cargo da Dra. Ana Eira, mas por motivo de licença 

de maternidade, a orientação do estágio passou a estar a cargo do Dr. André Silva. 

 O presente documento está dividido em duas partes. Na primeira parte descrevo 

todas as atividades desenvolvidas durante o estágio, relativas aos aspetos inerentes do 

funcionamento de uma farmácia comunitária, bem como as funções de um farmacêutico. 

A segunda parte refere-se à apresentação dos temas dos projetos desenvolvidos durante 

o estágio. 

 O primeiro tema é a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), o qual 

escolhi na sequência de uma formação a que pude assistir subordinada a este tema. 

Sendo uma doença com um grande impacto na qualidade de vida dos doentes achei, 

desde logo, interessante dar a conhecer aos utentes da Farmácia Lamar um pouco mais 

desta patologia. Por forma a chegar mais perto dos doentes, optei por realizar uns 

questionários de avaliação do impacto da DPOC na sua qualidade de vida. O 

questionário foi respondido por utentes da Farmácia Lamar e do Lar de Idosos São 

Manuel, da Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira. 

 O segundo tema, Distúrbios do sono, teve como objetivo alertar os utentes da 

Farmácia Lamar para aquele que continua a ser um dos grandes problemas de saúde 

pública, o abuso de benzodiazepinas, bem como dar a conhecer possíveis alternativas. 

Apercebi-me desta problemática pouco tempo depois de ter iniciado o atendimento ao 

balcão, onde constatei um elevado número de prescrições de medicamentos 

pertencentes a esse grupo, e por isso achei pertinente sensibilizar os utentes para esta 

realidade.  

 O desenvolvimento destes dois temas, permitiu-me não só aprofundar os 

conhecimentos científicos nestas áreas, mas também poder transmiti-los aos utentes da 

Farmácia Lamar. 
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Por último, estes seis meses de estágio na Farmácia Lamar, foram o culminar da minha 

formação em Ciências Farmacêuticas, mas foram muito mais do que isso. Dia após dia 

de crescimento profissional e pessoal, com a colaboração de uma equipa de excelência 

que me apoiou sempre e tornou possível esta aprendizagem. Termino esta etapa ciente 

da importância e da responsabilidade que o farmacêutico desempenha na sociedade. 
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 

FARMÁCIA LAMAR 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Farmácia Comunitária é o local de prestação de cuidados de saúde onde o 

farmacêutico adquire maior visibilidade para a população. Num mundo em constante 

evolução, com uma sociedade cada vez mais exigente, cabe ao farmacêutico usar os 

seus conhecimentos científicos, aliados ao respeito e ética profissional para contribuir 

para a saúde e o bem-estar de cada indivíduo e da população em geral.  

 No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, a unidade curricular Estágio permite 

ao estudante pôr em prática os conhecimentos adquiridos e desenvolver novas 

competências, desta vez mais vocacionadas para a comunicação com o utente e as 

relações humanas. É o primeiro contacto com a profissão e que acredito ter um papel 

fulcral no bom desempenho do futuro farmacêutico.  

Neste sentido, realizei um estágio com a duração de 6 meses, de fevereiro a julho 

de 2018, na Farmácia Lamar (FL), em São João da Madeira. Com o estatuto de 

trabalhador-estudante desde que ingressei no MICF, esta foi, sem dúvida, das etapas 

mais exigentes do meu percurso. Foi com muita dedicação e esforço que consegui 

conciliar o meu trabalho, como Técnica de Análises Clínicas e Saúde Pública, com o 

estágio na FL. Por esse motivo, o horário que realizei foi flexível e ajustado a esta 

realidade, mas cumprindo sempre os requisitos legais do MICF. 

O seguinte cronograma (Tabela 1) apresenta as atividades desenvolvidas por mim 

no decorrer do estágio na FL, atividades essas descritas mais pormenorizadamente ao 

longo deste relatório. 

 
Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio na FL. 

Atividades desenvolvidas/ Meses fevereiro março abril maio junho julho 

Encomendas e aprovisionamento             

Conferência de receituário             

Atendimento ao público             

Serviços farmacêuticos             

Projeto I "Doença pulmonar obstrutiva 

crónica" 
            

Projeto II "Distúrbios do sono"             
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2. A FARMÁCIA LAMAR 
 

2.1. LOCALIZAÇÃO, HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E PERFIL DOS UTENTES 
 A Farmácia Lamar (FL) situa-se na Avenida Doutor Renato Araújo, em São João 

da Madeira, distrito de Aveiro, na loja 0040, piso zero do Centro Comercial 8ª Avenida. 

 A FL está aberta ao público de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 h (horário de 

funcionamento do shopping). Além disso, a FL faz parte do plano de atendimento 

permanente de São João da Madeira e, por isso, a cada 5 dias está aberta durante 24 h.  

 A FL possui uma localização privilegiada na cidade de São João da Madeira. Na 

verdade, até 2008 a FL era uma farmácia de rua, próxima do centro da cidade, com 

bastantes utentes fidelizados. A transferência de instalações para um centro comercial, 

não afetou a preferência dos antigos utentes, que continuaram a dirigir-se à FL, mas 

permitiu chegar a outro tipo de público muito mais heterogéneo. Importa referir que em 

2017, no mesmo piso, abriu o Hospital Trofa Saúde. Além disso, junto ao shopping 

localizam-se o Hospital e Centro de Saúde de São João da Madeira e diversas clínicas 

médicas.  

 Pouco tempo depois de iniciar o estágio na FL apercebi-me do grande movimento 

de utentes e da sua heterogeneidade, o que constituiu uma enorme mais-valia para a 

minha aprendizagem. 

 

2.2. RECURSOS HUMANOS 
 De acordo com a legislação em vigor, o quadro de recursos humanos da farmácia 

divide-se em farmacêuticos e não farmacêuticos.1 A equipa de recursos humanos da FL 

engloba uma farmacêutica com funções de diretora técnica (DT), 4 farmacêuticos, 2 

técnicos de farmácia (TF), uma conselheira de Dermocosmética e Puericultura e uma 

responsável pela gestão de stocks e aprovisionamento da farmácia. Trata-se de uma 

equipa dinâmica e coesa, com fortes conhecimentos científicos e preparada para prestar 

cuidados farmacêuticos de qualidade, capaz de cativar os utentes pela simpatia, 

jovialidade e profissionalismo.  

 

2.3. ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL 
 O espaço físico da FL obedece aos requisitos exigidos na legislação em vigor, 

garantindo não só a segurança e conservação dos medicamentos, como também o 

conforto e privacidade dos utentes e dos colaboradores.1-4 No anexo 1 estão algumas 

fotografias da FL. 
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 Na fachada exterior da FL, que é a fachada exterior do shopping, encontra-se o 

símbolo da cruz verde que fica iluminado nos dias em que a farmácia está de serviço 

permanente. Para este tipo de serviço, o atendimento faz-se por uma porta lateral que é 

também por onde se realiza a entrega de encomendas. Nessa porta, encontra-se toda a 

informação relativa ao horário de funcionamento da farmácia, direção técnica e lista das 

farmácias de serviço em São João da Madeira. A farmácia possui ainda uma fachada no 

interior do shopping, onde estão expostos variados produtos, numa grande montra, que 

vai sendo regularmente remodelada, conforme a época do ano ou produtos que se 

pretendam destacar. Convém referir que a acessibilidade a todos os utentes está 

garantida.  

 Em relação ao espaço interior da FL, está de acordo a lei que regulamenta as 

áreas mínimas e as divisões das farmácias.5 Assim, o espaço interior encontra-se dividido 

no backoffice, espaço unicamente reservado a pessoal autorizado, e área de 

atendimento, que se refere a todas as zonas que os utentes têm acesso. Na parte inferior 

do backoffice, encontra-se o gabinete de direção técnica, instalações sanitárias, uma 

zona de recolhimento, um laboratório, zona para refeições, e vários locais de 

armazenamento de produtos: prateleiras e deslizantes onde se encontram os excedentes 

de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), Produtos Cosméticos de 

Higiene Corporal (PCHC), medicamentos veterinários e um frigorífico, onde se guardam 

os produtos que têm que ser conservados entre 2 e 8ºC. No piso superior, situa-se a área 

de gestão de encomendas e stocks, equipada com um computador, um leitor ótico e uma 

impressora de códigos de barra. É aqui que se encontra instalado o robot, onde estão 

armazenados a maioria dos medicamentos, bem como prateleiras com excedentes 

desses produtos. Esta zona de backoffice tem ligação direta ao exterior, sendo por aqui 

que se dá a entrada de encomendas e que se faz o atendimento ao público em dias de 

atendimento permanente.  

Quanto à zona de atendimento ao público, é um espaço bastante amplo, bem 

iluminado e agradável, que apresenta todas as características necessárias à prestação 

de um serviço eficiente. Para que o atendimento seja o mais organizado possível, existe 

um sistema de senhas e locais para que os utentes possam esperar para ser atendidos, 

de pé ou sentados. A área de atendimento ao público possui 7 balcões, divididos dois a 

dois. Cada posto de atendimento dispõe de um computador com o sistema informático 

(SI) Sifarma2000®, leitor de códigos de barra, impressora de receitas e talões e gaveta de 

caixa e terminal multibanco. Cada balcão possui ainda pequenos expositores e panfletos 

informativos. Atrás dos balcões de atendimento existem gavetas onde estão guardados 

alguns Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), MNSRM, bem como 

medicamentos de venda livre. Existem também prateleiras onde estão expostos MNSRM, 
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na sua maioria suplementos alimentares, produtos fitoterapêuticos, homeopáticos e 

produtos sazonais. Mais próximo do utente, nos espaços central e lateral da farmácia, 

estão dispostas várias gôndolas com produtos de dermocosmética, puericultura, higiene 

oral, podologia, cuidados capilares, entre outros. Junto à entrada da farmácia encontram-

se também um medidor da pressão arterial e uma balança eletrónica, para controlo do 

peso e Índice de Massa Corporal (IMC). Por último, é esta zona que dá acesso a um 

gabinete de atendimento personalizado (utilizado para prestação de diversos serviços 

farmacêuticos e para consultas de nutrição) e um armazém de produtos de 

dermocosmética.  

 

3. GESTÃO DA FARMÁCIA  
 

3.1. SISTEMA INFORMÁTICO 
O SI utilizado é o Sifarma2000®, da Glintt®. Trata-se de uma ferramenta com 

diversas funcionalidades que facilitam a gestão e o atendimento numa farmácia 

comunitária.  

No início do estágio, foram-me dadas credenciais de acesso ao SI, para que 

pudesse ter autonomia, mas também responsabilidade em todas as tarefas que viria a 

realizar durante o estágio. O SI permite realizar a maior parte das tarefas do dia a dia de 

uma farmácia, desde a gestão de stocks, encomendas, devoluções, faturação, até ao 

atendimento, já que nos permite rapidamente aceder à ficha do produto, histórico de 

vendas, informação científica do produto, entre outras. O SI é uma mais valia, focada na 

qualidade do atendimento ao utente e gestão das operações das farmácias.  

 

3.2. GESTÃO DE STOCKS 
 A gestão de uma farmácia comunitária é uma tarefa exigente e rigorosa, quer a 

nível profissional, quer a nível económico. Uma gestão incorreta de stocks pode levar a 

uma série de consequências com impacto negativo na gestão, como por exemplo, a falha 

de produtos para venda, ou então a acumulação dos mesmos. É uma tarefa de elevada 

importância para a estabilidade financeira de qualquer farmácia. Na FL, apesar de haver 

uma pessoa inteiramente dedicada à gestão de encomendas e stocks, todos os 

profissionais acabam por participar e ter responsabilidade nesta tarefa. Parte do período 

do meu estágio coincidiu com a licença de maternidade da responsável pela gestão de 

encomendas e stocks, tarefa essa que foi assumida quer por outros funcionários quer 

pelos estagiários. Foi também nesta área que se iniciou o meu estágio.  
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De forma a facilitar a tarefa de gestão, para cada produto existente na farmácia 

está definido o stock mínimo e máximo, evitando quer a retenção do produto, quer a sua 

indisponibilidade. Quando um produto atinge o stock mínimo, automaticamente surge na 

lista de produtos a encomendar diariamente.  

 

3.3. CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO 
A aquisição de medicamentos e produtos de saúde (MPS) pode ser feita 

essencialmente de duas formas: por compra direta a laboratórios ou seus representantes 

legais ou, então, a armazenistas/grossistas. A escolha depende de vários fatores, como 

por exemplo preços praticados, descontos financeiros, condições de pagamento, 

bonificações e rapidez de entrega dos produtos. No caso de se pretender comprar 

grandes quantidades de produtos, opta-se por fazer uma compra direta ao laboratório. 

Se, pelo contrário, se pretender comprar pequenas quantidades, resultantes das falhas 

decorrentes das vendas diárias, normalmente a compra é feita a armazenistas.  

A FL trabalha essencialmente com dois armazenistas: a Alliance Healthcare® e a 

Cooprofar®. De uma forma geral, o primeiro fornece a maioria dos MSRM e o segundo 

essencialmente produtos de dermocosmética, puericultura, higiene oral e podologia.  

Convém também referir que a FL pertence a grupo de compras que serve outras 

farmácias da sociedade, o que permite que usufrua de melhores condições comerciais, 

bem como um menor número de unidades em stock físico. 

 

4. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 
 

4.1. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 
A aquisição de MPS representa a primeira etapa no circuito dos medicamentos na 

farmácia comunitária. Como referido anteriormente, a FL, bem como a maioria das 

farmácias comunitárias, coopera com armazenistas, que garantem um serviço rápido e 

adequado às necessidades da farmácia e dos utentes. Na FL realizam-se encomendas 

diárias, instantâneas e manuais.  

As encomendas diárias são feitas ao final do dia, aos armazenistas, através do SI. 

Este programa gera automaticamente uma proposta de encomenda, tendo em conta os 

produtos cujo stock está no mínimo e propondo encomendar a quantidade necessária 

para atingir o stock máximo. A esta proposta, podem ser acrescentados de forma 

automática, os produtos que vieram discriminados como esgotados em encomendas 

anteriores. Esta tarefa é da responsabilidade de um dos farmacêuticos, que deve analisar 

cuidadosamente a proposta e fazer as alterações que considere necessárias. No final a 
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proposta de encomenda é aprovada e enviada diretamente pelo SI aos armazenistas. 

Apesar de nunca ter realizado este tipo de encomendas, acompanhei alguns 

farmacêuticos durante a sua execução e percebi que é uma tarefa de elevada exigência e 

responsabilidade, que implica um conhecimento abrangente do histórico de compra e 

venda de todos os produtos.  

Em relação às encomendas instantâneas, estas realizam-se sempre que se deteta 

a falta de um produto do ato da venda, quando o produto não existe na farmácia ou 

quando a sua entrega é urgente. Nestes casos, o pedido pode ser feito diretamente na 

ficha do produto, através do Sifarma®, para a Alliance Healthcare®. Pode também fazer-

se o pedido por telefone ou através do site da Cooprofar®. No momento, é possível 

confirmar a disponibilidade do produto no armazenista e o tempo de entrega.  

Durante o meu estágio, realizei inúmeras encomendas instantâneas, a maioria 

delas quando no ato da compra constatava que não tínhamos stock de algum produto. 

Desta forma, podia garantir, na maioria das vezes, que o produto chegaria no próprio dia 

à farmácia. 

As encomendas manuais são geralmente de maiores dimensões, feitas 

diretamente aos laboratórios ou seus representantes legais e são da responsabilidade da 

administração da FL.  

 

4.2. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 
A receção e conferência de encomendas é uma das tarefas mais importantes no 

normal funcionamento de uma farmácia, pois é a que garante a presença dos diferentes 

produtos nas quantidades adequadas. A FL recebe encomendas a várias alturas do dia, 

referentes aos vários tipos de pedidos. 

 O transporte de medicamentos é feito em contentores específicos (“banheiras”), 

estando estes identificados com o código e nome da farmácia. As cores dos contentores 

permitem distinguir os armazenistas: cor verde para os da Alliance Healthcare® e cor azul 

para os da Cooprofar®. Os produtos que dependem de condições de conservação 

especiais, particularmente os que necessitem de temperatura entre os 2-8ºC, são 

entregues em contentores térmicos, geralmente com uma tampa de cor diferente. Estes 

são os primeiros produtos a serem conferidos, para que possam ser guardados no 

frigorífico.  

Todas as encomendas que chegam à FL fazem-se acompanhar da fatura original, 

respetivo duplicado e de uma guia de remessa, caso se trate de compras diretas. Estes 

documentos contêm diversos parâmetros que devem ser devidamente confirmados 

aquando da receção da encomenda, nomeadamente: a identificação da farmácia e do 
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fornecedor, o número da fatura e a data, as quantidades pedidas e as enviadas, a 

denominação de cada produto (nome, forma farmacêutica e dosagem), o código nacional 

do produto (CNP), o preço de venda à farmácia (PVF), o imposto sobre o valor 

acrescentado (IVA), o preço de venda ao público (PVP), eventuais bonificações e o valor 

total da fatura. Quando a encomenda inclui medicamentos psicotrópicos e/ou 

estupefacientes, as faturas fazem-se ainda acompanhar por uma requisição específica, 

em duplicado, que é posteriormente carimbada e assinada pela diretora técnica. O 

duplicado segue para o fornecedor e o original fica armazenado na farmácia durante 3 

anos. 

A receção de encomendas é feita através do SI. Caso seja uma encomenda diária 

ou instantânea, esta já se encontra registada no SI, podendo ser diretamente 

rececionada, introduzindo-se apenas o número de fatura. Os produtos podem ser 

inseridos através do seu código de barras, com o auxílio de um leitor ótico ou 

introduzindo o seu CNP manualmente. Durante este processo, é necessário conferir as 

quantidades pedidas e enviadas, o PVP e o PVF, com especial atenção aos produtos 

com preço marcado cujo valor na embalagem deve coincidir com o PVP que surge no SI. 

Se for uma encomenda feita pelo telefone, através do site da Cooprofar®, ou diretamente 

aos laboratórios, primeiro deve ser criada a proposta de encomenda no Sifarma®, 

introduzindo-se manualmente o CNP dos produtos (que são previamente conferidos) e só 

depois se procede da mesma forma que as encomendas diárias.  

Em relação aos produtos de venda livre é necessário calcular o seu PVP, que tem 

em conta o PVF acrescido da margem de comercialização e do IVA. Na FL, a margem 

habitualmente utilizada é um valor fixo, contudo não se aplica a todos os produtos. É o 

caso especialmente dos leites e papas, com os quais a farmácia não pretende obter 

qualquer lucro. Como já foi referido, a FL está inserida num centro comercial onde tem o 

Continente® e a Wells® como concorrentes e portanto pratica preços bastante 

competitivos neste tipo de produtos. Nesta fase é também importante controlar a 

integridade das embalagens bem como o prazo de validade (PV) dos produtos.  

No final da receção de qualquer encomenda confirma-se o número de unidades 

rececionadas e o valor total faturado. A pessoa responsável por esta tarefa deve assinar 

a fatura original e colocar o número gerado pelo SI no documento comprovativo da 

receção. 

Por último, os produtos que são armazenados no robot (na maioria são MSRM) 

vão para junto deste para serem repostos. Quanto aos produtos sem preço marcado, são 

impressas etiquetas com códigos de barra, sendo depois devidamente marcados e 

armazenados. 
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Durante esta etapa, por vezes surgem situações em que é necessário efetuar uma 

reclamação ao fornecedor, o que normalmente se faz por via telefónica. A situação mais 

comum é o número de embalagens recebidas de um determinado produto ser diferente 

do que vem faturado. Nestes casos, o fornecedor regulariza a situação, emitindo uma 

nota de crédito que é entregue posteriormente.  

Tal como mencionei anteriormente, a receção de encomendas constituiu a 

primeira fase do meu estágio e foi fundamental para me adaptar e familiarizar com os 

diferentes produtos e nomes comerciais, incentivando a pesquisa de informação sempre 

que necessário.  

 

4.3. ARMAZENAMENTO 
 O armazenamento da maioria dos MPS, especialmente os MSRM, é feito no robot 

instalado na farmácia. No Anexo 1 é possível ver algumas fotografias do robot. Trata-se 

do sistema Rowa®, desenvolvido pela Glintt®, que veio melhorar o sistema organizacional 

e operativo das farmácias. A presença do robot numa farmácia permite economizar 

tempo, rentabilizar espaço, reduzir custos e ainda garantir um atendimento ao utente 

muito mais eficiente. O robot está inserido num espaço fechado e é constituído por várias 

prateleiras onde estão armazenadas as embalagens, um braço robótico que as manuseia 

e um tapete rolante onde entram as embalagens. A ligação ao exterior faz-se por uma 

porta que tem acoplado um computador com o software do sistema e um leitor de 

códigos de barra. O processo de reposição é manual e bastante simples: faz-se a leitura 

do código de barras da embalagem, introduz-se a data de validade e coloca-se no tapete 

rolante. Depois disto, é tudo automatizado, sendo que o robot regista as dimensões da 

embalagem, o braço robótico retira a embalagem do tapete e armazena-a numa 

prateleira disponível, ficando registado esse local no sistema. Quando, no atendimento, é 

pedido aquele produto, o mesmo braço robótico retira a embalagem e encaminha-a para 

uma das quatro saídas, a mais próxima do balcão de atendimento onde foi pedido. 

 A FL possui também várias prateleiras, gavetas e deslizantes, quer no backoffice, 

quer na área de atendimento, onde são armazenados vários produtos, desde produtos de 

dermocosmética, puericultura ou mesmo produtos que pela sua dimensão não podem ser 

colocados no robot. Também produtos com mais rotatividade, estão armazenados em 

prateleiras e gavetas situadas atrás do balcão, de modo a garantir um atendimento mais 

rápido e eficaz. É importante referir que todos os produtos na FL são armazenados 

segundo a regra First Expire First Out, de forma a garantir uma correta gestão dos PV.  

 O armazenamento de MPS foi uma tarefa que realizei ao longo de todo o estágio 

e que se revelou uma enorme ajuda, por me permitir familiarizar com a diversidade de 
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produtos que existem na farmácia e respetiva localização, o que me fez sentir também 

cada vez mais à vontade no atendimento ao público.  

 

4.4. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 
O PV de um medicamento diz respeito ao seu período de estabilidade. É 

responsabilidade do farmacêutico executar a verificação periódica dos prazos de validade 

dos produtos existentes na farmácia, assegurando assim a sua qualidade, segurança e 

eficácia. Este controlo é realizado aquando da receção das encomendas e idealmente 

deve ser feito todos os meses. Em relação aos produtos que estão armazenados no 

robot, este controla os prazos de validade, dispensando para venda os que terminam a 

validade em primeiro lugar e permite ainda dispensar as embalagens cuja validade expira 

nos três meses seguintes. Quanto aos produtos que não estão no robot, a verificação tem 

que ser manual. Por norma, os produtos cujo PV expira dentro de três meses são 

recolhidos e devolvidos ao fornecedor, acompanhados da respetiva nota de devolução. 

Além do controlo dos PV, esta tarefa permite a verificação física de existências, isto é, 

averiguar se o stock que consta no sistema informático corresponde ao stock existente na 

farmácia. Caso não esteja correto, deve proceder-se à correção do stock no SI. Esta 

atividade é da responsabilidade de toda a equipa da farmácia.  

No inicio do estágio, tive a oportunidade de realizar estas tarefas e pude, desde 

logo, aperceber-me da importância do cuidado no armazenamento dos produtos e da 

execução periódica deste tipo de controlo. 

 

4.5. DEVOLUÇÕES 
 As devoluções de produtos podem ser realizadas em várias situações, 

nomeadamente: embalagens danificadas, prazo de validade expirado ou curto, erro no 

pedido do produto no momento da criação da encomenda, produtos indevidamente 

acondicionados, ou cumprimento de ordens emitidas pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED).  

 As devoluções são realizadas no SI, através da criação de uma nota de 

devolução, onde deve constar: produtos a serem devolvidos (nome e CNP), quantidade, 

fornecedor, motivo da devolução e, preferencialmente, também o número da fatura da 

encomenda na qual veio esse produto. A nota de devolução é impressa e colocada num 

contentor do fornecedor, juntamente com o(s) produto(s) a devolver. Uma via da nota de 

devolução fica na farmácia a aguardar regularização. Se a devolução for aceite, o 

fornecedor emite uma nota de crédito à farmácia ou efetua a troca por um produto igual 
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ou com o mesmo preço. Se não for aceite, o produto retorna à farmácia e é contabilizado 

como quebra. 

 Este é um procedimento relativamente comum para quem está na receção das 

encomendas da FL e, enquanto estive nesta área pude realizar várias devoluções, sendo 

o motivo mais frequente a presença de embalagens danificadas. 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), a dispensa de medicamentos 

em farmácia comunitária corresponde ao ato profissional em que o farmacêutico, perante 

uma prescrição médica, em regime de automedicação ou por indicação farmacêutica, 

cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos utentes e lhes fornece toda a 

informação necessária para o correto uso dos mesmos.6 

 De facto, o ato de dispensar medicamentos representa muito mais do que a sua 

simples venda. Implica conhecimentos científicos, conhecimento das várias alternativas 

terapêuticas, concentração, clareza e discernimento para, mediante tais conhecimentos, 

ceder ao utente a melhor alternativa possível. Isto sem nunca esquecer a segurança e a 

eficácia, pois o que se pretende é, em primeira instância, a melhoria da qualidade de vida 

dos utentes.  O farmacêutico deve ainda estar atento a possíveis reações adversas ou 

interações medicamentosas.6 

De acordo com a legislação, os medicamentos de uso humano podem ser 

classificados em MSRM e MNSRM7. Mais recentemente, a lei veio introduzir no Estatuto 

do Medicamento os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva 

em Farmácia (MNSRM-DEF).8 

 

5.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 
Os MSRM são todos aqueles que apenas podem ser dispensados mediante a 

apresentação de respetiva receita médica, quer em farmácias comunitárias, quer noutras 

instituições de saúde. Para serem classificados como tal, os MSRM têm de compreender 

pelo menos, uma das seguintes características: 

• representar um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância 

médica; 

• constituir um risco, direto ou indireto para a saúde, quando utilizados com 

frequência e em quantidades consideráveis, para fins diferentes daquele a que se 

destinam; 
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• contenham substâncias ou preparações à base destas, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; 

• destinem-se a ser administrados por via parentérica.7 

Os MSRM podem também ser classificados como medicamentos sujeitos a 

receita médica renovável, que são aqueles que se destinam a determinadas doenças ou 

tratamentos prolongados, e que possam ser adquiridos mais do que uma vez, sem 

necessidade de apresentação de nova prescrição médica; sujeitos a receita médica não 

renovável, ou seja, aqueles destinados a tratamentos de curta duração, com uma 

validade de 30 dias; sujeitos a receita médica especial, sendo estes os medicamentos 

que contêm substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, ou que possam criar 

toxicodependência em casos de utilização anormal; e por fim, os sujeitos a receita 

médica restrita, ou seja, de utilização reservada a determinados meios especializados.7 

 

5.1.1. RECEITA MÉDICA 

 Com a aprovação da mais recente legislação, foi estabelecido o princípio da 

obrigatoriedade da prescrição eletrónica, para que seja obtida a comparticipação de 

medicamentos.9 Apesar disso, ainda que com tendência a diminuir, continuam a circular 

receitas manuais. Estas têm que ser justificadas, obrigatoriamente, ao abrigo de uma de 

quatro exceções: a) falência informática, b) inadaptação do prescritor, c) prescrição no 

domicílio ou d) até 40 receitas/mês.10 

A mais recente legislação, estabelece ainda que é obrigatória a prescrição médica 

pela Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa11. Contudo, também 

aqui estão previstas algumas exceções, que justificam a escolha de um medicamento 

específico, tendo em conta o contexto clínico do utente. O médico pode prescrever por 

marca comercial ou por nome do titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), 

desde que assinale uma das exceções designadas de seguida:  

• Exceção a) - medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de 

acordo com informação prestada pelo INFARMED; 

• Exceção b) – suspeita, anteriormente aprovada pelo INFARMED, de intolerância 

ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas 

identificado por outra denominação comercial; 

• Exceção c) – medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento que tenha duração estimada superior a 28 dias. 10,11 

Assim sendo, no caso das duas primeiras exceções, o farmacêutico é obrigado a 

dispensar o medicamento prescrito. Apenas no caso de exceção c), o utente pode optar 

por um medicamento equivalente ao prescrito, desde que o PVP seja inferior. 
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Com o modelo de receita eletrónica (Receita Sem Papel) tudo é processado 

informaticamente. O médico prescritor emite a receita, sendo todos os dados da mesma 

enviados ao utente para o telemóvel, através de uma mensagem de texto. 

Simultaneamente, ou em alternativa, o médico pode imprimir o Guia de tratamento. 

Depois disto, o utente pode dirigir-se à farmácia, apresentar a mensagem de texto ou o 

guia de tratamento em papel. Os dados que nela constam são: data e número da receita, 

código da dispensa e código direito de opção. 

As receitas eletrónicas trazem muitas vantagens face ao modelo em papel: 

permitem a prescrição de medicamentos comparticipados e não comparticipados na 

mesma receita; permitem aos utentes dispensar apenas os medicamentos que 

necessitem na data, podendo os restantes ser dispensados num momento posterior e até 

noutra farmácia; evitam erros decorrentes da má caligrafia e/ ou má interpretação. 

Durante o período em que estive no atendimento ao público, verifiquei que a 

maioria dos utentes apresenta o guia de tratamento para dispensar os seus 

medicamentos. De uma forma geral, muitos dos utentes são pessoas idosas, com mais 

dificuldade em lidar com telemóveis e sentem-se mais confortáveis com um papel, o qual 

podem apresentar na farmácia. Pelo contrário, na restante população, cada vez mais 

adaptada às novas tecnologias, já se sente um maior à-vontade. Ainda assim, lidei com 

algumas pessoas que traziam receitas eletrónicas pela primeira vez, pelo que foi 

importante explicar-lhes o funcionamento e as vantagens deste novo modelo.  

Quanto à receita propriamente dita, quando é apresentada, o farmacêutico tem 

que ter em conta uma série de aspetos que a tornem válida, nomeadamente:  

• Número da receita; 

• Local de prescrição ou código correspondente; 

• Identificação do médico prescritor; 

• Nome e número de utente; 

• Entidade responsável e número de beneficiário; 

• Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos; 

• Identificação do medicamento: DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão e 

número de embalagens; 

• Código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos ou outro código oficial 

identificador do produto, no caso de se tratar de uma receita eletrónica; 

• Denominação comercial do medicamento, se aplicável; 

• Data de prescrição; 

• Assinatura do prescritor, no caso de receitas manuais. 
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No caso das receitas manuais, deve-se verificar adicionalmente: 

• Exceção justificativa, tal como referido na secção 5.1.1. Prescrição Médica; 

• Vinheta identificativa do médico prescritor e do local de prescrição (no caso de ser 

do Serviço Nacional de Saúde e não privado).10 

 

5.1.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
Depois de assegurada a validade da receita, o farmacêutico tem o dever de fazer 

uma breve análise do perfil farmacológico de todos os medicamentos prescritos, de forma 

a identificar possíveis interações ou incompatibilidades. A qualidade, segurança e eficácia 

da terapêutica têm que estar sempre presentes no momento de dispensar qualquer 

medicamento.  

O farmacêutico deve informar o utente acerca dos medicamentos disponíveis na 

farmácia que pertencem ao mesmo grupo homogéneo, ou seja, os que têm a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem. Deve também informar os que possuem 

comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e os que têm o preço mais baixo 

no mercado. As farmácias devem possuir pelo menos três medicamentos dos cinco com 

preço mais baixo do mercado, para cada grupo homogéneo.  O farmacêutico deve 

dispensar o que tenha preço inferior, a menos que o utente não queira, devendo para o 

efeito ser sempre questionado o utente quanto à sua preferência por um medicamento 

genérico ou de marca.10 

Como a FL é uma farmácia com bastante afluência, durante o período que estive 

no atendimento constatei que, para a maioria dos medicamentos havia sempre mais do 

que cinco medicamentos genéricos, tendo os utentes uma possibilidade de escolha 

alargada. Feitas as opções, o farmacêutico deve fornecer todas as informações 

necessárias, nomeadamente posologia, possíveis reações adversas e condições 

especiais de armazenamento. Durante o período que estive ao balcão, percebi o quão 

importante é esta tarefa, explicando verbalmente, as vezes necessárias, com linguagem 

simples e clara, e escrevendo na cartonagem a posologia bem como outras informações 

importantes. Para muitos doentes, especialmente idosos e polimedicados, é preciso 

garantir que não saem da farmácia com dúvidas. Essa foi sempre uma preocupação para 

mim, mas ao mesmo tempo um conforto por poder ajudar e esclarecer os utentes. 

Sempre que tinha dúvidas, pedia ajuda a um dos profissionais da farmácia que estivesse 

disponível para que as informações que passava aos utentes fossem as corretas e mais 

acertadas. 

No momento da dispensa, acontece por vezes, o medicamento não estar 

disponível na farmácia. Na FL existe o hábito de realizar de imediato a encomenda do 

produto e proceder à sua reserva, caso o utente assim o queira. O utente tem a 



Relatório de estágio em Farmácia Comunitária 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 14 

possibilidade de pagar o medicamento nesse momento ou apenas quando o levantar. De 

forma a facilitar o processo, cada um dos profissionais tem, junto ao seu balcão, uma 

agenda onde diariamente regista as encomendas ou medicamentos em falta e o nome do 

utente em questão. Paralelamente, é preenchido um cartão de levantamento de 

medicamentos que é entregue ao utente, sendo-lhe solicitado que o traga no momento de 

levantamento dos medicamentos.  

No caso das receitas manuais, terminada a dispensa, são impressas no verso da 

receita diversas informações, tais como organismo de faturação, número da receita, lote 

e série, identificação dos medicamentos dispensados, o seu valor e a respetiva 

comparticipação. No final, o utente assina a receita, assumindo a conformidade dos 

medicamentos dispensados e o farmacêutico carimba, rubrica e coloca a data. A fatura 

que é entregue ao utente, com o número de contribuinte caso seja solicitado, deve 

também ser carimbada e rubricada pelo profissional. 

 

5.1.3. REGIME DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 A comparticipação de medicamentos é possível graças a um acordo entre as 

entidades de saúde e os organismos de comparticipação.  

A principal entidade que financia a medicação dos portugueses é o SNS12 cuja 

comparticipação de medicamentos assenta em 2 regimes: 

• Regime geral: abrange a maioria dos utentes do SNS, sendo a comparticipação 

feita mediante escalões A, B, C e D, conforme a classificação farmacoterapêutica 

do medicamento. A percentagem de comparticipação para cada escalão é de 90, 

69, 37 e 15%, respetivamente;  

• Regime especial: abrange os pensionistas, grupos especiais de utentes e 

portadores de determinadas patologias, sendo a comparticipação superior. Neste 

regime, as receitas vêm identificadas no cabeçalho pela letra “R” após a sigla 

SNS, enquanto que no caso dos utentes com uma determinada patologia ou de 

grupos especiais de utentes, segue-se a letra “O”. Nestes casos, o médico 

prescritor obrigatoriamente tem que descriminar o diploma, para que o utente 

possa usufruir do regime especial de comparticipação. 12,13 

Para além do SNS, há outras entidades que complementam a comparticipação de 

medicamentos, sendo por isso chamadas de regimes de complementaridade. É o caso 

dos Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), Caixa 

Geral de Depósitos (CGD), Medicina Apoiada SA (SAVIDA), Energias de Portugal (EDP), 

seguros de saúde como a Multicare ou Médis, entre outros. Nestes casos, o utente 

beneficiará da comparticipação quer do SNS, quer da referida entidade. Deve, portanto, 

apresentar o cartão com o número de beneficiário da entidade complementar. Apesar de, 
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para a maioria das entidades não ser obrigatório, na FL é usual tirar uma fotocópia do 

cartão e anexá-la à receita ou à fotocópia da mesma. 

A faturação à entidade complementar é feita no momento do atendimento e no 

final é impresso o respetivo comprovativo, o qual é assinado pelo utente, ou impresso no 

verso da receita, no caso das receitas manuais. 

Dada a quantidade e diversidade de organismos existentes entre os utentes da 

FL, no início senti algumas dificuldades de adaptação a todos eles, pois tudo depende 

das situações que surgem no dia a dia. Por isso, este foi também um grande desafio no 

meu estágio. 

 

5.1.4. CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO 
 A maior parte das receitas que chegam hoje em dia à FL são receitas eletrónicas. 

Em relação às receitas manuais, é necessário proceder à sua conferência, envio às 

entidades responsáveis, de forma a que a farmácia possa receber a percentagem de 

comparticipação dos medicamentos. Esta tarefa é feita no final de cada mês. Na FL, cada 

um dos profissionais é responsável por conferir as próprias receitas, garantindo mais uma 

vez a sua validade, como já foi referido em 5.1.1. Prescrição Médica. Posteriormente, as 

receitas são distribuídas pelos diversos organismos e, dentro destes, por lotes, cada um 

constituído por trinta receitas, à exceção do último que pode ter menos de trinta. No final 

de cada mês, procede-se, então ao fecho dos lotes, emissão dos verbetes de 

identificação dos lotes, onde consta: nome, código e carimbo da farmácia, mês e ano a 

que se refere, organismo de comparticipação, número do lote e número total de receitas. 

Emite-se, ainda, a relação-resumo dos diferentes lotes e imprime-se a fatura para cada 

organismo de comparticipação.  

Por fim, estes documentos são enviados para o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF) no caso do SNS ser a entidade responsável ou para a Associação Nacional de 

Farmácias (ANF) no caso dos restantes organismos de comparticipação. 

Como já referido, na FL, cada um dos profissionais é responsável por organizar as 

próprias receitas, mas durante o meu estágio, realizei esta tarefa por alguns deles. Esta 

era uma tarefa exigente, na medida em que tinha que garantir que todos os elementos 

que validam a receita estavam corretos. Ao mesmo tempo, aproveitava para associar os 

medicamentos prescritos com as suas indicações terapêuticas. Assisti também ao 

procedimento mensal de fecho de lotes, o que foi fundamental para compreender um 

pouco mais do processo de gestão de uma farmácia. 
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5.1.5. PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os psicotrópicos e estupefacientes são um grupo de medicamentos alvo de 

atenção especial por parte das autoridades competentes, uma vez que estão 

frequentemente associados à prática de atos ilícitos. São medicamentos com ação no 

Sistema Nervoso Central, que possuem uma janela terapêutica estreita e estão 

associados a um grau de dependência, tanto física como psíquica. Por isso, a sua 

compra e venda está regulamentada e cumpre condições específicas de segurança, tal 

como regulamentado. 14,15 

A dispensa deste tipo de medicamentos só é feita mediante a apresentação do 

Cartão de Cidadão do adquirente. Os medicamentos são prescritos em receitas isoladas, 

onde apenas podem constar medicamentos deste grupo, sendo estas identificadas como 

receitas especiais. Assim, o próprio sistema informático identifica desde logo os 

medicamentos como psicotrópicos, exigindo o preenchimento de alguns dados, 

nomeadamente: nome do médico, nome, morada e número do Bilhete de Identidade ou 

Cartão de Cidadão, quer do utente quer do adquirente dos medicamentos. No final, é 

impresso um documento, que é arquivado na farmácia durante 3 anos. Até ao dia 8 de 

cada mês, a DT da farmácia é responsável por enviar estes documentos ao INFARMED. 

14 

Durante o período que estive no atendimento ao balcão, dispensei várias vezes 

medicamentos psicotrópicos, tendo sempre o cuidado de cumprir todas as regras.  

 

5.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA E INDICAÇÃO 

FARMACÊUTICA 
 Os MNSRM são os que não cumprem as especificações dos MSRM e que podem 

ser dispensados sem que o utente tenha uma receita médica. Habitualmente, possuem 

baixa toxicidade e baixa quantidade de substância ativa. 7 

 A indicação farmacêutica é um exemplo onde os MNSRM são muitas vezes 

aconselhados pelos farmacêuticos a utentes que se dirijam à farmácia, com problemas 

de saúde não graves e autolimitados no tempo. Para tal, o farmacêutico deve questionar 

o utente quais os sintomas, a duração dos mesmos, se houve automedicação, patologias 

diagnosticadas e ter em conta fatores como a idade do utente, gravidez, amamentação, 

etc. A medicação recomendada deve ter sempre em conta a segurança e eficácia, bem 

como possíveis riscos. Devem ser aconselhadas medidas não farmacológicas e 

incentivada a adesão ao tratamento, como forma de garantir o seu sucesso. O 

farmacêutico tem o dever de avaliar se existem sinais de alerta ou situações graves, 

sendo o seu dever encaminhar para o hospital ou médico de família se achar necessário. 
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 As situações mais frequentes de indicação farmacêutica são: gripes, 

constipações, alergias, tosse, prisão de ventre e obstipação. No verão, surgem também 

situações de picadas de insetos, queimaduras e sensação de “pernas cansadas”. 

Durante o estágio, realizei várias vezes aconselhamento e indicação farmacêutica. 

Numa fase inicial, pedia sempre a algum dos farmacêuticos para validar a minha escolha, 

contribuindo assim para uma maior segurança e aumento progressivo da minha 

confiança. Com o tempo, fui ganhando autonomia e procurando aprender com as 

indicações e conselhos que ouvia dos profissionais da FL. 

Na verdade, percebi que o farmacêutico é um profissional que os utentes 

procuram e confiam imenso, daí sentir uma grande responsabilidade nas minhas 

escolhas. Os utentes têm características únicas e as patologias cursam de forma 

diferente, e por isso, desde o primeiro até ao último dia no atendimento surgiram 

situações novas, que me permitiram aprender muito e exigiram a adequar a cada 

situação. Tenho também consciência que o mundo do trabalho e a experiência me 

permitirão prosseguir a aprendizagem, que se quer contínua, e a realizar com 

profissionalismo o aconselhamento e indicação farmacêutica.  

 

5.3. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA – DISPENSA 

EXCLUSIVA EM FARMÁCIA 
A nova legislação, introduziu um novo conceito no Estatuto do Medicamento: o 

conceito de MNSRM-DEF. Este documento permitiu ao INFARMED definir os 

medicamentos sujeitos a receita médica e respetivas indicações terapêuticas que 

transitoriamente podem ser alvo de dispensa exclusiva em farmácia sem receita médica. 

Desta forma, surge a reclassificação, por parte do INFARMED, de MSRM em MNSRM-

DEF, tendo em conta o seu perfil de segurança e as suas indicações terapêuticas.8 Na 

página do INFARMED, está disponível a lista destes medicamentos e os respetivos 

protocolos de dispensa, cabendo às farmácias e seus profissionais o seu cumprimento.16 

No decurso do estágio, contactei inúmeras vezes com esta classe de 

medicamentos, nomeadamente LOCETAR EF® e SPIDIFEN EF®.  

 

6. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS  
Sendo a FL uma farmácia com um perfil de utentes muito heterogéneo, a procura 

de produtos de saúde que não sejam medicamentos é também elevada. Esses produtos 

têm uma legislação própria e incluem: Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos17, 

Produtos Fitofarmacêuticos18, Suplementos Alimentares19, Produtos para Alimentação 

Especial20, Produtos e Medicamentos Veterinários21, Dispositivos Médicos22 e 
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Medicamentos Manipulados23. Em relação aos medicamentos Manipulados, importa 

referir que a FL não prepara estes medicamentos. Estes são encomendados a outras 

farmácias e depois comercializados. 

 Esta foi também uma área onde senti algumas dificuldades, por um lado por não 

ter grandes conhecimentos na maioria dos produtos, e por outro, porque existem imensas 

marcas, com várias gamas e produtos. Neste caso, fui aprendendo à medida que as 

situações surgiram, sendo que no início pedia sempre ajuda de algum dos profissionais 

até ganhar autonomia e confiança para eu própria aconselhar. Apesar de tudo, os 

produtos Cosméticos e de Dermofarmácia foram a área onde me senti mais rapidamente 

à vontade, por já conhecer alguns e por ser uma área pela qual sempre tive interesse. Já 

em relação aos produtos e Medicamentos Veterinários e os Dispositivos Médicos foram 

os que senti mais dificuldade pela pouca formação que tinha nesta área, contudo, 

constatei que são bastante solicitados pelos utentes da FL e existe também uma enorme 

variedade de produtos.  

De salientar a importância que tiveram as formações a que pude assistir durante o 

estágio, uma vez que me permitiram um maior conhecimento de algumas marcas e o 

posicionamento dos seus diversos produtos. 

 

7. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA FARMÁCIA 

LAMAR 
 A farmácia comunitária é muito mais do que um local de venda de medicamentos 

e produtos de saúde. É um local onde se prestam serviços de saúde de forma cuidada e 

personalizada. Na legislação em vigor constam os vários serviços que podem ser 

prestados nas farmácias comunitárias.24 Os que são prestados na FL são os seguintes: 

• Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos: 

o Peso, Altura e Índice de Massa Corporal (IMC); 

o Pressão arterial (PA); 

o Colesterol Total (CT) e Triglicerídeos; 

o Glicémia. 

• Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação. 

Este tipo de serviços, além de ser uma forma de promoção da saúde individual e 

coletiva, são um momento em que o farmacêutico pode estabelecer uma maior 

proximidade com o utente. A realização destes serviços é feita no gabinete para esse fim, 

onde há uma total privacidade e o utente sente-se à vontade para desabafar, esclarecer 
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as suas dúvidas, ao mesmo tempo que o farmacêutico lhe dedica total atenção e 

promove a sua saúde.  

Ao longo do estágio realizei várias determinações, essencialmente de PA, sendo que 

no final das determinações, tinha o cuidado de analisar os resultados obtidos. Caso não 

estivessem de acordo com o esperado, procurava fornecer medidas não farmacológicas 

e incentivar um estilo de vida saudável ou mesmo encaminhar para o hospital. 

A administração de medicamentos injetáveis é também muito requisitada na FL, mas 

apenas pode ser realizada por profissionais habilitados para esse fim, que na FL são três. 

Durante o estágio tive a possibilidade de assistir à administração intramuscular de um 

medicamento. 

 

8. FARMACOVIGILÂNCIA 
A FL tem bastantes utentes fidelizados, que regularmente se dirigem à farmácia 

para dispensar os seus medicamentos. No tempo que estive no atendimento, eu própria 

senti que já conhecia alguns utentes, o seu perfil e os medicamentos que habitualmente 

lhes eram dispensados. Isto ganha outra dimensão com os profissionais da FL, que 

conhecem alguns utentes desde há muitos anos. Uma vez mais, o farmacêutico tem um 

papel fulcral no seguimento farmacoterapêutico dos seus utentes, sendo da sua 

responsabilidade pôr em prática a farmacovigilância. Sempre que haja suspeita de uma 

reação adversa a um medicamento, o farmacêutico deve alertar o INFARMED, 

preenchendo a ficha de notificação para profissionais de saúde, que se destina a essa 

finalidade.25 
 

9. VALORMED 
A FL colabora com a VALORMED®, uma sociedade, sem fins lucrativos que se 

responsabiliza pela gestão de resíduos de embalagens e de medicamentos fora de uso 

ou fora de prazo de validade, contribuindo assim para a preservação do ambiente.26  

 A VALORMED® disponibiliza contentores próprios à farmácia, sendo que à 

entrada da FL está sempre um contentor disponível, com visibilidade para os utentes. No 

anexo 1 estão algumas fotografias da entrada da FL, onde é possível verificar a 

existência do contentor do lado esquerdo. Quando este está cheio, procede-se ao seu 

fecho, selagem, preenchimento dos dados, ficando depois a aguardar a recolha por parte 

de um dos armazenistas. 
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10. FORMAÇÕES 
 No decorrer do meu estágio, sempre que foi possível participei em formações, 

quer na própria farmácia, quer fora da mesma. Todas elas constituíram uma mais valia 

para o meu desempenho enquanto estagiária e certamente, para o meu futuro enquanto 

profissional. Na seguinte tabela (Tabela 2) são apresentadas todas as formações a que 

assisti no decorrer do estágio. 

  
Tabela 2 - Formações assistidas no decurso do estágio 

Formação Data Local Duração 

Bioderma® 

Apresentação Photoderm NUDE Touch 

SPF 50+; revisão da gama Photoderm 
14 de maio Farmácia Lamar 1 hora 

Bioderma® 
Curso geral da marca 

22 de maio 
Hotel Porto 

Palácio 
6 horas 

Curaprox® 

Apresentação da gama completa 
18  de junho Farmácia Lamar 1 hora 

ISDIN® 

Apresentação da gama de solares 
15 de maio Bessa Hotel 4 horas 

La Roche-Posay® 

Apresentação da gama de fotoproteção 

Anthelios 

7 de maio 
Hotel Crown 

Plaza Porto 
2 horas 

Magnesiocard® 22 de maio Farmácia Lamar 1 hora 

Oral-B® 

Apresentação das escovas de dentes 

elétricas 

6 de março Farmácia Lamar 1 hora 

Sandoz® 

Formação acerca da Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crónica 

10  de maio 

Hotel Golden 

Tulip S. João da 

Madeira 

4 horas 

Pierre Fabre® 

Apresentação da gama de produtos 

capilares René Furterer® 

12 junho 
Pierre Fabre, 

Porto 
6 horas 

Pierre Fabre® 

Novidades 2018 - multimarcas 
20 Junho 

Pierre Fabre, 

Porto 
4 horas 

Uriage® 

Apresentação da gama Age Protect 
1 junho Farmácia Lamar 1 hora 
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PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA LAMAR 
 

11. PROJETO 1: DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 
 

11.1 MOTIVAÇÃO DO PROJETO 
 A partir do momento em que passei para o atendimento ao público na FL, tinha 

em mente analisar possíveis necessidades dos utentes da farmácia e/ou da própria 

equipa, ou seja, pretendia que os projetos que desenvolvesse no âmbito do meu estágio 

fossem úteis para aumentar o conhecimento da população, mas também que ajudassem 

no trabalho da equipa, enquanto profissionais de saúde e a quem os utentes tanto 

recorrem e confiam.  

Quanto ao primeiro tema, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), já me 

tinha apercebido que não é uma doença do conhecimento geral, mas foi após uma 

formação sobre este tema, promovida pela Sandoz®, que comecei a idealizar o projeto 

que passaria por dar a conhecer vários aspetos da DPOC aos utentes, através da 

realização de panfletos informativos. Contudo, queria chegar mais próximo e fazer mais 

pelos utentes da FL. Percebi nessa formação que havia a possibilidade de algumas 

marcas disponibilizarem um espirómetro e assim avaliar a função pulmonar dos utentes 

da FL, numa espécie de rastreio. Contudo, após alguma pesquisa, percebi que a 

realização de rastreios espirométricos está desaconselhada a indivíduos 

assintomáticos26,27, e teria que me limitar a indivíduos já diagnosticados com DPOC e 

fazer-lhes uma avaliação de seguimento da sua doença. Tal não se veio a verificar por 

impossibilidade de conseguir o equipamento no tempo útil do meu estágio, por isso optei 

por usar uma ferramenta recomendada pela Global Initiative for Chronic Obstrutive Lung 

Disease (GOLD) para a avaliação do impacto da DPOC na qualidade de vida dos 

doentes. Trata-se de um questionário, chamado COPD Assessement Test (CAT), que 

juntamente com os resultados da espirometria e outros parâmetros, ajuda na 

classificação e avaliação da evolução da doença. 26,27 

 

11.2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

11.2.1. DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA 
 A DPOC é uma doença comum, pode ser prevenida e tratada. Caracteriza-se por 

uma obstrução das vias aéreas, progressiva e persistente, com a presença de sintomas 

respiratórios. Essa obstrução é causada por uma resposta inflamatória crónica a gases e 
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partículas nocivas inalados. Como consequência, ocorre a hipersecreção de muco 

(vulgarmente chamada de bronquite crónica), estreitamento das vias aéreas, fibrose e 

destruição da parede alveolar (enfisema). 26,27,28 

 Em relação à epidemiologia da DPOC, vários estudos reportam que, de uma 

forma geral, é uma doença da população adulta, mais prevalente em homens do que em 

mulheres e cuja incidência aumenta com a idade. Verifica-se também uma maior 

prevalência em fumadores ou ex-fumadores. 26,27,29 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a DPOC representa um grave 

problema de saúde pública e a maior causa de morbilidade e mortalidade em todo o 

mundo.26 Neste momento a DPOC ocupa o quarto lugar nas causas de morte em todo o 

mundo, mas estima-se que em 2020 passará para o terceiro lugar, dada a contínua 

exposição aos fatores de risco e ao envelhecimento da população.26,30,31 Estima-se que a 

DPOC afete 210 milhões de pessoas em todo o mundo e que tenha sido responsável por 

três milhões de mortes, em 2012. 26,31 

Em Portugal, verifica-se o mesmo cenário que a nível mundial: a DPOC é uma 

das principais causas de mortalidade e morbilidade e há uma tendência para o aumento 

da sua prevalência. Estima-se que a doença afete 14,2% da população acima dos 40 

anos, mas os especialistas acreditam que há um subdiagnóstico da doença, explicado 

pela falta de acesso a meios de diagnóstico em parte da população.30 Verifica-se ainda 

um aumento da prevalência da DPOC com a idade, sendo que acima dos 70 anos e no 

sexo masculino, estima-se uma prevalência de 47,2%.28,30,31 Apesar das doenças 

respiratórias, no geral, serem uma das principais causas de mortalidade e morbilidade em 

Portugal, tem-se verificado uma diminuição no número de óbitos por asma e DPOC.30  

 

11.2.2. ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO 
 O principal fator de risco para o desenvolvimento de DPOC é, sem dúvida, o fumo 

do tabaco.26,28,30 A exposição a poeiras e químicos, sejam de origem ambiental ou 

ocupacional têm também um papel de destaque como fatores de risco para a doença. 

São disso exemplo poeiras e fumos libertados na confeção de alimentos e dispositivos de 

aquecimento em ambiente doméstico, exposição ocupacional associada a algumas 

profissões e a poluição ambiental, mais representativa em países desenvolvidos.26,28,30  

 A nível genético, o défice de alfa-1-antitripsina, uma das doenças genéticas 

autossómicas mais comuns no Homem32, está associada a um maior risco de 

desenvolver DPOC. Níveis baixos desta proteína estão relacionados com lesões em 

órgãos como o pulmão ou fígado, o que agrava a situação se houver exposição 

simultânea aos fatores referidos.26, 30, 32 
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 A idade, ou o avançar da mesma, é também um fator de risco para o 

desenvolvimento de DPOC, por todas as alterações metabólicas que o organismo sofre e 

porque pode associar-se à presença de comorbilidades. É o caso de doenças 

cardiovasculares, neuromusculares, alterações ósseas entre outras.26,27,30 

 Problemas no desenvolvimento pulmonar durante a gestação e a presença de 

infeções respiratórias graves na infância estão associadas a uma função pulmonar 

diminuída e por isso são um fator de risco para a DPOC.26,30 Apesar de não ser uma 

relação clara e até controversa, verifica-se uma associação entre desenvolvimento de 

DPOC e níveis socioeconómicos baixos, o que se pode relacionar com maior exposição a 

poeiras e químicos nocivos, infeções ou má nutrição.26,30 

Por último, a asma e a bronquite crónica podem também ser fatores de risco 

porque comprometem o fluxo de ar nas vias aéreas.26,30 
 

11.2.3. FISIOPATOLOGIA 
 A DPOC é caracterizada por uma obstrução crónica e fracamente reversível ao 

fluxo de ar bem como por uma resposta inflamatória anormal ou exacerbada nos 

pulmões, consequência da contínua exposição a partículas tóxicas, fumos e gases, onde 

o fumo do tabaco assume um papel preponderante. Daqui resultam a hipersecreção de 

muco (bronquite crónica), destruição tecidular (enfisema), perturbações nos processos de 

reparação celular e defesa, causando inflamação nas vias aéreas (bronquiolite) e 

fibrose.26,33,34 De uma forma geral, a inflamação e as mudanças estruturais nas vias 

respiratórias aumentam com a gravidade da DPOC e persistem no indivíduo, mesmo 

após a cessação tabágica.33,34  

Os mecanismos envolvidos na resposta inflamatória da DPOC conduzem a 

alterações patológicas, caracterizadas pelo envolvimento de células inflamatórias, como 

os neutrófilos, macrófagos e linfócitos TCD8.33,34 Estas células, por sua vez, levam não só 

à libertação de citoquinas e mediadores celulares inflamatórios, como o fator de necrose 

tumoral-alfa (TNF-alfa), interferão-gama, metaloproteinases da matriz, interleucinas, 

proteína C reativa e fibrinogénio,34 causando um desequilíbrio no balanço da atividade 

entre protéases e anti protéases e também a stress oxidativo.33 Este último resulta da 

produção de espécies reativas de oxigénio e nitrogénio, libertadas pelas células 

inflamatórias, mas o fumo do tabaco, por si só desencadeia espécies oxidantes.33  

O resultado final de todas estes mecanismos são as alterações fisiológicas 

características da DPOC: hipersecreção de muco, disfunção dos cílios, obstrução ao 

fluxo de ar, trocas gasosas ineficazes, hipertensão pulmonar e, por último, efeitos a nível 

sistémico.33,34   
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11.2.4. SINAIS E SINTOMAS 

 Os principais sintomas nos doentes com DPOC são dispneia (sensação de falta 

de ar), tosse e expetoração. Pode também surgir respiração ruidosa, designada 

pieira.26,34,35 Numa fase inicial, os sintomas podem ser ligeiros, refletindo-se apenas em 

esforços maiores. Contudo, com a evolução da doença tendem a piorar, contribuindo 

para uma perda significativa da qualidade de vida e limitações nas atividades diárias.26,35  

Os sinais e evidências clínicas da limitação ao fluxo de ar agravam-se à medida 

que a função pulmonar se deteriora.34 Com o avançar da doença podem surgir ainda dor 

torácica, perda de massa muscular e massa óssea, com consequente perda de peso, 

edema, cianose, cansaço e mesmo sintomas depressivos. 30,33 

 O termo exacerbação, na DPOC, refere-se a uma agudização da doença, ou seja, 

um agravamento dos sintomas respiratórios devido ao aumento do processo inflamatório 

e que, por isso, requer terapêutica adicional.26 Há vários fatores que podem desencadear 

uma exacerbação, contudo as infeções respiratórias são a causa mais frequente, sendo 

por vezes necessário recorrer ao tratamento com antibióticos e a corticosteróides com 

ação sistémica.26,27 Uma correta monitorização da doença passa por prevenir as 

exacerbações pois além de normalmente ser necessário hospitalizar o doente, estes 

eventos têm impacto negativo no estado de saúde e no próprio curso da doença.26,30 

 

11.2.5. DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO 
A existência de sintomas respiratórios, de forma crónica e progressiva, e uma 

história clínica de exposição aos fatores de risco da DPOC, são fatores que devem levar 

os médicos a suspeitar da doença. Na presença deste contexto, deve ser pedido um 

exame de avaliação da função respiratória, a espirometria, que é essencial para o 

estabelecimento do diagnóstico.26,27,30,36 A realização de espirometria a indivíduos 

assintomáticos não é recomendada e, segundo a Direção Geral da Saúde, só deverá ser 

efetuada nestas situações em indivíduos com mais de 40 anos e com hábitos de 

tabagismo superiores ao consumo de um maço de cigarros por dia durante mais de 10 

anos.27  

A espirometria é um exame não invasivo que mede a quantidade de ar que pode 

entrar e sair dos pulmões durante uma respiração normal ou de uma inspiração máxima. 

Os principais parâmetros avaliados são o volume expiratório forçado (máximo) no 

primeiro segundo (VEF1) e a capacidade vital (CV). O primeiro corresponde ao volume de 

ar que é expirado no primeiro segundo, depois de uma inspiração forçada; o segundo 

refere-se ao volume de ar expirado após uma inspiração forçada. Se, no decorrer da 

espirometria for detetada uma obstrução ao fluxo de ar faz-se um teste de reversibilidade 

brônquica ou broncodilatação, em que é administrado ao utente um broncodilatador de 
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curta ação, após o qual se realiza uma segunda espirometria.36 Os valores obtidos são 

comparados com os valores esperados, confirmando ou não a presença de DPOC e a 

sua gravidade. Um resultado de VEF1 após broncodilatador/CV < 0,70 confirma a 

obstrução ao fluxo de ar e, na presença das restantes condições, faz o diagnóstico de 

DPOC.26,27,33 

É também importante distinguir a DPOC de outras patologias em que se verifica 

obstrução ao fluxo de ar, nomeadamente a asma, daí ser de grande importância fazer um 

diagnóstico diferencial.26,27,33 

 A GOLD classifica a DPOC em 4 níveis de gravidade de acordo com o VEF1 após 

broncodilatação, em pacientes em que VEF1/ CV < 0,70. Esta classificação está 

apresentada na Tabela 3.  
 

Tabela 3 - Classificação da DPOC de acordo com a gravidade da doença e parâmetros 
espirométricos. Adaptado de GOLD 26 

Classificação GOLD Gravidade  

1 Ligeira VEF1≥ 80% 

2 Moderada 50% ≤ VEF1 < 80% 

3 Grave 30% ≤  VEF1 < 50% 

4 Muito grave VEF1< 30% 

 

Como referido, a avaliação da DPOC deve ser feita de uma forma combinada, de 

maneira a classificar a sua gravidade, o impacto dos sintomas no quotidiano dos doentes 

e tentar melhorar a função pulmonar, evitando as exacerbações. A GOLD recomenda a 

utilização da Escala do Medical Research Council modificada (mMRC) para avaliar a 

dispneia, contudo a DPOC não se caracteriza apenas pela existência de falta de ar, como 

tal, o COPD Assessement Test (CAT) é mais recomendado pois avalia o impacto global 

da doença na qualidade de vida e no quotidiano dos doentes. No anexo 2 encontra-se o 

mMRC e no anexo 3 o CAT. 

A integração dos resultados da espirometria, do mMRC ou CAT e a existência de 

exacerbações resulta na classificação dos doentes em grupos A,B,C e D, conforme a 

Figura 1, abaixo indicada. 
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Figura 1 - Avaliação combinada da DPOC, com base em sintomas, classificação espirométrica e 

risco de exacerbações futuras, de acordo com a Direção Geral da Saúde. 

 

Mediante esta classificação, os doentes são ainda estratificados de acordo com a 

gravidade da doença, da seguinte forma26,27: 

• Doente A: poucos sintomas, baixo risco; 

• Doente B: mais sintomas, baixo risco; 

• Doente C: poucos sintomas, alto risco; 

• Doente D: mais sintomas, alto risco. 

 Para ajudar no diagnóstico e seguimento do doente com DPOC, ou para o 

diagnóstico diferencial, podem ser pedidos exames complementares, sendo os mais 

comuns o raio-X ao tórax, tomografia axial computorizada (TAC), gasometria e análises 

sanguíneas.26,33,34  

A OMS recomenda o doseamento de alfa-1-antitripsina a todos os doentes com 

DPOC, com especial importância para os que são de zonas onde há maior prevalência 

do seu défice. Uma concentração inferior a 20% face ao valor normal é fortemente 

sugestiva de desordem genética, pelo que os familiares devem ser rastreados.26,32,34 Este 

doseamento é de especial importância nestes casos pois acelera a implementação de 

medidas que possam melhorar o curso da doença, como por exemplo, promover a 

cessação tabágica.32 

 

11.2.6. TRATAMENTO 
 O tratamento da DPOC na sua forma estável tem como objetivos: aliviar os 

sintomas, atrasar a evolução da doença, melhorar a condição física dos indivíduos, 

prevenir exacerbações e reduzir a mortalidade. 26,27,35  

O tratamento farmacológico baseia-se no recurso aos seguintes grupos de 

fármacos: 
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• Broncodilatadores inalatórios:  

o Agonistas adrenérgicos β2: relaxam a musculatura lisa das vias aéreas, 

através da ligação aos recetores adrenérgicos, que conduz ao aumento da 

adenosina monofosfato cíclico (AMPc), levando à broncodilatação. Podem 

ser de curta duração de ação ou longa duração de ação. Os de curta 

duração têm uma duração, 4 a 6 horas, são usados nas crises e um 

exemplo é o Salbutamol; os de longa duração, cerca de 12 horas, são 

usados como terapêutica de manutenção e dois exemplos são o 

Salmeterol e Formeterol.26,27,33 

o Anticolinérgicos: ligam-se aos recetores colinérgicos muscarínicos e 

bloqueiam o efeito broncoconstritor da acetilcolina, levando à 

broncodilatação. Também existem de curta duração de ação como o 

Brometo de ipratrópio e de longa duração de ação como o Brometo de 

tiotrópio.26 

De uma forma geral, as formulações de longa duração de ação são preferíveis às 

de curta duração de ação e a terapêutica combinada de broncodilatadores de diferentes 

classes farmacológicas pode melhorar a eficácia do tratamento e ter menos efeitos 

secundários do que o uso de apenas uma classe.26,27 

• Corticosteróides de inalação: 

Devido à sua ação anti-inflamatória, são incluídos na terapêutica com o objetivo 

de diminuir a inflamação nas vias respiratórias, normalmente quando há uma 

exacerbação ou em caso de DPOC grave.26,33 A associação de corticosteróides de 

inalação e com agonistas adrenérgicos de longa duração de ação demonstrou ser mais 

eficaz do que a utilização de cada grupo de fármacos isoladamente e reduz as 

exacerbações em doentes em risco.26,27,33  

Habitualmente, a escolha para o tratamento farmacológico inicial num doente com 

DPOC assenta nestes grupos de fármacos, como demonstrado na tabela do anexo 4, 

que indica as opções terapêuticas para os vários tipos de doentes com DPOC.26 Contudo, 

a existência de sintomas difíceis de controlar ou a presença de exacerbações pode 

requerer alterações no esquema terapêutico. Estas alterações podem ser simplesmente o 

aumento da dose da medicação habitual, ou pode haver necessidade de recorrer a outros 

grupos de fármacos, apresentados de seguida.27 

As metilxantinas (como a teofilina) têm ação broncodilatadora, mas não são uma 

opção de primeira linha, dada a sua janela terapêutica estreita e controvérsia nos seus 

efeitos. Podem ser um recurso caso os broncodilatadores acima referidos não possam 

ser utilizados.26,27,33 Os inibidores da fosfodiesterase-4 podem ser utilizados pela sua 

ação anti-inflamatória em casos de DPOC grave e muito grave, pois melhoram a função 
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pulmonar e diminuem as exacerbações, porém têm efeitos secundários marcados.26,33 Os 

corticosteróides orais, pelos efeitos secundários sistémicos que apresentam, não são 

recomendados para tratamentos prolongados.26,27,30,33 Os antibióticos podem ser um 

recurso nos casos de exacerbações.27 Mucolíticos, antitússicos e antagonistas dos 

leucotrienos estão desaconselhados. 26,27,33 

A oxigenoterapia pode ser uma opção terapêutica para os casos mais graves de 

DPOC, em que os níveis de oxigénio no sangue estão muito baixos ou na presença de 

hipertensão pulmonar.26,27 

 

11.2.7. VIVER COM DPOC 
 A DPOC é uma doença sem cura e esta pode ser uma realidade difícil de aceitar 

para o doente que dela padece. Apesar disso, há uma série de medidas que, se forem 

cumpridas, ajudarão o doente a atrasar a evolução normal da doença, ter qualidade de 

vida e evitar as complicações, nomeadamente as exacerbações. Isto significa que o 

doente deve aprender a viver com DPOC e a fazer a autogestão da doença. 

 A primeira e mais importante de todas as medidas é a cessação tabágica. Esta é 

a medida com maior capacidade de alterar o curso normal da doença.26,27 Todos os 

doentes devem fazer a vacina anual contra a gripe e vacina pneumocócica. O exercício 

físico está recomendado a todos os grupos da DPOC; doentes dos grupos B, C e D 

devem fazer um programa de reabilitação respiratória.27,28,33 Ter uma alimentação 

saudável, variada e equilibrada é também importante, bem como estar atento às 

alterações de temperatura. O doente com DPOC deve consultar regularmente o seu 

médico, procurar controlar a sua ansiedade e falar das suas emoções.27, 30,33 

 Por último, mas não menos importante é a toma correta da medicação e a 

realização de uma técnica inalatória adequada. É aqui que o farmacêutico tem um papel 

preponderante, por ser o profissional de saúde com um contacto bastante próximo com o 

doente. Deve ter uma postura ativa, questionando regularmente o doente acerca de como 

faz a inalação ou mesmo ser ele próprio a fazer uma demonstração. Só assim é possível 

o sucesso terapêutico e garantir um bom controlo da doença. Durante o estágio na FL 

tive oportunidade de explicar a técnica inalatória a um utente a quem foi prescrito um 

inalador pela primeira vez, tendo recorrido aos aparelhos de teste (sem princípio ativo).  
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11.3 AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA DPOC NA QUALIDADE DE VIDA DOS 

DOENTES 
 

11.3.1. OBJETIVOS 
 Os objetivos deste projeto foram os seguintes: 

• avaliar o impacto que a DPOC tem na qualidade de vida dos doentes; 

• dar a conhecer a DPOC aos utentes da FL; 

• sensibilizar os doentes para o seu papel no controlo da própria doença; 

• fornecer aos profissionais da FL uma ferramenta auxiliar que facilite o 

atendimento aos doentes com DPOC. 

 

11.3.2. MÉTODOS 
 De forma a cumprir os objetivos deste projeto, realizei uns panfletos informativos 

acerca da DPOC, nos quais abordei a definição da doença, sinais e sintomas, diagnóstico 

e tratamento. Juntei também alguns conselhos a quem vive com DPOC. O panfleto 

realizado encontra-se no anexo 5. Procurei utilizar uma linguagem simples e acessível a 

todos, para que pudessem ficar a conhecer efetivamente uma doença que, no meu 

entender, não é do conhecimento geral.  

 Quanto ao primeiro objetivo, para avaliar o impacto da DPOC na qualidade de 

vida dos doentes, optei por realizar o questionário CAT, aconselhado pela GOLD para 

esta finalidade e disponibilizado pela Direção Geral da Saúde (DGS). Este questionário já 

foi abordado no ponto 11.2.5. “Diagnóstico e Avaliação” deste relatório e está presente no 

anexo 3. Optei por acrescentar algumas questões de interesse: idade, sexo, hábitos 

tabágicos, há quanto tempo foi diagnosticada a doença e se melhorou com a medicação 

prescrita. O questionário final feito aos doentes na FL está no anexo 6. Depois de 

prontos, imprimi alguns questionários que ficaram próximos dos balcões de atendimento 

da FL.  

O passo seguinte seria a identificação dos doentes alvo, doentes da FL com 

DPOC, que seriam a amostra deste estudo. Estes seriam sinalizados pela medicação que 

lhes fosse dispensada, ou seja, sempre que qualquer elemento da equipa dispensasse 

um inalador deveria questionar qual o motivo de realizar aquela medicação, nunca 

esquecendo de excluir a asma, outra patologia em que é comum o tratamento recorrendo 

a inaladores. Identificado o alvo, perguntaríamos se havia disponibilidade para responder 

a um breve questionário, explicando o seu âmbito e objetivos. Os questionários estiveram 

disponíveis na FL cerca de 2 meses, mas a participação foi reduzida. Por esse motivo, 

optei, juntamente com o meu orientador, por estender o questionário aos doentes com 
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DPOC do Lar de Idosos São Manuel, da Santa Casa da Misericórdia em São João da 

Madeira. Uma vez que durante o meu estágio, a FL forneceu medicação para esta 

instituição, achei que faria sentido esta extensão com vista a aumentar a amostra de 

estudo. Depois da recolha de informação, os dados foram tratados com recurso ao Excel.   

 

11.3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Nesta secção são apresentados e discutidos os resultados obtidos com os 

inquéritos realizados. Começando por caracterizar a amostra, esta é constituída apenas 

por 10 doentes diagnosticados com DPOC. Esta é, provavelmente, a maior limitação 

deste estudo. Sendo uma amostra com pequena dimensão é difícil extrapolar os dados e 

tirar conclusões abrangentes, comparando-os com o que foi descrito nas seções acima. 

Portanto, não será feita qualquer extrapolação dos resultados, estes serão apenas 

referentes a esta amostra.  

Além de ter sido difícil sinalizar os doentes com DPOC em apenas 2 meses, havia 

uma série de condicionantes no atendimento que não permitiram aumentar o número de 

questionários, por exemplo: muitos utentes em espera para atendimento o que limitava o 

tempo da equipa para a realização do questionário e também a própria disponibilidade 

dos utentes no momento, que por vezes ficam intimidados com as questões.  

Pela análise dos gráficos, conclui-se que a amostra era maioritariamente do sexo 

masculino e pertencente à classe etária entre os 74 e 84 anos (Figura 2 e 3). Não foi 

realizado nenhum questionário a doentes com menos de 45 anos.  

 

 
Figura 2 - Caracterização da amostra em estudo quanto à idade (distribuído por classes etárias). 
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Figura 3 - Caracterização da amostra em estudo quanto ao sexo (em percentagem). 

  

Apesar de a DPOC ter como principal fator de risco o fumo do tabaco, na amostra 

estudada, a maioria dos inquiridos não referiu hábitos tabágicos, Figura 4.  

 
Figura 4 - Caracterização da amostra quanto à presença de hábitos tabágicos. 

  

 Na questão relativa à melhoria com a medicação prescrita após o diagnóstico, 

90% dos inquiridos respondeu “sim”, melhorou com a medicação prescrita, o que significa 

que apenas um doente não sentiu essa melhoria. 

Analisando o nível de impacto que a DPOC tem na qualidade de vida dos doentes 

estudados nesta amostra, figura 5, pode dizer-se que a maioria se enquadra no nível 

médio, seguido do nível alto. Nenhum dos doentes questionados está no nível de impacto 

reduzido, da mesma forma que também nenhum está no nível de impacto muito alto. 

Apesar da dimensão da amostra, estes resultados vêm demonstrar de facto que a DPOC 

tem um grande impacto na qualidade de vida e no quotidiano dos doentes, estando 

associada a uma elevada morbilidade. 
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Figura 5 - Nível de impacto da DPOC na qualidade de vida dos doentes. 

  

Quanto à pergunta: “há quanto tempo foi diagnosticado com DPOC?” não se retira 

qualquer conclusão porque a maioria dos doentes não soube responder.  

 

11.3.4. CONCLUSÃO 
 Apesar de todas as dificuldades e limitações sentidas durante a realização deste 

projeto, considero que os resultados foram positivos. Já tinha a perceção que a DPOC 

não era do conhecimento geral da população, ou talvez não a conhecessem por esse 

nome. Apesar disso, senti alguma curiosidade por parte dos utentes da FL em pegar nos 

folhetos junto ao balcão, talvez pela imagem que tinha na capa (um homem a tossir), que 

sendo um sintoma tão comum, ter suscitado algum interesse e por isso acabavam por 

levar o folheto com a informação.  

Quanto aos inquéritos foi difícil interpretar os resultados de 10 questionários, pelos 

motivos apresentados. Apesar disso, sinto que a ida ao Lar São Manuel acrescentou 

mais valor ao projeto e permitiu ir além dos objetivos estipulados. No fundo, permitiu-me 

chegar mais perto da população e levar-lhes um pouco da farmácia à sua “casa”. 

Demonstraram uma enorme alegria e vontade em colaborar e agradeci-lhes imenso por 

isso. O facto de me ter feito acompanhar pelo meu orientador de estágio, o Dr. André, a 

quem mais uma vez agradeço a disponibilidade, foi também uma enorme mais-valia.  

 

12. PROJETO 2: DISTÚRBIOS DO SONO 
 

12.1. MOTIVAÇÃO DO PROJETO 
 Os distúrbios do sono afetam grande parte da população. E nem sempre as 

opções farmacológicas são as mais acertadas havendo uma grande tendência para a 
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automedicação. Esta situação não era novidade para mim, pois tinha conhecimento de 

muitas pessoas que recorriam à automedicação para tratar a insónia. Não tinha era 

noção que numa população de utentes de uma farmácia se dispensassem tantas 

benzodiazepinas. Deparei-me com este cenário quando passei para o atendimento ao 

balcão na FL. Em grande parte dos atendimentos dispensei este tipo de medicação. 

Depois de debater a questão com algumas pessoas da equipa, e também por incentivo 

de alguns deles, resolvi que este seria o tema do segundo projeto e que iria realizar 

panfletos elucidativos. Pretendia, por um lado, mostrar a problemática do abuso das 

benzodiazepinas, explicando quais os seus efeitos adversos, e por outro lado mostrar 

alternativas, algumas delas naturais e a importância de uma boa higiene do sono.  

 

12.2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

12.2.1. O SONO E OS SEUS DISTÚRBIOS 
O sono é fundamental para a saúde da população, quer a nível físico como 

mental.37 As necessidades em horas de sono variam com a idade e dependem também 

da variabilidade individual, onde se incluem fatores médicos, comportamentais, 

ambientais e mesmo genéticos.38 Apesar disso, parece haver algum consenso entre 

especialistas. A American Academy of Sleep Medicine e a Sleep Research Society 

recomendam que um adulto, entre os 18 e os 60 anos, deve dormir 7 ou mais horas 

numa base diária e regular, como parte da sua saúde e bem-estar.38,39 

Os distúrbios do sono incluem um conjunto de condições que afetam o padrão 

desejado e recomendado de sono e, sendo este vital para a saúde humana40, estas 

condições acabam por representar um forte impacto na qualidade de vida dos indivíduos 

e um aumento da morbilidade39. Embora levem a um aumento dos gastos em saúde37,39, 

a verdade é que esta temática não parece ter a atenção que devia por parte da classe 

médica. 40 

As consequências mais diretas dos distúrbios do sono são o cansaço e a 

sonolência diurna.37 Contudo, vai mais além do que isso e reflete-se em atividades do dia 

a dia, por causar dificuldades de memória, concentração e atenção, alterações no humor 

e irritabilidade.37,39 Os transtornos do sono trazem consequências no desempenho 

cognitivo, afetando negativamente a produtividade e aumentando o risco de erros e 

acidentes.37,40 Além de alterações comportamentais, os distúrbios do sono estão ainda 

relacionados com alterações metabólicas39, aumentam o risco de doenças 

cardiovasculares, obesidade, hipertensão, diabetes, depressão e cancro.37,39,40 Ao nível 
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do sistema imunitário, vários estudos demonstram que problemas relacionados com a 

privação do sono o afetam o organismo, tornando-o mais suscetível a infeções.40 

Estão descritas cerca de 8 desordens relacionadas com o sono40, que vão desde 

a dificuldade em adormecer, sono de fraca qualidade, distúrbios do ritmo circadiano e 

distúrbios do sono associados a problemas respiratórios ou de movimento.37,39,40 De 

seguida, são apresentados os aspetos gerais dos distúrbios do sono mais comuns. 

 

Insónia 

É a dificuldade persistente em iniciar ou manter o sono (consolidação), sonolência 

diurna, o que resulta em sono de má qualidade.37,39,41 É o distúrbio de sono mais comum, 

aumenta com a idade e é mais frequente em mulheres.40 Indivíduos que sofrem de 

insónia crónica mostram predisposição aumentada para problemas psiquiátricos, tais 

como ansiedade e depressão.37,40,41 A insónia é um dos casos em que se verifica uma 

grande tendência para os indivíduos se automedicarem, o que pode levar ao consumo de 

substância abusivas.40  

De facto, dos fármacos mais usados no tratamento da insónia ao longo de várias 

décadas foram os hipnóticos sedativos, que apesar de serem úteis, o seu uso deve ser 

limitado no tempo, por estarem associados a fenómenos de tolerância e dependência. As 

medidas não farmacológicas são de extrema importância na insónia: a higiene do sono, o 

controlo de estímulos, o recurso a técnicas de relaxamento e terapia cognitiva são 

comprovadamente eficazes e têm resultados duradouros.39,40,41 

 

Síndrome da apneia obstrutiva do sono  

Caracteriza-se por uma oclusão parcial ou total das vias respiratórias superiores, 

durante o sono, provocando a cessação da respiração,41 apesar de os esforços 

respiratórios continuarem.39 Tipicamente, afeta mais os homens que as mulheres e a 

prevalência aumenta nas faixas etárias mais avançadas.39 Como consequência, surge a 

sonolência excessiva diurna, com consequências a nível cognitivo, condução de veículos 

e acidentes ocupacionais.39 Está associada a obesidade, hipertensão e problemas 

cardíacos.39,40,41 

 

Síndrome das pernas inquietas e dos movimentos periódicos dos membros 

A síndrome das pernas inquietas é uma desordem neurológica caracterizada por 

impulsos intensos para mover as pernas, normalmente acompanhado por sensação de 

formigueiro.39,41 Os sintomas surgem ou tendem a piorar após períodos de descanso ou 

inatividade, normalmente na hora de ir dormir, mas são aliviados parcial ou totalmente 

por uma caminhada ou alongamentos.39,41 Como consequência, surge a dificuldade em 
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dormir e o acordar frequente durante a noite. Para o tratamento recorre-se a agonistas 

dopaminérgicos.39 

A síndrome dos movimentos periódicos dos membros caracteriza-se por episódios 

periódicos de movimentos repetitivos dos membros, durante o sono, com maior 

predomínio dos membros e extremidades inferiores. Estão associados a despertares 

recorrentes durante a noite e sonolência e cansaço diurno.39,41 

 

Transtornos do ritmo circadiano 

Este tipo de transtornos ocorre quando há uma dessincronização entre o ritmo 

biológico de sono – vigília e fatores externos que impeçam o indivíduo de cumprir esse 

ritmo.40,41  

Incluem transtornos de jet lag, transtornos por mudanças de turnos de trabalho e 

síndromes das fases alteradas do sono.40,41 Caracterizam-se, tipicamente, por um início 

de sono tardio e também um despertar tardio, resultando em sonolência excessiva e 

problemas funcionais diurnos.39  

 

Narcolepsia 

É uma condição crónica e debilitante, caracterizada por sonolência excessiva 

diurna, cataplexia (perda ou diminuição súbita do tónus muscular, desencadeada por uma 

emoção forte, sem perda de consciência) e alucinações.39,41 Muitos sintomas de 

narcolepsia assemelham-se à paralisia e perda de tónus muscular, que é característica 

de uma fase do nosso sono, o sono em que se observam movimentos oculares rápidos 

(sono REM).39,41 

 

 12.2.2. O ABUSO DE BENZODIAZEPINAS: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 
Ao longo dos anos, surgiram no mercado farmacêutico inúmeras alternativas para 

os variados tipos de distúrbios do sono, desde barbitúricos, benzodiazepinas, agonistas 

das benzodiazepinas, antidepressivos, etc.37 

 As benzodiazepinas são o grupo de medicamentos mais utilizados para tratar os 

distúrbios do sono e estados de ansiedade.37,38,42,43 Embora sejam fármacos geralmente 

bem tolerados, nas duas últimas décadas, a sua prescrição passou a ser alvo de maior 

atenção, por estarem associados a fenómenos de dependência e habituação,37,38,42,44 

com consequente dificuldade em deixar a medicação após algumas semanas de 

tratamento.43 

Segundo os dados divulgados em “A Saúde dos Portugueses” de 2016, de acordo 

com o Programa Nacional para a Saúde Mental, o grupo das benzodiazepinas, chamados 

habitualmente de “calmantes” representa uma preocupação de saúde pública, pelas 



Relatório de estágio em Farmácia Comunitária 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 36 

desvantagens que têm.44 O tratamento é meramente sintomáticos, ou seja , fazem 

desaparecer os sintomas mas não atuam na sua causa, que pode ser depressão do 

humor ou a insónia, no caso dos distúrbios do sono.44 Estão associados a dependência, 

visível pelos sintomas físicos e psíquicos que surgem após paragem súbita da sua toma, 

dos quais se destacam a ansiedade, tremores, sudação, perda de apetite e alterações da 

perceção. Estes sintomas podem levar semanas ou até meses a desaparecer. A 

presença destes sintomas, possivelmente semelhantes ao quadro inicial que motivou o 

tratamento43, podem fazer desistir da descontinuação, implicando um esforço do doente, 

do médico e farmacêutico para que encorajem a perseverança da descontinuação da 

medicação. Segundo dados da DGS, grande parte dos doentes crónicos que tomam 

benzodiazepinas não conseguem interromper o tratamento sem ajuda clínica.43 As 

benzodiazepinas levam também a que haja tolerância (habituação), isto é, necessidade 

de aumentar a dose com o passar do tempo, para alcançar o efeito inicialmente obtido 

com uma dose menor.37,44 

A situação em Portugal é preocupante comparativamente com a situação na 

Europa42 e os dados do documento acima referido indicam que, em Portugal, o grupo dos 

ansiolíticos, hipnóticos e sedativos, representaram 42% do consumo do grupo dos 

psicofármacos.44 As benzodiazepinas mais prescritas em Portugal são: alprazolam, 

lorazepam e diazepam; às duas primeiras é atribuído um maior poder ansiolítico, mas 

também um maior potencial de dependência.44 

Em 1991, A EMA (Agência Europeia do Medicamento) publicou um documento, 

intitulado de Resumo das características para as benzodiazepinas ansiolíticas e 

hipnóticas, onde dá indicações para a prescrição destas apenas em casos de doenças 

graves e incapacitantes.45 Mais tarde, a Food and Drug Administration (FDA) tomou a 

mesma posição.38,46 

Com base nestas orientações, a DGS, emitiu a norma sobre o tratamento 

sintomático da ansiedade e insónia com benzodiazepinas e fármacos análogos, onde são 

dadas as seguintes indicações, relativamente ao tempo do tratamento com estes 

fármacos:43 

• no caso da ansiedade patológica, o tratamento deve ser entre 8 a 12 semanas, 

incluindo o período de descontinuação (“desmame"); 

• no caso da insónia patológica, o tratamento deve ser de 4 semanas no máximo, 

incluindo o período de descontinuação; 

• se o tratamento tiver que ser prolongado, o doente deve ser avaliado numa 

consulta de especialidade; 

• a dose prescrita para o tratamento deve ser a mínima dose capaz de fazer efeito e 

a dose máxima não deve ser ultrapassada; 
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• assim que houver desaparecimento dos sintomas, deve ser iniciada a 

descontinuação, de forma lenta e progressiva, nunca subitamente. 

A utilização e dependência de benzodiazepinas e fármacos análogos está associada 

a défices cognitivos37, nomeadamente amnésia anterógrada (dificuldade em formar novas 

memórias), diminuição do estado de vigilância e da atenção e quadros de confusão 

mental. O risco de dependência aumenta com a dose e duração do tratamento. O 

tratamento com estes fármacos pode ter efeitos negativos na capacidade de condução 

automóvel e manuseamento de certas máquinas.43, 45, 46 

 

12.2.3. A SOLUÇÃO DO PROBLEMA E O PAPEL DO FARMACÊUTICO   
 O abuso no consumo das benzodiazepinas para o tratamento da ansiedade e 

insónia trouxe um grave problema de saúde pública à sociedade.43 Perante os efeitos 

secundários que estes fármacos apresentam, o interesse em procurar melhores 

alternativas tem sido crescente. Os antidepressivos e os anti-histamínicos são também 

um possível recurso para quem sofre de distúrbios do sono e por vezes são a opção do 

médico em doentes a quem não possam prescrever benzodiazepinas. No caso dos 

antidepressivos, trata-se de aproveitar o efeito sedativo que alguns têm, mas a relação 

risco-benefício não está bem estabelecida. Em relação aos anti-histamínicos, a sua 

eficácia e segurança são bastante limitadas.37,39 

 O farmacêutico dispõe de um vasto leque de opções na farmácia comunitária que 

pode usar para o aconselhamento no tratamento dos distúrbios menores do sono. Na 

composição destes produtos é usada frequentemente a melatonina e compostos de 

algumas plantas, que são apresentadas de seguida. 

Melatonina 

A melatonina é uma hormona produzida pela glândula pineal, existente no nosso 

cérebro, responsável por regular o nosso ritmo circadiano.37 Está envolvida na 

coordenação do ciclo do sono, atua em zonas específicas do cérebro e ajuda a que a 

pessoa adormeça. Os níveis de melatonina começam a aumentar ao anoitecer, atingindo 

o pico máximo de concentração a meio da noite. 47 A suplementação com melatonina 

exógena tem demonstrado ser bem tolerada pelos pacientes sem efeitos secundários 

graves conhecidos.37,40 Comprovadamente, tem benefícios para quem sofre de vários 

distúrbios do sono.37 A EMA recomenda a suplementação com melatonina para o 

tratamento de insónia a doentes com mais de 55 anos. Por esta idade há alterações na 

arquitetura do sono, havendo uma redução na secreção de melatonina endógena, o que 

pode explicar a insónia.39,47 Também demonstrou ser eficaz em adolescentes com 

depressão, crianças com desordens de espetro de autismo e hiperatividade e défice de 

atenção.37  
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Aos doentes que sofrem de distúrbios relacionados com o ritmo circadiano, a 

combinação da suplementação com melatonina em horários estabelecidos com 

exposição à luz brilhante ao acordar (ou a proteção da luz se se pretende dormir) trazem 

melhorias ao sono e permitem que gradualmente se chegue ao padrão de ciclos 

normal.37,40  

Os benefícios da suplementação com melatonina, de uma forma geral, são: 

melhoria da qualidade do sono e do desempenho durante o dia47, aumento do tempo total 

de sono, diminuição do tempo necessário para adormecer, redução da atividade noturna 

(importante nos distúrbios do sono associados ao movimento), ajustes no ritmo 

circadiano, tudo isto com poucos efeitos adversos, comparativamente às 

benzodiazepinas.37 Nos estudos realizados não foram relatadas alterações nos 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos, nem problemas de segurança.37 

 

Passiflora 

 Segundo a descrição da Farmacopeia Portuguesa 9, o fármaco corresponde às 

partes aéreas secas e fragmentadas bem como às flores e frutos de Passiflora 

incarnata.48 Na sua composição destacam-se os flavonóides e os alcalóides, aos quais 

estão associadas as suas propriedades terapêuticas sedativas, antiespasmódicas e 

calmantes. Por um lado, os alcalóides presentes são inibidores da monoamina oxidase 

(MAO), já os flavonóides, derivados das flavonas, têm afinidade para os recetores 

benzodiazepínicos.48 Estes compostos ligam-se ao recetor GABA-A, à semelhança do 

ácido gama-aminobutírico (GABA), neurotransmissor com ação inibitória do sistema 

nervoso central, o que explica a ação terapêutica.48  
 

Valeriana 

 Segundo a Farmacopeia Portuguesa 9, o fármaco de valeriana corresponde aos 

rizomas, raízes e estolhos, inteiros ou fragmentados, da planta Valeriana officinalis.48 A 

sua composição contêm iridóides e flavonóides, aos quais se atribui ação sedativa e que 

explicam a sua utilização para estados de agitação e problemas menores do sono.48 

Na tabela 4, apresentada abaixo, encontram-se alguns dos produtos que podem 

ser aconselhados para os distúrbios do sono e suas informações mais importantes.  
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Tabela 4 - Opções de produtos para aconselhamento nos distúrbios do sono 

Produto Constituintes Indicações / Ações Modo de tomar 

Valmel gotas 49 1 mg melatonina 

Distúrbios do sono - 

reduz o tempo 

necessário para 

adormecer 

2 gotas 30 minutos 

antes de deitar 

Valmel cápsulas 50 

1 mg melatonina + 

um complexo de 

plantas, entre as 

quais a valeriana e a 

passiflora 

Distúrbios do sono - 

reduz o tempo 

necessário para 

adormecer 

1 cápsula 30 

minutos antes de 

deitar 

Valdispert Noite 

Comprimidos de 

libertação 
prolongada 51 

1 mg melatonina e 

vitaminas do 

complexo B 

Distúrbios do sono - 

Reduz o tempo 

necessário para 

adormecer e diminui 

o cansaço  e fadiga 

causados pelos 

problemas de sono 

1 comprimido 15 

minutos antes de 

deitar, sempre à 

mesma hora 

Valdispert Noite 

Rapid comprimidos 

orodispersíveis 52 

1,9 mg de 

melatonina 

Distúrbios do sono - 

reduz o tempo 

necessário para 

adormecer. rápida 

absorção 

1 comprimido 30 

minutos antes de 

deitar, sempre à 

mesma hora 

Valstress 53 

1,98 mg de 

melatonina + um 

complexo de 

plantas, entre as 

quais a valeriana e a 

passiflora 

Insónia, pesadelos 

noturnos e 

problemas 

associados ao 

stress 

1 cápsula antes do 

pequeno almoço + 1 

cápsula antes do 

jantar 

 

O Circadin® não consta na tabela acima apresentada por ser um MSRM. Contém 

2 mg de melatonina e está indicado para o tratamento a curto prazo da insónia primária, 

em doentes com idade igual ou superior a 55 anos.43,47  

 

12.2.4. BOA HIGIENE DO SONO 
Os distúrbios do sono são um bom exemplo da importância da adoção de 

medidas não farmacológicas, como é o caso da boa higiene do sono. A higiene do sono 

diz respeito a um conjunto de medidas para ajudar a um sono de qualidade e a um bem-

estar geral. A World Association of Sleep Medicine, e paralelamente outras instituições, 
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criaram os mandamentos da higiene do sono para adultos, que estão a seguir 

apresentados:39,40,54 

• estabelecer um horário de dormir e acordar regular; 

• evitar fazer sestas durante o dia, se tiver dificuldades em adormecer à noite. Se 

for mesmo necessário, as sestas não devem exceder os 45 minutos; 

• promover condições agradáveis no quarto, por exemplo, temperatura amena, 

pouca luz, silêncio e roupa de cama confortável; 

•  fazer exercício físico regular, mas não imediatamente antes de se deitar; 

• evitar o consumo de cafeína seis horas antes de ir dormir (inclui café, chá, 

refrigerantes e chocolate); 

• evitar refeições pesadas quatro horas antes de ir dormir, sendo aceitável uma 

refeição pequena e leve; 

• evitar o consumo de álcool e tabaco; 

• evitar estímulos visuais antes de ir dormir, como televisão, telemóvel ou 

computador; 

• reservar o quarto apenas para dormir e não levar as preocupações do dia a dia 

para a cama. 

 

12.3. OBJETIVOS 
 Os objetivos deste projeto foram: 

• alertar para a importância do sono como pilar fundamental da nossa saúde; 

• sensibilizar os utentes da FL para os principais problemas associados ao abuso 

de benzodiazepinas; 

• dar a conhecer alternativas naturais para o tratamento dos distúrbios do sono, 

mostrando os seus benefícios; 

• fornecer aos utentes da FL um conjunto de conselhos e bons hábitos de higiene 

do sono; 

•  Dotar os profissionais da FL de uma ferramenta auxiliar que facilite o 

aconselhamento ao balcão quando surgirem situações de distúrbios do sono. 

 

12.4. MÉTODOS 
 Neste projeto, de forma a alcançar os objetivos, optei por realizar panfletos acerca 

do tema “Distúrbios do Sono”, que foram colocados em todos os postos de atendimento 

da FL, para que os utentes os pudessem levar. Procurei que a informação chave 

estivesse no folheto, de forma clara e objetiva, para que todos pudessem entender esta 

temática. O folheto realizado para este tema encontra-se no anexo 7.  
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12.5 RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 O desenvolvimento deste tema teve resultados muito positivos, quer para os 

utentes da FL quer para os próprios profissionais. Como na altura da divulgação dos 

panfletos, já me encontrava no atendimento ao balcão da FL, pude ver o interesse que os 

utentes demonstraram no tema, pegando nos panfletos para ler e levar para casa. Penso 

que isto se deveu ao facto de muitos deles se identificarem com a problemática dos 

distúrbios do sono. Mais ainda é possível que tenham visto o nome de medicação que 

habitualmente tomam, citada no top 3 de benzodiazepinas mais prescritas em Portugal. 

Isto fez com que sentisse que o meu trabalho estava a ser útil e ficar com a esperança de 

poder mudar algo, para melhor.  

 Quanto aos profissionais da FL, acharam o panfleto visualmente atrativo e senti 

que gostaram ainda mais da temática que abordei e do conteúdo que nele constava, por 

debater um problema tão frequente e com o qual se debatem diariamente no 

aconselhamento farmacêutico.  

 Por fim, penso que os objetivos foram alcançados e fiquei satisfeita por conseguir 

mostrar que um sono de qualidade é uma função crucial para a saúde e bem-estar e 

também que um bom sono é um sonho possível.  

 

13. CONCLUSÃO FINAL 
Termina aqui o meu relatório de estágio profissionalizante. Várias conclusões 

foram surgindo ao longo do documento, por isso reservei este espaço para conclusões 

mais abrangentes. O fim da escrita do relatório de estágio significa que o fim do MICF se 

aproxima. Em breve serei farmacêutica e será com imensa honra e orgulho que passo a 

fazer parte desta classe de profissionais tão nobre. Conheci colegas que se tornaram 

amigos, tive excelentes professores, realizei o meu estágio numa equipa fantástica, com 

um nível de conhecimento notável e uma grande sensibilidade para com o público. Posso 

dizer que aprendi com os melhores. Aprendi todos os dias. Os projetos que realizei 

aumentaram os meus conhecimentos e foram uma mais valia para a FL. As dificuldades 

fizeram parte deste percurso e, apesar de ter sido duro e muito exigente, olho para trás e 

só vejo que consegui superar tudo isso, mesmo com um trabalho a tempo inteiro, uma 

família à minha espera e uma vida que não parou. Com tudo isto, aos 33 anos consegui 

atingir aquela que, para mim, hoje é e será sempre uma das maiores vitórias da minha 

vida.  

Olho para o futuro com um enorme sentido de responsabilidade e espero 

desempenhar as minhas funções com profissionalismo, como aliás sempre procurei 
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fazer. Não é o fim da aprendizagem nem do conhecimento, é o início de novos desafios 

em que vou poder pôr em prática tudo o que aprendi até aqui, com o objetivo final de 

contribuir para a saúde e qualidade de vida da população.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: FOTOGRAFIAS DA FARMÁCIA LAMAR 
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ANEXO 2: ESCALA DO MEDICAL RESEARCH COUNCIL MODIFICADA (MMRC)  

 
ANEXO 3: QUESTIONÁRIO CAT (COPD ASSESSEMENT TEST) 
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ANEXO 4: OPÇÕES DE TRATAMENTO FARMACOLÓGICO INICIAL DA DPOC  
 

Classificação do doente Primeira escolha de tratamento 
inicial 

A 
Agonistas adrenérgicos β2 ou 

anticolinérgicos, de curta duração de 
ação ,em crises (SOS) 

B 
Agonistas adrenérgicos β2 ou 

anticolinérgicos, de longa duração de 
ação, na manutenção  

C 

Costicosteróides de inalação + 
agonistas adrenérgicos β2 ou 

anticolinérgicos, de longa duração de 
ação 

D 

Costicosteróides de inalação + 
agonistas adrenérgicos β2 e/ou 

anticolinérgicos, de longa duração de 
ação 

(Adaptado)27 
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ANEXO 5: FOLHETO INFORMATIVO DA DPOC 
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ANEXO 6: QUESTIONÁRIO REALIZADO NA FARMÁCIA LAMAR, ADAPTADO DO 

CAT 
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ANEXO 7: FOLHETO INFORMATIVO DOS DISTÚRBIOS DO SONO 

 

 
 
 




