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RESUMO 

O presente relatório foi redigido no âmbito da unidade curricular Estágio do 5º ano, do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, de 

forma a consolidar todas as atividades realizadas assim como as competências adquiridas. 

O estágio foi realizado apenas em farmácia comunitária, pelo que o mesmo teve uma duração de 

seis meses (1 de setembro a 18 de fevereiro) na Farmácia Avenida, que pertence ao grupo da 

Farmácia Sá da Bandeira. Esta fica situada na rua o primeiro de janeiro, perto da Avenida da 

Boavista e do estádio do Bessa. 

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

atividades e funções realizadas ao longo do estágio, assim como a organização e funcionamento 

da farmácia. 

Na segunda parte estão descritos os temas desenvolvidos ao longo do estágio, que foram 

escolhidos tendo em atenção as necessidades dos utentes que frequentam a farmácia. O primeiro 

tema escolhido foi a pediculose e o segundo o sono. Ao mesmo tempo foram realizados boletins 

informativos sobre produtos cosméticos, com base nas formações recebidas, os quais foram 

distribuídos pelos colaboradores da farmácia. 
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PARTE I- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ÂMBITO DO ESTÁGIO 

O objetivo principal da Parte I, do presente relatório, baseia-se na descrição dos conhecimentos 

teórico-práticos adquiridos ao longo dos 6 meses de estágio realizado na Farmácia Avenida (FAV), 

decorrido entre 1 de setembro de 2017 e 28 de fevereiro de 2018. Foram realizadas 8 horas diárias 

de estágio (entre as 9:30h e as 18:30h), de segunda a sexta-feira, com uma hora de pausa para 

almoço (entre as 13h e as 14h), sendo que o horário efetuado foi acordado com a Diretora Técnica 

(DT). Durante o meu estágio participei em várias tarefas do dia a dia da farmácia que se encontram 

sumariadas no seguinte cronograma de atividades (Tabela 1). 

 
Tabela 1- Atividades desenvolvidas no decorrer do estágio. 

 Atividades Desenvolvidas 

Armazém  
(Setembro a Fevereiro) 

- Gestão de espaço e organização; 
- Realização de encomendas assim como a sua receção, 
conferência e armazenamento; 
- Gestão de prazos de validade; 
- Devoluções e quebras; 
- Aprendizagem do sistema informático (SI) - Sifarma2000® 
(produtos e encomendas). 

Determinação de parâmetros 
bioquímicos e fisiológicos 
(setembro a fevereiro) 

- Medição de pressão arterial (PA); 
- Determinação de glicemia, triglicerídeos e colesterol; 
- Medição de altura e peso em bebés. 

Boletim informativo  
(11 de Setembro) 

- Boletim informativo: Rene Furterer®. 

Boletim informativo  
(17 de Setembro) 

- Boletim informativo: Avène®. 

Receituário  
(18 de Setembro a Fevereiro) 

- Conferência diária de receituário; 
- Faturação e fecho do mês. 

Medicamentos Manipulados 
(MM) (23 a 27 de Outubro) 

- Enquadramento de espaço e organização, assim como 
conferência de armazenamento de matérias-primas; 
- Arquivo e análise de certificados de análise; 
- Produção de MM, com realização de ficha de preparação, 
cálculo de preço de venda, rotulagem e embalamento. 

Boletim informativo  
(26 de Setembro) 

- Boletim informativo: Klorane®. 

Boletim informativo  
(9 de Outubro) 

- Boletim informativo: Bioderma®. 

Projeto 1 (9 de Outubro) 
- Pediculose: partilha de panfleto na farmácia e alguns colégios 
do Porto; 

Atendimento  
(Novembro a Fevereiro) 

- Atendimento com dispensa de medicamentos sujeitos a receita 
médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica 
(MNSRM); 
- Aconselhamento de dermocosmética; 
- Preparação de antibióticos; 
- Aprendizagem do SI- Sifarma2000® (atendimento). 

Boletim informativo  
(19 de Outubro) 

- Boletim informativo: Biorga®. 

Boletim informativo  
(27 de Outubro) 

- Boletim informativo: A-Derma®. 
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Boletim informativo  
(15 de Janeiro) 

- Boletim informativo: A Acne. 

Boletim informativo  
(15 de Janeiro) 

- Boletim informativo: SkinCeuticals®. 

Projeto 2 (15 de Fevereiro) - O sono: partilha de panfleto na farmácia e inquérito on-line. 

 

1. FARMÁCIA AVENIDA 

A FAV pertence ao grupo de farmácias da Farmácia Sá da Bandeira (FSB) constituída por mais 

quatro farmácias, que são a Farmácia Avenida Mais, FSB-Porto, FSB-Ermesinde e FSB-Rio tinto. 

Esta farmácia foi implementada em novembro de 2008, e apesar de recente rege-se pelos mesmos 

princípios das outras farmácias do grupo, que prima pelo rigor, paixão, respeito, criatividade, 

qualidade e acima de tudo constante superação há muitas décadas [1]. 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A FAV situa-se na Rua o 1º de Janeiro, freguesia de Ramalde cidade do Porto, zona privilegiada 

desta cidade. junto ao estádio do Bessa e da Avenida da Boavista. A área onde se localiza a FAV 

tem inúmeras unidades hoteleiras, bem como escolas, clínicas médicas, zonas comerciais, diversas 

empresas e, ainda, uma vasta área residencial. Uma das vantagens da sua localização é a 

proximidade a paragens de transportes públicos e a pontos de acesso viários, como a Via de cintura 

interna (VCI). Face ao exposto quanto à sua localização, importa referir que a FAV é uma farmácia 

de fácil acesso, o que lhe confere um fluxo diário elevado, bem como uma grande diversidade de 

utentes, desde clientes habituais residentes na área a turistas. 

 

1.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

No que respeita ao horário de funcionamento da FAV, importa referir que esta encontra-se aberta 

todos os dias até às 24h. No entanto, existem diferentes horários de abertura consoante os dias da 

semana, ou seja, de segunda-feira a sexta-feira o horário de abertura é às 8:30h, ao sábado é às 

9:30h e ao domingo às 10:00h. Não encerra para almoço, nem encerra aos feriados [2,3]. 

Tendo em conta que a FAV se encontra aberta por um período alargado, respeita o mínimo de 55h 

semanais obrigatórias. Além disso, a FAV, também, realiza Serviço de Permanência, no qual é 

assegurado um farmacêutico para atendimento dos utentes entra as 24h e o horário de abertura do 

dia seguinte, este serviço acontece uma vez por mês, sendo que a escala de Serviço de 

Permanência é definida entre as farmácias do município, a Administração Regional de Saúde do 

Norte (ARSN) e a Associação Nacional de Farmácias (ANF), e posteriormente comunicada ao 

INFARMED, que disponibiliza o plano [3,4]. 

 

1.3. ESTRUTURA INTERNA 

O interior da farmácia encontra-se em conformidade com a legislação, a mesma está organizada de 

forma a garantir a “segurança, conservação e preparação de medicamentos” e a “acessibilidade, 

comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal”. Assim sendo, no interior da FAV é 

possível encontrar as seguintes divisões [5,6]: 
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A. Zona de Atendimento ao Público: 

A Zona de Atendimento ao Público é uma das áreas mais importantes da farmácia, por ser a zona 

onde é estabelecido o primeiro contacto com o utente. Correspondendo, na FAV, a uma zona ampla, 

bem organizada, ventilada e iluminada, sem sistema de senhas, e estruturada da seguinte forma: 

⎯ Junto à entrada há uma balança, de serviço gratuito, bem como uma zona de entretenimento 

infantil; 

⎯ Mesmo em frente à porta está um linear com os “sorrisos do mês”, onde estão os produtos 

em campanha e alguns produtos recomendados por bloggers; 

⎯ Ao fundo estão os 4 balcões de atendimento, todos eles separados, de modo a garantir um 

atendimento seguro e individualizado a cada um dos utentes. Todos os balcões contêm um 

computador onde está instalado o SI Sifarma2000®, sistema com o qual a farmácia 

trabalha, uma impressora e um leitor ótico de código de barras. Contêm, ainda, uma gaveta 

com alguns produtos de maior procura, como por exemplo o Ben-u-ron® e a Aspirina GR®, 

de forma a facilitar e agilizar o atendimento; 

⎯ Na zona posterior aos balcões estão lineares e armários com gavetas onde se encontram 

MNSRM existindo lineares temporários, com Medicamentos Homeopáticos (MH), 

suplementos alimentares, produtos naturais, modificadores do sistema gastrointestinal, 

antigripais e emagrecimentos, que são/podem ser alterados com a época do ano, de forma 

a dar uma resposta mais direcionada às necessidades do utente, e lineares permanentes, 

como é o caso do “espaço animal”, onde se encontram os medicamentos veterinários 

durante todo o ano; 

⎯ Os restantes lineares circundam toda a zona do atendimento e estão divididos pelas 

seguintes categorias: maternidade, puericultura, podologia, dispositivos médicos (DM) e 

produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC). Estes encontram-se organizados por 

marca e efeito terapêutico ou público alvo. Todos os lineares estão devidamente 

identificados, de forma a facilitar a procura do utente. 

B. Gabinete de Atendimento Personalizado: 

O Gabinete de Atendimento Personalizado oferece um atendimento mais reservado e atento ao 

utente, assegurando a comodidade, privacidade e confidencialidade. Este gabinete tem todos os 

equipamentos para realização da avaliação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, bem como 

pesagem de bebés. 

Além disso, esta zona está preparada para fazer atendimento de serviços de enfermagem, sessões 

de nutrição e algumas consultas de aconselhamento de cosmética, estas últimas realizadas por 

promotoras de diferentes marcas que fazem parte do circuito de vendas da farmácia. 

C. Armazém 

Zona interior, posterior aos balcões e restrita ao público. Esta, para além de zona de armazenamento 

e organização dos medicamentos, é também uma zona de consulta de catálogos de diversas 

marcas, do suporte bibliográfico e de todos os protocolos necessários ao funcionamento da farmácia 

e ao exercício da atividade farmacêutica. Além disso, nessa zona estão, também, afixadas 

informações internas, como mapas de trabalho e tarefas, formações e circulares informativas. 
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No armazém existe a “zona dos pendentes”, onde é possível visualizar todos os pedidos individuais 

realizados no atendimento de produtos que no momento não estavam disponíveis na farmácia, os 

mesmos organizados pelo fornecedor ao qual foi realizado o pedido. 

Quanto à organização do armazém, esta é feita por estantes com gavetas deslizantes, de modo a 

facilitar a visualização dos medicamentos, tanto no momento da arrumação como no momento da 

dispensa, de forma a tornar estes momentos o mais rápido e ágil possível. O armazém encontra-se 

dividido por módulos e dentro de cada módulo encontram-se várias categorias que estão 

devidamente etiquetadas e organizadas por ondem alfabética, com a indicação na gaveta da letra 

na qual se inicia e finaliza para um acesso facilitado. Á parte destes módulos encontram-se, ainda, 

fraldas, papas e leites, produtos de alimentação dietética para fins medicinais específicos e 

capilares. Ainda nesta zona está o frigorífico que garante que a medicação que necessita de ficar 

armazenada no frio se mantenha entre os 2 e os 8ºC [7].  

Encontra-se também nesta mesma área uma estante subdividida com material não conforme, 

produto próximos do término da sua validade, encomendas realizadas no atendimento, separadas 

por “pagas” e “não pagas”, e ainda as encomendas que se destinam às entregas ao domicílio, 

separadas pelas diferentes horas deste mesmo serviço. Por último, importa referir que esta é a zona 

destinada à receção de encomendas, encontrando-se um balcão com um computador e um leitor 

ótico, uma impressora, telefone e todo o material de apoio à receção e conferência de encomendas.  

D. Laboratório 

Há um local destinado ao laboratório, tal como é exigido por lei, onde se encontram os materiais 

para preparação, acondicionamento e controlo dos medicamentos. No entanto, na FAV não se 

preparam MM, uma vez que esta pertence a um grupo de farmácias que contém um laboratório 

comum, mais precisamente na FSB-Porto onde são preparados todos os pedidos mais específicos 

de manipulação e que posteriormente são distribuídos pelas restantes farmácias deste grupo [8]. 

E. Escritório 

Local onde são realizadas as reuniões internas e com os delegados de ação médica, assim como 

todo o trabalho administrativo, existindo, ainda, neste local uma zona de arquivo e de consulta 

bibliográfica. No escritório há uma zona de conferência de receituário, onde se organizam 

mensalmente as receitas pelos sistemas de comparticipação, e, também, uma zona de 

armazenamento de alguns produtos, como por exemplo produtos de grandes volumes.  

F. Instalações sanitárias 

As instalações sanitárias estão asseguradas para uso de todos os trabalhadores da farmácia, sendo 

também o local onde estão os cacifos individuais, pelo que o seu uso não é permitido aos utentes. 

 

Todas as zonas acima descritas encontram-se controladas por um termo-higrómetro, de forma a 

garantir que esta farmácia esteja nas condições de temperatura e humidade que garantem a 

qualidade e segurança dos medicamentos e produtos farmacêuticos [6].  

Ao longo do estágio passei por todas as áreas da farmácia aquando da realização dos serviços da 

atividade farmacêutica. No início do estágio passei muito tempo no armazém, de modo a familiarizar-

me com os nomes comerciais, embalagens e com produtos que desconhecia, de forma a facilitar o 
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seu reconhecimento no momento do atendimento. A meu ver, esta fase foi das mais importantes, 

pois permitiu-me consolidar conhecimentos de forma a conseguir realizar um atendimento mais 

seguro e mais assertivo, oferecendo desta forma um serviço de maior qualidade. 

 

1.4. ESTRUTURA EXTERNA 

A farmácia pelo seu exterior é facilmente identificável, pois tem a “cruz verde” designada como 

símbolo de farmácia pelo INFARMED, que se encontra ligada durante o horário de funcionamento 

e onde passam informações gerais, como temperatura, data, hora e serviços disponibilizados pela 

farmácia, como por o exemplo o horário das entregas ao domicílio [9]. 

A farmácia tem quatro montras e duas fachadas, uma virada para virada para a Avenida da Boavista 

e a outra para a Rua o 1º de Janeiro, nesta última encontra-se a entrada, que contem um degrau, 

mas que pode ser substituído por uma rampa para os utentes com mobilidade reduzida. Ao lado da 

porta da entrada está um vinil que se mantém inalterado todo o ano e que contém o nome da 

farmácia e o respetivo logotipo, o nome da DT, o horário de funcionamento e os serviços 

disponibilizados pela farmácia. As outras duas montras desta fachada são alteradas quinzenalmente 

ou mensalmente, consoante o período da campanha que aí se encontra afixada, estas campanhas 

são geridas pelo departamento de marketing e publicidade. Na fachada lateral, virada para a avenida 

da Boavista, encontra-se o postigo de atendimento noturno e ao lado deste está afixada a lista das 

farmácias que fazem serviço de permanência e respetiva localização e contacto. Esta fachada 

também tem uma montra com as campanhas a decorrer e um vinil com a identificação da farmácia. 

A farmácia no seu exterior dispõe de dois lugares de estacionamento para os seus utentes, uma 

vez que esta zona é muito movimentada e de difícil estacionamento, estes lugares são de grande 

importância para os utentes. 

 

1.5. RECURSOS HUMANOS 

A equipa da FAV é constituída por seis farmacêuticos (Dra. Rita Simões, Dra. Joana Cerqueira, Dr. 

Hélder Marques, Dra. Sylvie Carvalho, Dra. Luísa Monteiro e Dra. Daniela Monteiro), três técnicos 

de farmácia (Ana Batalha, Mónica Morais e Rute Pinto) e uma técnica de armazém (Helena Pinto). 

A limpeza é assegurada por uma empresa externa e há ainda uma equipa de segurança todos os 

dias das 22h às 24h e em dias mais movimentados ou dias de promoções especiais. A direção 

técnica é constituída pela Dra. Rita Simões que é a DT, e em substituição pela Dra. Joana Cerqueira 

e pela Dra. Sylvie Carvalho. Os deveres da direção técnica, em especial da DT estão descritos na 

legislação e passam por assumir responsabilidades pelos atos praticados na farmácia por toda a 

equipa, assim como garantir o uso racional do medicamento, assegurando que é cumprido o código 

deontológico e que toda a farmácia se encontra em condições de higiene e organização para receber 

os utentes [9]. Como tal, é importante que a equipa trabalhe em conjunto e seguindo as mesmas 

diretrizes, pois assim é possível garantir uma prestação de serviços de qualidade e de confiança 

para o utente. 

Uma função comum a todos os elementos da equipa é o atendimento ao público, estando os 

profissionais devidamente identificados por um cartão onde estão descritos: o nome e o título 

profissional, incluindo os estagiários. A técnica de armazém é o único elemento que não se encontra 
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no atendimento, pois é a responsável por todos a gestão do armazém, receção de encomendas e 

verificação de prazos de validade. 

 

1.6. SISTEMA INFORMÁTICO 

O SI utilizado na FAV é o SIFARMA2000®. Este programa informático foi criado por farmacêuticos 

pelo que permite uma dispensa de medicamentos informada e segura, uma vez que possibilita a 

confirmação de vários aspetos relacionados com o medicamento, como por exemplo, dose e 

posologia, reações adversas, contraindicações, interações e indicação terapêutica. Para além de 

todas as ajudas no atendimento permite, ainda, o auxílio no processo de gestão de stock e 

encomendas [10]. 

O meu primeiro contacto com o SI foi durante o estágio, onde fui explorando e conhecendo este 

sistema de forma gradual em função das áreas pelas quais ia passando. O primeiro menu com que 

trabalhei foi o dos produtos e encomendas, só mais tarde na fase do estágio em que fiz atendimento 

é que me foi possível explorar os menus de atendimento. 

 

2. ENCOMENDAS E APRISIONAMENTO 
 
2.1. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 

A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos são realizadas através de vários 

distribuidores grossistas/armazenistas (OCP Portugal, Alliance Healthcare, Cooprofar, Empifarma e 

Magium Farma), que podem também atuar como distribuidores de laboratórios específicos ou por 

compras diretas a laboratórios autorizados pelo INFARMED.  

Na FAV as encomendas são asseguradas por vários grossistas de forma a reduzir roturas de stock 

e garantir uma rápida resposta aos pedidos dos utentes.  

O SI utilizado na FAV permite realizar encomendas diárias, encomendas de produtos esgotados, 

encomendas via verde, encomendas instantâneas, encomendas manuais, encomendas de reforço 

de stock e encomendas tipo. Por norma são realizadas três encomendas diárias (final da manhã, 

final da tarde e final do dia) onde a lista dos possíveis produtos a encomendar é gerada 

automaticamente pelo SI, que cruza a informação do stock existente com o stock máximo e mínimo 

definido para cada produto. Esta lista proposta pelo SI é analisada e validada pelo responsável, por 

realizar a encomenda, tendo em conta a altura do mês em que se encontra, o stock atual, a 

quantidade de unidades vendidas no último mês e a média de vendas dos últimos 3 meses, 

avaliando a necessidade de acrescentar e/ou eliminar produtos, bem como a necessidade de 

transferir a encomenda para outro fornecedor. Após a validação da encomenda esta é enviada 

diretamente para o fornecedor selecionado [11]. É também realizada diariamente uma encomenda 

de produtos esgotados/rateados, tendo em conta os stocks necessários para três meses, e de forma 

a tentar evitar ruturas de stock. 

As encomendas via verde são utilizadas para medicamentos críticos, que dado o risco de rutura, se 

encontram reservados para fornecimento e se o medicamento estiver disponível é entregue num 

período de 12horas. Este tipo de encomenda só é possível realizar mediante a apresentação de 

receitas médicas válidas, de forma a comprovar a sua necessidade terapêutica [11,12]. 
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Relativamente às encomendas instantâneas, salienta-se que estas não são muito frequentes na 

FAV, pois nem todos os fornecedores providenciam este serviço. Quando há necessidade de 

confirmar a disponibilidade de um produto, ou hora de entrega, a encomenda é realizada via 

telefone, diretamente com o fornecedor, e posteriormente confirmada através da criação de uma 

encomenda manual [11]. 

Mensalmente é, ainda, realizada uma encomenda dos produtos com mais saída em grandes 

quantidades, para reforço do stock. Esta encomenda contempla os 50 MSRM, não genéricos, com 

a maior quantidade de unidades vendidas nos últimos 12 meses, e que não apresentam condições 

diferentes quando compradas diretamente ao laboratório, nem apresentam comportamento sazonal. 

Esta informação pode ser encontrada no SI e dá origem à “encomenda tipo” que é realizada para o 

fornecedor preferencial no dia 2 de cada mês, com a exceção dos últimos dois meses do ano. A 

cada seis meses são reavaliadas as vendas de forma a atualizar esta encomenda [11]. 

No que concerne às encomendas diretas ao laboratório, salienta-se que estas apenas são 

realizadas quando existe alguma vantagem económica, quando há necessidade de um determinado 

produto específico, quando há a necessidade de obter grandes quantidades de um produto por 

questões de reposição de stock ou por produtos que apresentem sazonalidade. Este tipo de 

encomendas é realizado pelo departamento de compras, que analisa as condições do produto, os 

prazos de pagamento e a rotatividade do mesmo, sendo realizadas no início de cada ano [11].  

Durante o estágio realizei encomendas especiais manuais e via verde. As restantes encomendas, 

pela sua complexidade e pelos conhecimentos que requerem, são realizadas pelos colaboradores 

responsáveis pelas encomendas, no entanto tive a oportunidade de acompanhar estes processos. 

 

2.2. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

Quando as encomendas chegam à FAV cabe à técnica de armazém confirmar o número de volumes 

recebidos em contentores específicos e/ou em caixas de cartão devidamente seladas e 

acompanhadas pelas respetivas guias de remessa ou faturas em duplicado. As guias/faturas 

apresentam a identificação do fornecedor, o número da guia/fatura, o número de nota de 

encomenda, a descrição de todos os produtos enviados, por Código Nacional do Produto (CNP), 

nome comercial ou denominação comum internacional (DCI), a quantidade pedida e a quantidade 

efetivamente enviada, o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o Preço de Venda a Público (PVP), em 

embalagens que contenham Preço Inserido na Cartonagem (PIC) este vem referenciado, assim 

como o valor faturado com e sem IVA.  

Após recolha das faturas que acompanham a encomenda é feita a separação dos contentores pelo 

número de encomenda, dando-se prioridade a produtos de frio, para que não se quebre a cadeia 

de frio, e aos medicamentos classificados como medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

(MEP) que são de imediato armazenados e que vêm acompanhados de fatura e de requisição do 

produto, sendo a fatura original arquivada na farmácia por um período mínimo de 3 anos, e o seu 

duplicado assinado e carimbado, de forma a enviar o fornecedor [14]. 

No menu de receção de encomendas que se encontra no Sifarma2000® é selecionada a 

encomenda correspondente à fatura, na qual se insere o número de fatura, e o seu valor total ou 

total de embalagens. No momento de receção todos os produtos passam no leitor ótico, ou os CNP 
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são introduzidos manualmente e são avaliados em função da integridade da sua embalagem e do 

seu estado de conservação, do Prazo de Validade (PV), que tem de ser superior a 3 meses (no caso 

de se encontrar o stock a zero ou a negativos e de o PV ser inferior ao registado no SI este tem de 

ser atualizado), e do preço marcado na embalagem, que tem de corresponder ao da ficha do produto 

ou aos boletins de análise (produtos químicos) [13,6]. Para os produtos que não apresentem o PIC 

é necessário realizar o seu cálculo e para tal é necessário ter em conta a taxa de IVA aplicável (6% 

ou 23%), preço de custo e a margem de comercialização da farmácia. 

Em situações em que não haja correspondência correta entre a nota de encomenda e a fatura, ou 

entre a fatura e os produtos enviados é necessário emitir uma nota de devolução ou de crédito, de 

acordo com a situação e registar o evento no arquivo de “não conformidade”. No caso de produtos 

não conformes, a FAV justifica a devolução e aguarda o levantamento do produto pelo grossita [13]. 

Há uma especial atenção para os produtos Esgotados (E) que devem ser selecionados no final de 

cada fatura e transferidos para a “encomenda de esgotados”. 

No final de todo este procedimento procede-se à arrumação dos produtos que chegaram à farmácia, 

a arrumação realizada pelos estagiários faz-se acompanhar da leitura dos folhetos informativos e 

do prontuário terapêutico de modo a aumentar os seus conhecimentos e prepará-los para os 

momentos de atendimento. 

Durante o estágio passei grande parte do tempo no armazém, pelo que me foi permitido realizar a 

receção de encomendas de forma autónoma. Em cada encomenda recebida, o primeiro cuidado é 

verificar se há produtos de frio ou MEP, pois têm de ser armazenados de imediato, além disso é 

necessário ter em especial atenção a integridade das embalagens e o seu prazo de validade. 

 

2.3. MARCAÇÃO DE PREÇOS 

O preço dos produtos com PIC é definido pelo INFARMED, os restantes produtos têm um PVP 

definido pela farmácia, tendo em consideração a taxa de IVA aplicável, o preço de custo e a margem 

de comercialização da farmácia [15]. Relativamente à política de marcação de preços, importa referir 

que os procedimentos da FAV têm por principio a filosofia “seguidor discreto, mas atento”, uma 

estratégia que visa conseguir competir com grandes entidades comerciais, de forma a conseguir 

sobreviver à economia atual, mas respeitando sempre os princípios éticos sem recorrer a uma 

concorrência desmedida. As margens são definidas tendo por base as condições do mercado, o 

preço de venda do grossita e a sua essencialidade. As margens assentam em [16]:  

• Uma disposição de produtos na farmácia que permita venda cruzada; 

• Produtos como leites, fraldas e papas são considerados bens de primeira necessidade, pelo 

que nestes produtos a margem aplicada é inferior; 

• Nos MNSRM aplica-se a prática do preço psicológico (x,99 ou x,95) de forma a transmitir 

um ganho global, alcançando assim a reputação de preços baixos permitindo ao utente a 

“sensação de ganho na compra;” 

• Campanhas promocionais “marca do mês” e “campanha de sugestão do mês”; 

• Descontos com determinadas entidades. 
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Durante a receção de encomendas, este é um dos passos que requer mais atenção, pois nos 

medicamentos com PIC o preço não pode ser alterado, nos restantes medicamentos é necessário 

acertar o preço tendo em conta as margens da farmácia. Além disso, é ainda necessário ter em 

atenção os produtos que estão em promoção, de forma a manter o seu preço promocional durante 

a campanha e para que não haja problemas no momento da sua dispensa. 

 

2.4. GESTÃO DE STOCKS  

A política da FAV quanto à de gestão de stock é a de “zero ruturas de stock”, para que possa garantir 

uma resposta em tempo útil de medicamentos e produtos farmacêuticos. Neste sentido, é 

fundamental que se conheça bem as necessidades dos utentes frequentes, sendo essencial 

realizar-se uma atenta análise da rotatividade dos produtos. Além disso, é necessário ter em conta 

a disponibilidade no mercado destes produtos, o risco de obsoleto, o espaço físico ocupado na 

farmácia, os custos que o produto acarreta, as variações sazonais de venda e o histórico informático, 

esta análise é realizada com regularidade e em curtos períodos de tempo para estar o mais 

atualizada possível [17,18]. 

Alguns produtos são pedidos apenas no momento do atendimento, aquando da encomenda do 

utente, contudo a FAV tenta assegurar sempre que possível os produtos considerados de situação 

de emergência, para doenças graves, vacinas, doenças infeciosas e para situações de sofrimento. 

De forma a garantir a política “zero ruturas de stock” a FAV tem um colaborador que fica responsável 

todos os dias por tentar arranjar os produtos rateados ou esgotados. No entanto, e para auxiliar o 

trabalho deste colaborador, sempre que há uma falha de algum produto no momento do 

atendimento, independentemente do motivo da falha, esta é registada num impresso próprio que se 

encontra na zona de atendimento para alertar os responsáveis para o sucedido. No impresso há 

uma chave para informar o motivo da falha, que deve ser preenchida de acordo com a situação em 

causa. A correta gestão de stock é imprescindível para evitar o prejuízo económico da farmácia e 

apesar de não serem desejadas ruturas de stock. 

Para correta gestão de stock é importante apontar as falhas de produtos encontradas no 

atendimento no impresso próprio para este fim. Foi difícil no decorrer do atendimento adotar esta 

medida, tendo em conta a falta de experiência, todavia, e com o avançar do estágio esta medida 

tornou-se cada vez mais intrínseca e fácil de adotar. 

 

2.5. PRAZOS DE VALIDADE 

O PV compreende todo o período desde a data de fabrico até à data na qual o laboratório assegura 

a conservação das funções iniciais de um produto, em condições apropriadas de armazenamento e 

utilização, pelo que, após este período, o produto pode sofrer alterações e constituir deste modo um 

perigo para a saúde pública, particularmente se administrado a um utente já com algum problema 

de saúde ou com um quadro de saúde mais fragilizado. Por esta razão a verificação dos PV torna-

se de extrema importância para a farmácia, pelo que todo este processo é realizado de forma muito 

atenta para evitar que produtos com PV expirado sejam dispensados ao utente [19]. 

Todos os meses é retirado do SI da FAV uma listagem de todos os produtos, das diferentes 

categorias, cujo PV expira nos três meses subsequentes (ex: na última semana de agosto, ou 
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primeira de setembro é retirada a lista do produtos cujo PV terminará em Dezembro), com exceção 

dos produtos de veterinária e tiras de glicémia e colesterol que são devolvidos a 6 ou 1 mês antes 

de terminar o seu PV. Após emissão desta lista, a técnica de armazém tem a responsabilidade de 

conferir fisicamente o stock destes produtos e separar os que se encontram a expirar nas condições 

referidas, registando o número de embalagens e se aplicável registar a validade da embalagem 

mais antiga que continua em stock.  

Os produtos fora do PV são recolhidos numa zona devidamente identificada, podendo ainda ser 

escoados no mês seguinte, caso não aconteça estes são divididos em MSRM e MNSRM para serem 

devolvidos aos respetivos fornecedores. Após a recolha dos produtos é ainda realizada uma 

atualização no SI das validades dos produtos que se encontravam na lista [20]. 

Durante o período em que estive no armazém, foi me permitida realizar esta conferência através da 

confirmação da listagem do PV que é gerada pelo SI para as diferentes categorias, e deste modo 

retirar os produtos com PV reduzido e/ou corrigir no SI a validade dos produtos que não se 

encontram concordantes com esta listagem. 

 

2.6. DEVOLUÇÕES E QUEBRAS 

Os produtos a devolver têm de se encontrar inseridos numa das seguintes categorias [21]: 

• PV perto de expirar, que resulta do controlo dos prazos de validade; 

• Embalagens danificadas ou incompletas, aquando da verificação da encomenda; 

• Excesso de stock de produtos sem rotatividade que tenham sido pedidos por engano; 

• Retiradas de lotes do mercado, notificados pelo INFARMED ou pelo próprio laboratório; 

• Produtos detetados pelo utente como não conformes, por embalagem danificada, alterações 

organoléticas ou produtos que provoquem reações adversas suscetíveis de notificação ou 

alergias. 

Os produtos nestas situações são recolhidos e colocados no local das devoluções, os mesmos 

podem ser enviados para o fornecedor de uma só vez ou por partes, garantindo sempre que não 

permanecem na farmácia mais de 24h. As devoluções são realizadas no SI no menu 

“encomendas/gestão de devoluções” com emissão da nota de devolução, onde são identificados os 

seguintes parâmetros: distribuidor, produto, quantidade de embalagens, motivo da devolução, data 

de devolução e número de fatura de origem. Para o envio do produto são emitidas 3 vias, das quais 

o original e o duplicado vão o para o fornecedor e o triplicado permanece na farmácia, sendo 

rubricado e arquivado pelo responsável. 

O procedimento de quebra é realizado no menu “produtos/quebra” onde se regista o produto e o 

motivo, posteriormente coloca-se o produto num local pré-definido por um período mínimo de cinco 

anos. Este procedimento é aplicado a todos os produtos inviáveis para venda ou que não são aceites 

nas devoluções. Aqui são registados todos os produtos utilizados na preparação de antibióticos e 

no serviço de enfermagem [18]. 

Durante o estágio não realizei devoluções de forma autónoma, sendo esta atividade sempre 

supervisionada por um responsável. No que concerne às quebras realço que as mesmas foram 

realizadas, por diversas vezes, de autónoma. 
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3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS 

O Código Deontológico Farmacêutico define as responsabilidades, bem como o papel e 

comportamento do farmacêutico, segundo a legislação em vigor, estabelece os deveres com a 

profissão, onde é enaltecida a responsabilidade do farmacêutico perante a população. Tendo em 

conta que o farmacêutico é o último profissional com conhecimentos científicos no circuito do 

medicamento antes deste chegar ao utente, este tem uma responsabilidade acrescida ao 

disponibilizar o medicamento ou produto farmacêutico ao mesmo [22]. 

No momento da disponibilização do medicamento ao utente é essencial transmitir a informação certa 

para que este seja utilizado de forma racional, potenciando os seus benefícios clínicos, 

independentemente de ser perante prescrição médica, automedicação ou aconselhamento 

farmacêutico. 

Medicamento é “toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que 

possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico 

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

funções fisiológicas”. Estes podem ser divididos em duas categorias consoante a necessidade, ou 

não, de receita médica para a sua dispensa ao utente [23]. 

Como preparação para o atendimento, foi-me fornecida uma formação interna, onde transmitiram 

os princípios da farmácia e os cuidados a ter no acolhimento do utente na farmácia e no seu 

atendimento. Após esta formação comecei a assistir ao atendimento realizado por outros 

farmacêuticos, pois este não é um processo linear, sendo que apenas no momento do atendimento 

é que nos é possível perceber de alguns pormenores e cuidados na comunicação que devem ser 

tidos com o utente. 

 

3.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

Os MSRM correspondem aos medicamentos cuja dispensa só é permitida após a entrega de uma 

prescrição médica e encontram-se nesta categoria porque apresentam uma ou mais das seguintes 

características [23]: 

• Apesar dos benefícios, apresentam riscos diretos ou indiretos para a saúde do utente caso 

não sejam utilizados com vigilância médica 

• Apresentam riscos para os utentes caso estes sejam utilizados frequentemente para fins 

que não o indicado pelo médico 

• Medicamentos preparados com substâncias cujos efeitos adversos ainda necessitam de ser 

aprofundados 

• Medicamentos administrados por via parentérica. 

 

3.1.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA 

A prescrição médica encontra-se envolta de um conjunto de regras muito bem definidas, que têm 

sofrido alterações nos últimos anos. Atualmente, a prescrição eletrónica prevalece sobre a 

prescrição manual, pois esta aumenta a segurança e diminui erros que possam ocorrer no momento 
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da dispensa do medicamento, além disso agiliza o processo de prescrição e de conferência de 

receituário [23, 24]. 

Todos os tipos de prescrição têm de respeitar as seguintes regras: 

• Número único de receita atribuído pela Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP) e 

que permite o acesso à receita na farmácia; 

• Local da prescrição; 

• Identificação do médico prescritor; 

• Identificação do utente, onde consta o nome e número nacional do utente, identificação da 

entidade financeira responsável e regime especial de comparticipação, definido como “R” 

para utentes pensionistas e “O” para outros regimes; 

• Entidade financeira responsável, podendo ser o Sistema Nacional de Saúde (SNS), o SNS-

acidente e o Instituto de Segurança Social no caso de doença profissional ou ao abrigo de 

regulamentos comunitários ou Acordos Internacionais, no qual deve conter a sigla do país; 

• Identificação do medicamento onde devem constar os seguintes elementos: a DCI ou 

substância ativa, a Forma Farmacêutica (FF) na qual se apresenta, a dosagem (Dos), a sua 

apresentação (tamanho da embalagem), os intervalos de administração e a duração do 

tratamento. Há um código nacional para prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) 

que agrupa o medicamento segundo o DCI, FF, Dos e apresentação. Em condições 

excecionais pode, ainda, constar da identificação do medicamento a denominação 

comercial, se não existirem Medicamentos Genéricos (MG) comparticipados ou similares, 

ou perante as seguintes exceções médicas: a) medicamento em questão tem uma margem 

terapêutica estreita; b) caso de intolerância ou se tenha verificado uma reação adversa 

prévia; c) continuidade do tratamento por um prazo estipulado superior a 28 dia, nesta última 

o utente pode optar por utilizar o medicamento de marca indicado ou pode substitui-lo por 

um medicamento do mesmo preço ou inferior; 

• Comparticipações especiais; 

• Data de prescrição. 

Relativamente às prescrições eletrónicas, informa-se que existem duas tipologias [23, 24]: 

• Prescrição eletrónica desmaterializada: acessível por meio de equipamentos eletrónicos 

como telemóvel ou computador, sendo a receita validada na BDNP e conhecida como 

“receita sem papel”. Esta receita não tem limite de medicamentos prescritos, mas apresenta 

um limite de duas embalagens para medicamentos de curta, ou média utilização e seis 

embalagens para medicamentos de longa utilização. Esta receita permite que a medicação 

seja levantada de forma parcial, sendo necessário apresentar todas as vezes os códigos da 

receita 

• Prescrição eletrónica materializada: prescrição criada informaticamente, validade no 

BDNP e que é impressa para o utente. Podem ser impressas três vias da receita caso 

contenha medicação de longa duração, porem contêm o mesmo número de receita. 

Relativamente à medicação tem limitações não podendo ser prescritas mais do que quatro 

medicamentos distintos e máximo de duas embalagens por medicamento. Os produtos 
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diabéticos com caráter terapêutico que são comparticipados têm de ser prescritos 

isoladamente, assim como os MEP. 

O SNS tem como objetivo a plena desmaterialização das prescrições de forma a conseguir uma 

maior autenticidade, segurança e fiabilidade ao mesmo tempo que implementa práticas 

ambientalmente sustentáveis [25]. 

A prescrição manual apenas é permitida em casos de falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição ao domicílio e a médicos que tenham um limite de prescrição máxima de 40 

receitas por mês, sendo que a razão deve estar identificada na receita. As receitas manuais não 

podem ser rasuradas, nem conter caligrafias diferentes, motivos pelos quais a receita não será 

aceite na farmácia e não será alvo de comparticipação. Estas só apresentam uma via e contêm 

validade de apenas um mês, pelo que a data de prescrição é obrigatória [23,24]. 

Tal como as prescrições eletrónicas materializadas, estas não podem conter mais do que quatro 

medicamentos, nem mais do que duas embalagens por medicamento. Para serem validadas, têm 

de conter a vinheta do local de prescrição, apresentando esta vinheta cor verde no caso de utentes 

pensionistas com regime especial. Segue as mesmas regras, da prescrição eletrónica, para o 

número de embalagens e prescrição isolada de produtos para tratamento de diabetes e MEP 

[23,24]. 

 

3.1.2. MEDICAMENTOS GENÉRICOS  

Os MG são definidos como “medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de 

referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” [26].  

De forma a conseguir uma maior contenção de custos por parte do Estado, tem vindo a ser 

promovido o uso de MG, uma vez que a sua qualidade já foi comprovada, e que não coloca em 

causa o benefício do utente em prol do benefício económico. De forma a equilibrar o preço dos 

medicamentos comparticipados, foi instituído um valor máximo de comparticipação, que 

corresponde à comparticipação do MG de preço mais elevado de um determinado Grupo 

Homogéneo (GH), criando-se assim o Preço de Referência (PR) para a comparticipação. Os GH 

correspondem a um “conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa 

em substâncias ativas, forma farmacêutica, Dos e via de administração, no qual se inclua pelo 

menos um MG existente no mercado”. Com a aplicação dos PR o utente paga a diferença entre o 

PVP e o PR criado, sendo que o valor do PR é revisto a cada 90 dias [27]. 

Para que o utente tenha opção de escolha, o farmacêutico no momento da dispensa do 

medicamento deve sempre informar da existência dos medicamentos do mesmo GH do 

medicamento prescrito, sujeitos a comparticipação e que apresentem preço inferior ao prescrito, de 

forma a que o utente tenha o seu direito de opção [24]. 

 

3.1.3. MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS  

Estes medicamentos têm a capacidade de causar dependência psíquica e física, além disso podem 

também estar associados a atro ilícitos, pelo que são alvo de legislação mais controlada. Como 

indicado anteriormente, no momento em que são rececionados estes são de imediato armazenados 
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fazendo-se acompanhar sempre do documento de requisição em duplicado. Na secção 3.1.1 são 

referidas as regras aplicadas a este tipo de prescrições, que diferem das aplicadas a outros 

medicamentos, devendo estes medicamentos apresentarem-se numa receita isolada. Nas receitas 

manuais e eletrónicas materializadas devem ser do tipo Receita Especial (RE) e nas receitas 

eletrónicas desmaterializadas devem constar na linha de prescrição de psicotrópicos e 

estupefacientes sujeitos a controlo (LE) [24,28]. 

Existe ainda diferença na dispensa do medicamento, no qual o farmacêutico tem de solicitar ao 

utente informações adicionais, independentemente do tipo de prescrição apresentada [14,24]: 

• Nome do médico; 

• Número da prescrição; 

• Dados do doente (nome e morada); 

• Dados do adquirente (nome, morada, n.º do cartão de identificação assim como a data de 

emissão e data de validade). 

No final, é necessário que outro farmacêutico confira a dispensa assinando a receita, após isso é 

impresso o comprovativo de dispensa, emitido diretamente pelo SI, e anexado a uma cópia da 

receita que é devidamente datada, carimbada e assinada. Estes registos têm de ficar arquivados na 

farmácia por um mínimo de 3 anos, encontrando-se arquivados no Registo de Estupefaciente que 

encontra organizado por data [24]. Para efeitos de controlo de receituário é enviada mensalmente 

uma lista de saída de MEP, trimestralmente as listagens de entradas e saídas de MEP e anualmente 

é realizado um balanço dos MEP aviados [24]. 

 

3.1.4. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Com a industrialização do medicamento, a produção de medicamentos em farmácia de oficina e no 

serviço farmacêutico hospitalar diminuiu, no entanto, a necessidade de terapêuticas individualizadas 

faz com que esta prática mantenha uma grande importância, ainda, que numa escala reduzida. 

Estes medicamentos são preparados segundo uma receita médica que se destina a um doente em 

específico. 

Para que a comparticipação seja realizada pelo SNS, o medicamento deve constar da lista pré-

definida na legislação indicada, e o médico prescritor deve indicar a Dos e quantidade. No caso de 

se tratar de uma receita manual ou eletrónica materializada, a mesma é considerada como uma 

prescrição de MM, no qual o medicamento em questão deve encontrar-se isolado de outros tipos de 

medicação. A receita desmaterializada deve conter o MM numa linha de medicamentos manipulados 

(LMM). Para que a receita seja aceite, deve conter a formulação farmacêutica com as devidas 

quantidades, bem como a abreviatura f.s.a (feito segundo a arte). São sujeitos a uma 

comparticipação de 30% caso se encontrem numa das seguintes situações [29]: 

• Inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual substância ativa na forma 

farmacêutica pretendida; 

• Existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; 

• Necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas 

de populações específicas, como é o caso da pediatria ou da geriatria. 
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Na preparação dos medicamentos manipulados o farmacêutico assume toda a responsabilidade, 

desde a compra da matéria-prima até ao momento da dispensa, pelo que deve seguir sempre um 

sistema de boas práticas. A FSB-Porto possui o laboratório que prepara MM e que fornece para 

todas as outras farmácias do grupo, neste laboratório encontram-se todas as matérias-primas e os 

seus boletins de análise para cada lote ou fração, comprovando o cumprimento das exigências que 

se encontram nas respetivas monografias, assim como todo o material necessário para a 

preparação e armazenamento destes [6,30,31]. 

A FAV oferece aos estagiários a possibilidade de passarem uma semana no laboratório da FSB -

Porto, onde podem observar de perto todos os procedimentos envoltos na realização dos 

manipulados e participar na preparação dos mesmos. 

Durante a semana que me foi permitido trabalhar no laboratório, realizei várias tarefas entre elas a 

análise do “Copiador de Receituário”, de forma a perceber quais as formulações mais requisitadas 

(crianças: preparação de espironolactona, captopril ou carvedilol em concentrações que não são 

encontradas no mercado; adultos: soluções de minoxidil e manipulados para tratamento de 

obesidade). Preparei ainda vários MM como: cápsulas de bicarbonato de sódio a 500mg; capsulas 

de sulfato de zinco a 220mg; cápsulas de ácido ursodesoxicólico a 125mg; solução de minoxidil a 

5%; pomada hidrófila; solução de ácido salicílico, resorcina e álcool a 70º; vaselina salicilada a 2%; 

suspensão orla de trimetropim a 1% (m/V). Para estes manipulados foram preenchidas as respetivas 

fichas de preparação assim como a rotulagem, a verificação das características organoléticas e o 

cálculo do PVP com base na portaria n.º 769/2004 [32] 

 

3.1.5. SISTEMA DE COMPARTICIPAÇÃO 

O sistema de comparticipação tem sido alvo de ajustes, de forma a garantir uma melhor saúde para 

todos. Assim, o sistema privilegia cidadãos em condições socioeconómicas mais baixas, reduzindo 

o custo dos medicamentos ao promover a utilização de MG, uma vez que já foi comprovada a sua 

qualidade e o benefício para o cidadão [33]. 

As comparticipações podem ser efetuadas por diversas entidades, sendo a restante parte do custo 

da responsabilidade do utente. O estado pode comparticipar em diferentes percentagens os 

medicamentos consoante o escalão em que estes se encontram: Escalão A – 90%, Escalão B – 

69%, Escalão C – 37% e Escalão D – 15%, sendo as maiores comparticipações destinadas a 

condições mais incapacitantes ou doenças crónicas [24,34]. 

Para comparticipação de regimes especiais é acrescida uma comparticipação de 5% no escalão A 

e de 15% nos escalões B, C e D, esta comparticipação especial destina-se a grupos de utentes com 

determinadas patologias ou pensionistas cujo rendimento anual seja reduzido. Este regime especial 

é identificado com “R” e tem de constar obrigatoriamente na receita manual ou eletrónica 

materializada, ou com “O” para outras patologias e o prescritor tem de indicar o despacho 

correspondente à patologia, para o qual a comparticipação é variável, podendo estes despachos 

serem direcionados a doenças crónicas como psoríase, lúpus, doença de Alzheimer, dor oncológica, 

tratamentos de infertilidade ou doenças inflamatórias intestinais [24]. 

As câmaras expansoras também são alvo de comparticipação caso o utente seja beneficiário do 

SNS e apresente prescrição médica. No entanto, esta comparticipação apresenta limitações, há 
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uma lista no INFARMED das câmaras que são comparticipadas, de acordo com a legislação, sendo 

esta de 80% sob o PVP caso não exceda os 28€ e apenas e limitada a uma única câmara por ano 

(12 meses contados a partir do momento da dispensa) [24] 

Os produtos de autocontrolo da diabetes mellitus são alvo de uma comparticipação especial, sendo 

esta comparticipação de 100% para agulhas, seringas e lancetas de forma a garantir a 

monitorização da doença por parte do doente e de 85% para as tiras-teste de determinação de 

glicemia, cetonemia e cetonúria [24]. 

Apesar do SNS abranger a maior parte da população, há ainda entidades privadas que atuam como 

sistema de complementaridade de subsistema de saúde, exemplos destas entidades são o SAMS 

(Serviço de Assistência Médico-Socias), SAMS-Quadros (Sindicato Nacional dos Quadros e 

Técnicos Bancários), Multicare, EDP-Savida, Caixa Geral de Depósitos (CCG). Nestes casos, é 

necessário introduzir manualmente este plano de complementaridade em qualquer tipo de receita, 

sendo que nas receitas manuais é necessário fotocopiar a prescrição médica original e o cartão do 

subsistema para que esta complementaridade seja realizada. 

Na FAV é muito comum encontrar utentes com estes subsistemas, pelo que se torna uma tarefa 

diária a inserção do plano de complementaridade nas receitas. Foi um processo muito desafiante, 

uma vez que há muitas comparticipações diferentes, sendo necessário não esquecer de perguntar 

ao utente da existência destas mesmas, pois nas receitas eletrónicas estes não estão identificados, 

mas com o apoio de toda a equipa foi tornando-se numa tarefa mais fácil. 

 

3.1.6. CONFERÊNCIA E ENTREGA DE RECEITUÁRIO 

No momento da dispensa de prescrições médicas que contêm medicamentos comparticipados pelo 

SNS é impresso um documento de faturação que no caso de receitas eletrónicas é enviado 

diretamente pelo SI às respetivas entidades, e no caso de receitas manuais ou materializadas este 

documento é impresso no verso da receita, rubricado pelo utente adquirente e carimbado, datado e 

assinado pelo farmacêutico responsável pela dispensa. No final do dia, cada farmacêutico é 

responsável por verificar todas as receitas, de forma a confirmar que não houve erros na dispensa 

e caso os hajam o farmacêutico deve agir de forma rápida para os corrigir. Após esta verificação as 

receitas são depositadas numa caixa intitulada de “receitas para verificação” para que o 

farmacêutico responsável realize uma segunda verificação [35]. 

A faturação e conferência de receituário são da responsabilidade da Dr.ª Joana Cerqueira ou da 

Dr.ª Rita Simões. que ao longo do mês corrigem possíveis erros não detetados no momento do 

atendimento para evitar devoluções de receitas e consequentemente perda da comparticipação das 

receitas devolvidas. 

As receitas são organizadas por lotes de 30 de acordo com o organismo de comparticipação, para 

cada lote é impresso um verbete de identificação onde consta toda a informação referente às 30 

receitas, como a identificação da farmácia, a data (ano e mês), a entidade e o plano de 

comparticipação, o número total de receitas, o PVP, a importância total dos lotes paga pelos utentes 

e a importância total dos lotes a ser suportada pela entidade comparticipadora, que depois de 

carimbado e assinado é anexado às receitas correspondentes.  
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No último dia de cada mês procede-se ao fecho informático de cada lote, de forma a emitir a relação 

de resumos com fatura individual para cada entidade de comparticipação, onde se encontra toda a 

informação dos respetivos lotes. As receitas sujeitas a comparticipação pelo SNS e as notas de 

débito/crédito, com retificações de desconformidades assinaladas, são enviadas para o centro de 

conferência de receituário até ao dia 10 de cada mês, e os lotes referentes a outras entidades e 

subsistemas de saúde são enviados para a ANF até ao dia 7 de cada mês. Este envio é realizado 

pelos CTT- Correios de Portugal que funciona como unidade intermédia de pagamento entre os 

diferentes subsistemas de saúde e as farmácias. Caso se encontre todo o receituário conforme, a 

farmácia recebe o pagamento no valor das comparticipações, no entanto caso hajam receitas que 

não cumpram as regras de conformidade, estas são devolvidas à farmácia juntamente com um 

documento no qual está justificada a devolução, neste caso a comparticipação não é enviada à 

farmácia. Caso haja receituário não conforme, este é corrigido e incluído nos lotes do mês seguinte, 

e deste modo não há prejuízo para a farmácia [23]. 

Ao longo de todo o estágio foi-me permitido, de forma autónoma, organizar o receituário e, ainda, 

emitir e conferir os verbetes de identificação. No final do mês de novembro assisti e auxiliei no fecho 

de faturação do receituário, onde foi realizada a impressão da relação de resumo de lotes e das 

faturas mensais a enviar às entidades que comparticipam. 

 

3.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

Os MNSRM são todos aqueles que não preenchem as condições previstas na lei, destinando-se 

assim ao tratamento ou prevenção de doenças menores [23]. 

Neste sentido, e tendo em conta que estes medicamentos estão disponíveis em farmácias e pontos 

de venda autorizados, surge a automedicação, que é definida como “… a utilização MNSRM de 

forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras 

e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde”, 

porém existe a preocupação que esta automedicação muitas vezes seja efetuada, pelos utentes, de 

forma desnecessária e desinformada [36].   

Na dispensa deste grupo de medicamentos o farmacêutico tem de ter especial atenção, deve avaliar 

os sintomas do utente, bem como a sua gravidade, para que consiga fornecer todas as informações 

necessárias ou se necessário encaminhá-lo para outra terapêutica ou para um profissional de saúde 

mais especializado. No momento da dispensa o profissional de saúde deve complementar a 

informação oral com a escrita, através de um discurso coerente, profissional e adequado a cada 

utente, contribuindo para o uso racional do medicamento e diminuindo assim a automedicação 

desinformada e irresponsável [6,37]. 

Ao longo dos atendimentos fui-me apercebendo, pelos atendimentos assistidos, que muitas vezes 

os utentes não têm conhecimento científico sobre o MNSRM que estão a pedir, pelo que adotei, nos 

meus atendimentos, o hábito de questionar o utente sobre o motivo pelo qual faz o pedido, método 

semelhante ao que os outros colaboradores desta farmácia fazem. Por vezes é necessário adaptar 

o pedido, pois não é o mais correto para a situação em causa. Fui-me apercebendo que mesmo os 

utentes que fazem o pedido com mais confiança, nem sempre o estão a utilizar na melhor situação, 
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pelo que é nestes atendimentos que tenho uma cautela redobrada, de forma a minimizar a 

automedicação desinformada. 

 

3.3. OUTROS PRODUTOS 

 

3.3.1. MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE VETERINÁRIA 

O medicamento veterinário é considerado um bem público e um recurso importante tanto para o 

bem-estar do animal como para proteção da saúde pública, sendo definido como “toda a substância, 

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

de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal 

com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [38]. 

A preocupação dos donos com o bem-estar dos seus animais tem sido crescente, pois os mesmos 

estão mais conscientes dos problemas de saúde dos seus animais e que estes também podem 

afetar a saúde de quem com eles convive. Têm sido desenvolvidos medicamentos e produtos 

farmacêuticos como os desparasitantes internos e externos, os produtos de higiene, os suplementos 

alimentares, as vacinas, os produtos destinados a contraceção e ao tratamento de patologias 

específicas, como por exemplo problemas articulares. 

Na farmácia os produtos mais pedidos são desparasitantes internos e externos ou produtos de 

higiene, sendo os restantes produtos muitas vezes recomendados pelo veterinário e acompanhados 

por receita. Esta área foi de difícil aconselhamento uma vez que o conhecimento que tinha era 

reduzido, pelo que me obrigou a realizar várias pesquisas bibliográficas e à leitura de folhetos 

informativos, de forma a conseguir acompanhar os pedidos que foram aparecendo. 

 

3.3.2. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL  

A legislação relativa a estes produtos tem sido alterada nos últimos anos de forma a acompanhar 

os progressos técnicos e científicos, todavia a sua definição mantem-se igual considerando-se como 

produto cosmético qualquer produto ou substância que se destina a ser aplicada na superfície 

corporal, dentes ou mucosas bucais com o objetivo de limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou corrigir odores corporais [39]. 

Na FAV existe uma grande procura de PCHC, razão pela qual a maior parte destes produtos se 

encontram expostos na zona de atendimento. Os utentes procuram não só os produtos, mas 

também um bom aconselhamento e informação, pelo que o grupo de farmácias do FSB tem 

periodicamente formações nas demais marcas que se encontram à venda nas farmácias. Por forma 

a dar resposta a esta procura a FAV dispõe de uma ampla gama de produtos, os quais se inserem 

nas seguintes tipologias: 

a) produtos de podologia;  

b) produtos de uso capilar destinados à lavagem, tratamento ou cuidado de hidratação, 

densidade ou queda de cabelo; 

c) produtos de higiene oral; 
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d) Produtos destinados ao público masculino; 

e) Produtos de dermocosmética. 

Nesta área desenvolvi um dos projetos que será desenvolvido na segunda parte do relatório, além 

disso desenvolvi boletins informativos que continham as novidades das marcas, os produtos com 

propriedades mais específicas e/ou o resumo de toda a formação, para disponibilizar aos 

colaboradores da farmácia. Os boletins informativos encontram-se no Anexo 3. 

 

3.3.3. ARTIGOS DE PUERICULTURA 

Os artigos de puericultura destinam-se a crianças e podem ser divididos nas seguintes categorias: 

higiene; alimentação; sono; relaxamento; e sucção. Estes produtos podem ser facilmente 

encontrados na zona de exposição da FAV, estando expostos os seguintes produtos: 

• Chupetas, tetinas e biberões, escovas de dentes;  

• Produtos de higiene como toalhitas, cremes de lavagem, muda de fralda entre outros;  

• Fraldas, sendo que as mais procuradas são da libero® pois são fraldas hipoalergénicas. 

A FAV realiza venda direta de fórmulas para lactentes, no entanto, não publicita fórmulas para bebés 

até aos seis meses de forma a não desencorajar a amamentação nesta idade. Importa, ainda, 

salientar que na FAV também existe uma área com foco nas mães, onde podem ser encontrados 

produtos pré e pós-parto, como cremes anti estrias, soutiens de amamentação, cintas e faixas e 

extratores de leite [40]. 

Apesar de ter alguns conhecimentos nesta área, continuou a ser a área em que me senti mais 

insegura, pela população em causa e por todas as características especiais que cada criança 

apresenta. Muitas vezes, e para ganhar mais confiança na área e poder tornar-me mais autónoma, 

pedi ajuda para garantir que o aconselhamento a apresentar ao cliente se encontrava correto.  

 

3.3.4. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Os DM são definidos no Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, como artigos que não exercem 

efeito farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, e que são utilizados para diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, sendo desta forma considerados 

importantes instrumentos de saúde [41,42]. 

Neste grupo de dispositivos estão incluídos os materiais ortopédicos, as meias de compressão, os 

pensos e os dispositivos de autodiagnóstico, como aparelhos de medição de PA, testes de gravidez 

e canetas de insulina. Há alguns protetores solares que são considerados como DM e não produtos 

de cosmética, o Sunsimed da Avene® é um exemplo, pois tem uma função de prevenção e controlo 

de cancro cutâneo (exceto melanoma), queratose actínica e fotoenvelhecimento (Anexo 3.3.). 

 

3.3.5. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

Os MH correspondem a “medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou 

matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia 

europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode 

conter vários princípios” [23, 43]. 
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Apesar de existir muita controvérsia na comunidade científica em torno da eficácia destes 

medicamentos, a sua procura tem vindo a crescer. Na FAV é possível encontrar-se muitos destes 

medicamentos. Os MH são procurados principalmente para a rouquidão, para a prevenção de 

estados gripais ou para estados mais leves de ansiedade.  

 

3.3.6. PRODUTOS DIETÉTICOS E PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

Géneros alimentícios que se destinam a uma alimentação especial são aqueles que devido à sua 

“composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos 

de consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de 

determinadas categorias de pessoas”. Nos grupos de necessidades nutricionais especiais estão 

incluídos lactentes, ou criança de idade reduzida, pessoas com perturbações no metabolismo ou 

que se encontrem em condições fisiológicas especiais (exemplo: anorexia ou desnutrição, doentes 

oncológicos e diabéticos) e que possam beneficiar da ingestão controlada das substâncias contidas 

nestes alimentos especiais [44,45]. 

O facto de ter recebido formação em nutrição clínica e infantil antes de começar no atendimento 

facilitou-me o aconselhamento neste sentido. No entanto é uma área muito específica e que requer 

muito cuidado. 

 

3.3.7. SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FITOTERÁPICOS 

Os suplementos são dos principais tópicos de aconselhamento farmacêuticos e são muito 

procurados em situações de fadiga física, intelectual e sexual ou mesmo como adjuvantes em 

regimes de emagrecimento. Na FAV os suplementos como o Magnesium-OK®, o Sargenor® e a 

gama Absorvit® são muito procurados para situações de fadiga, e como coadjuvantes em regimes 

de emagrecimento os mais procurados são: Drenafast®, Depuralina® e produtos Easyslim®. Estes 

suplementos não dispensam aconselhamento farmacêutico, no qual o profissional tem de avaliar 

fatores como uma alimentação equilibrada, um sono regulado, a prática de exercício físico e até 

problemas se saúde que possam ser impeditivos para a toma dos suplementos procurados. 

A FAV dispõe também de variados produtos fitoterápicos que são constituídos por plantas ou parte 

delas, os mesmos são procurados para perturbações do sono ou para tratamento de perturbações 

gastrointestinais. Apesar da controvérsia na comunidade científica quanto à sua eficácia, estes 

ganham preferência por serem considerados “produtos naturais” pelo utente. 

 

4. CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS 

Atualmente a farmácia não é só vista como um estabelecimento de dispensa de medicamentos, mas 

sim um estabelecimento de prestação de cuidados de saúde, onde o farmacêutico tem um papel 

fundamental na diminuição da elevada morbilidade e mortalidade associadas ao uso de 

medicamentos. O farmacêutico é responsável por “um conjunto de processos clínicos tais como a 

cedência, a indicação, a revisão da terapêutica, a educação para a saúde, a farmacovigilância, o 

seguimento farmacoterapêutico e no âmbito geral o conceito designado como o uso racional do 

medicamento” [6]. Para que o farmacêutico consiga dar resposta às necessidades do utente, foram 
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permitidos um conjunto de serviços e programas que consiga complementar o atendimento nesta 

demanda por uma melhor saúde pública e encontram-se descritos na legislação [46].  

 

4.1. ENTREGAS AO DOMICÍLIO 

O serviço de entregas ao domicílio encontra-se regulado pela legislação em vigor e respeitando as 

condições descritas, as entregas na FAV apenas são realizadas no concelho do Porto e concelhos 

limítrofes (Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Gondomar e Maia), o pedido é recebido na farmácia por 

um farmacêutico ou técnico de farmácia via e-mail, telefone ou fax. O utente pode pedir qualquer 

produto disponível na farmácia, no entanto, se pedir um MSRM estes só serão entregues com a 

contraentrega da receita médica. O profissional de saúde que recebe o pedido é responsável por 

fazer chegar ao utente a informação necessária para a correta utilização dos produtos requisitados. 

Após a receção do pedido a distribuição é realizada por uma equipa de estafetas e na FAV este 

serviço funciona todos os dias da semana das 10:30h às 24h, inclusive aos feriados, sendo as 

entregas realizadas sempre com a maior brevidade possível [47]. Este é um serviço apreciado, 

principalmente por idosos, grávidas e recém-mamãs por razões de comodidade e por satisfação do 

tempo de entrega em situações de maior urgência. 

 

4.2. SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

É disponibilizado um serviço de enfermagem, de segunda a sexta-feira das 17:30h às 20:30h, de 

forma a dar resposta aos utentes nos cuidados mais específicos que estes necessitarem. Este 

serviço assegura administração de injetáveis (intramusculares, intravenosas ou subcutâneas), 

vacinas que não estão no plano nacional de vacinação, serviços de primeiros socorros que não 

justifiquem recorrer ao centro de saúde e testes bioquímicos [46]. 

 

4.3. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

De forma a complementar os cuidados prestados, a FAV oferece aos seus utentes a possibilidade 

de determinarem parâmetros fisiológicos, bioquímicos e antropométricos como a PA, a glicose, o 

colesterol total, os triglicerídeos, o peso corporal e a altura. Desta forma, permite ao farmacêutico 

avaliar mais atentamente o estado de saúde do utente, melhorar a relação farmacêutico-utente e 

garantir um seguimento farmacêutico mais rigoroso e atento [48].  

 

4.3.1. PRESSÃO ARTERIAL  

Segundo dados do SNS, onde se encontram retratadas as principias doenças que afetam os 

Portugueses encontra-se a hipertensão arterial (HTA), sendo que 36% da população portuguesa 

apresenta esta complicação que é um dos principais fatores de risco cardiovascular, sendo superior 

para os idosos (idade igual ou superior a 65anos). A população já está consciente deste risco, pelo 

que este serviço não é requisitado apenas por indivíduos com problemas cardíacos diagnosticados, 

mas também por utentes conscienciosos, de forma preventiva e rotineira [49]. 

A medição da PA é feita num tensiómetro automático, que fornece os valores da pressão sistólica, 

da pressão diastólica e da frequência cardíaca. Estes valores são registados num cartão fornecido 

pela farmácia, onde é referido a hora e o dia da medição. 
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Como protocolado, deve ser assegurado pelo profissional de saúde que o utente esteja em repouso 

prévio e num correto posicionamento, garantindo que o braço esteja apoiado numa superfície plana 

e a palma da mão virada para cima. Os valores não devem exceder os 140/90mmHg para a pressão 

sistólica e diastólica, respetivamente, pois a partir destes valores os utentes já são considerados 

hipertensos, os utentes com valores entre 120-139/80-89mmHg devem ser vigiados regularmente 

pois são considerados pré-hipertensos [50]. Devido ao elevado risco que a população portuguesa 

apresenta, a FAV fornece este serviço de forma gratuita. 

 

4.3.2. GLICEMIA 

A realização da medição da glicémia pode ser feita em jejum ou em regime pós-prandial, recorrendo-

se a um medidor automático. Para se efetuar esta medição é necessário, em primeiro lugar, fazer a 

limpeza ao dedo com álcool a 70º, sendo o dedo mais indicado o anelar, relativamente à punção, 

esta deverá ser realizada na polpa macia lateral, recolhendo-se o sangue numa tira reativa que 

posteriormente é inserida no medidor [51]. 

A Diabetes é caracterizada por uma elevada concentração de glicose no sangue, enquanto não for 

diagnosticada e controlada provoca danos em outros órgãos, o que implica outras complicações de 

saúde como Doenças Cardiovasculares (DCV), nefropatia, retinopatia e neuropatia. Segundo dados 

do SNS a diabetes é uma doença que afeta 10% dos indivíduos que se encontram entre os 25 e os 

74 anos, principalmente homens e afeta 23,8% dos indivíduos portugueses entre os 65 e os 74anos 

e esta assume uma grande causa de mortes [49]. 

O diagnóstico da diabetes não deve ser feito com base em apenas uma medição, no entanto a 

Direção Geral de Saúde (DGS) estabeleceu como valores de referência para o diagnóstico valores 

superiores a 126mg/dL em jejum e 200mg/dL pós-prandial [52]. 

 

4.3.3. COLESTEROL TOTAL E TRIGLICERÍDEOS 

O colesterol apesar de ser uma gordura essencial no nosso organismo, em elevadas concentrações 

começa a depositar-se nas paredes das artérias, representando assim um risco para a instalação 

de problemas cardiovasculares [53]. A DGS, como prevenção primária para o risco de DCV, 

estabeleceu que os valores de colesterol total e de triglicerídeos devem ser inferiores a 190mg/dl e 

150md/dl, respetivamente [54]. 

A medição na FAV é realizada recorrendo a um aparelho eletrónico e tal como na medição da 

glicose, esta é realizada por uma punção no dedo anelar, posteriormente coloca-se o sangue na fita 

tira-teste reativa e introduz-se no aparelho eletrónico que em poucos minutos dá o resultado. A 

medição do colesterol não requer jejum, mas para a correta medição dos triglicerídeos o utente deve 

estar com um jejum de 12 horas. 

 

4.4. PESO E ALTURA 

A medição do peso e da altura são disponibilizados de forma gratuita na farmácia. A balança 

encontra-se à entrada da farmácia, sendo muitas vezes utilizada sem acompanhamento. A FAV 

oferece também o serviço de pesagem de bebés, esta balança encontra-se na sala de enfermagem, 
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numa zona mais privada e com aquecimento, de forma a conferir melhores condições, uma vez que 

os bebés são pesados sem roupa.  

Durante os meses de estágio, comecei desde cedo a realizar estas medições, no início sempre 

acompanhada por um farmacêutico, mas rapidamente comecei a realizar esta tarefa de forma 

autónoma. 

 

4.5. PLANOS DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

É importante disponibilizar informação aos utentes, que “ultrapasse” a indicação da forma de toma 

de medicamentos ou indicações de dermocosmética. Há que relacionar as doenças em progressão 

ou já instaladas que os utentes apresentem com fatores externos como alimentação, exercício físico, 

higiene do sono, higiene oral e outros hábitos diários que possam ser comportamentos de maior 

risco [55]. Nesta sequência, e como complemento aos cuidados de saúde prestados no momento 

do atendimento, a FAV tem um expositor com panfletos que podem ser recolhidos pelos utentes, de 

forma a esclarecer dúvidas sobre temas mais específicos e/ou a complementar a informação 

disponibilizada pelo farmacêutico no momento do atendimento. 

A FAV tem uma grande presença nas principais redes socias, como Facebook e Instagram, onde 

apresenta medidas a tomar para prevenir doenças e algumas campanhas de rastreios, apostando 

assim na informação diária e atualizada aos seus utentes. Além disso, também oferece informação 

no seu website (www.sadabandeira.com), que está organizado por tema (medicamentos, 

sexualidade, higiene oral, ortopedia, entre outros) de forma a facilitar a procura do utente e onde 

estes podem encontrar perguntas mais frequentes com as respetivas respostas.  

 

4.6. VALORMED® 

A ValorMed® é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela gestão de resíduos de 

embalagens vazias e medicações fora de uso. A FAV, e com o intuito de proteger o ambiente, tem 

colaboração com esta sociedade, pois os problemas de contaminação de solos e de massas de 

águas com resíduos de medicamentos que são lançados nos esgotos tem vindo a ser um problema 

ambiental e de saúde pública crescente [56,57]. A ValorMed® envia os contentores para a farmácia, 

onde são recolhidas as embalagens e restos de medicamentos fora de validade. Não são aceites 

seringas, agulhas, materiais cortantes, material de pensos ou cirúrgicos, produtos químicos, 

aparelhos eletrónicos, pilhas e radiografias. Quando o contentor se encontra cheio, este é recolhido 

por um armazenista que trata do armazenamento intermédio dos contentores, sendo os mesmos 

recolhidos posteriormente pela sociedade em questão de forma a dar o tratamento adequado. As 

embalagens são recicladas e os restos de medicamentos são incinerados para fins de valorização 

energética [58]. 

 

4.7. SESSÕES DIETA EASYSLIM 

A dieta EasySlim consiste num programa de acompanhamento nutricional criado em Portugal, por 

nutricionistas e exclusivo de farmácias. Este programa encontra-se presente em mais de 700 

farmácias, incluindo a FAV, oferecendo assim aos seus utentes a possibilidade de um 

acompanhamento semanal, que é realizado aos sábados de manhã [59]. Este programa tem como 

http://www.sadabandeira.com/
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principal objetivo ensinar o utente a estabelecer um plano nutricional saudável, indicando estratégias 

de gestão de peso, bem como a obter um estilo de vida saudável. 

 

5. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

Para que a equipa consiga oferecer um atendimento eficiente e de confiança é necessária uma 

constante formação, pois os avanços na área da saúde são constantes. A farmácia reconhecendo 

esta necessidade, oferece aos seus farmacêuticos e técnicos de farmácia formações, 

principalmente referentes a MNSRM como suplementos alimentares, DM, MH e PCHC, para que a 

equipa seja sempre capaz de se superar e de manter o rigor no atendimento. 

Durante o estágio ofereceram-me a possibilidade de participar em formações de diversas áreas, 

representadas na Tabela 6 (Anexo 1), o que me ajudou muito nos momentos de atendimento e 

aconselhamento, principalmente em cosmética, área com a qual tive um menor contacto enquanto 

estudante. Foram ainda estas formações que me conduziram para os projetos desenvolvidos no 

estágio. Os diplomas das formações realizadas encontram-se no Anexo 2. 
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PARTE II- TEMAS DESENVOLVIDOS 

INTRODUÇÃO 

Ao longo do estágio, e como já referido na Parte I deste relatório, frequentei algumas formações, 

tendo sido proposto pela DT realizar um boletim informativo para entregar aos colegas da farmácia, 

de forma a relembrar o conceito, apoiar no aconselhamento e realçar alguns produtos que as marcas 

mostram como mais fortes e mais seguros. Foram feitos boletins em diversas áreas, mas umas das 

formações foi específica em Acne, pelo que decidi abordar o assunto mais aprofundadamente no 

boletim informativo, uma vez que a acne no adulto se tem mostrado um problema crescente na 

sociedade (Anexo 3.1.). 

Além disso, durante o estágio desenvolvi dois temas, a pediculose e o sono. 

 
Relativamente ao primeiro tema, a pediculose, foi escolhido tendo em conta a data de início do 

estágio, que coincidiu com o início do ano letivo, altura de vários picos de infestação por piolhos. A 

FAV localiza-se numa área onde se situam muitas escolas e colégios, pelo que a procura por 

tratamentos para a pediculose foi muita elevada, associada a esta procura surgiram dúvidas sobre 

como ajudar realmente a travar o problema, tendo sido este mais um fator para explorar este tema. 

Assim, e de forma a consolidar a informação pesquisada e trabalhada desenvolvi um panfleto sobre 

o tratamento da pediculose (Anexo 4.1), o mesmo foi distribuído na farmácia e, ainda, em algumas 

escolas e infantários da zona. No âmbito deste tema, serão desenvolvidos os seguintes tópicos: o 

principal vetor desta doença; formas de deteção; propagação; e as diversas formas de tratamento. 

 
O segundo tema, o sono, foi proposto por mim, pois ao longo do estágio foi notório a grande procura 

de soluções para regular o ciclo de sono das crianças. Neste tema desenvolvi um boletim informativo 

e um inquérito (Anexos 5.1 e 5.2), de forma a tentar perceber a necessidade de a população, em 

geral, recorrer a medicação para dormir, e mais precisamente a necessidade de regular o ciclo de 

sono das crianças.  

 

1. PEDICULOSE 

Pediculose é o nome que se dá à doença parasitária provocada pela infestação dos piolhos. Este é 

um problema a nível mundial, que afeta todas as classes económicas e para o qual ainda não existe 

uma solução permanente com vista a radicar o problema. De forma a se perceber quais as medidas 

de prevenção e tratamento mais eficazes foi efetuada uma pesquisa sobre este parasita, além disso 

a pesquisa efetuada também recaiu sobre mitos relacionados com a infestação e com as formas de 

tratamento. 

Além do já referido, este tema também surgiu porque a pediculose é um problema que se encontra 

presente em todo o ano, tanto nas escolas e colégios, bem como nas atividades extracurriculares, 

sendo por vezes difícil encontra-se a fonte de contágio, o que causa algum transtorno emocional às 

crianças e aos seus pais. No âmbito deste projeto foi realizado um panfleto (anexo 4.1.) em formato 

físico e digital, tendo o mesmo sido distribuído na FAV e em alguns jardim-escola e colégios, 

nomeadamente no Colégio do Rosário e na Creche/Pré-Escolar de Catassol. 
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1.1. CICLO DE VIDA DO PIOLHO 

O principal vetor da pediculose é o piolho, Pediculus humanus capitis, que pertence à classe dos 

insetos sendo considerado um ectoparasita, ou seja, um parasita externo que se alimenta do sangue 

humano, mantendo-se perto do couro cabeludo para manter a temperatura corporal. Estes parasitas 

encontram-se distribuídos de forma ubiquitária, são pequenos, medindo entre 2 a 3 mm, e têm uma 

coloração branca, tornando-se castanhos após se alimentarem do sangue humano [60]. 

O seu ciclo de vida passa por três fases [60-62]: 

A. Ovos/lêndeas (6 a 9 dias): são muito pequenas, não tendo mais de 0,8mm, sendo por isso 

difíceis de observar, muitas vezes podem ser confundidas com caspa, tendo em conta a 

sua forma oval. Nesta fase, as denominadas lêndeas, são amarelas ou brancas e não têm 

capacidade reprodutora, nem de mobilidade.  

B. Ninfas (7 a 12 dias): estas têm uma aparência semelhante ao piolho adulto, sendo muito 

mais pequenas. Amadurecem após três mudas, ou seja, passam por três fases de 

transformação (anexo 4.2.) até se tornarem adultos. A duração desta fase depende das 

características do ambiente, como por exemplo a temperatura. À semelhança da fase A, 

nesta fase, as denominadas Ninfas, continuam a não apresentar capacidade reprodutora, 

nem mobilidade; 

C. Piolhos adultos macho/fêmea: estes não têm asas e apresentam seis patas com garras, de 

forma a conseguirem prender-se à haste do cabelo ou ao couro cabeludo. As fêmeas são 

normalmente maiores do que os machos, sendo capazes de reproduzir até 10 ovos por dia. 

Apenas nesta fase, como piolhos adultos, estes parasitas apresentam mobilidade, sendo 

responsáveis pela propagação e alimentando-se do sangue humano várias vezes por dia 

para conseguir sobreviver. Têm uma duração de vida de, aproximadamente, um mês, 

conseguindo sobreviver 2 a 3 dias fora do seu hospedeiro. No momento da alimentação, 

estes libertam saliva que provoca prurido, dando por isso origem a crostas, feridas ou 

eczemas. Este prurido pode aparecer apenas 15 dias após a infestação se instalar. 

 

1.2. PROPAGAÇÃO 

As crianças entre os 3 e os 12 anos são o maior grupo de risco na contração de uma infestação por 

piolhos, principalmente as crianças do sexo feminino, sendo frequentemente encontrados no couro 

cabeludo, na nuca e atrás das orelhas (zonas mais quentes da cabeça). No grupo de risco 

encontram-se também os seus familiares e cuidadores, os animais não apresentam grande 

relevância na propagação desta infestação [60,62]. 

A forma de propagação mais comum é o contacto direto (cabeça-cabeça), que pode ocorrer nas 

brincadeiras na escola ou até mesmo nas atividades do dia-a-dia das crianças, como desportos, 

acampamentos ou até mesmo em casa. A transmissão indireta, apesar de menos provável, é 

possível em infestações muito intensas, através da partilha de roupas ou de acessórios como 

escovas, toalhas e chapéus [60-62]. Alguns estudos revelam ainda que há 4% de probabilidade de 

se encontrar piolhos nas almofadas, nos lençóis, nas carpetes, nos sofás ou até mesmo nos 
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peluches, e que apesar de probabilidade de transmissão ser baixa há a possibilidade de esta ocorrer 

[61]. 

Relativamente a atividades em piscinas, há estudos que revelam que durante 30 minutos não existe 

perda de piolhos na cabeça dos indivíduos infestados, pelo que a sua propagação em piscinas é 

pouco provável. Neste sentido, salienta-se que o piolho consegue sobreviver na água durante, 

aproximadamente, 20 minutos e tem a capacidade de ficar agarrado à haste do cabelo, fechando 

os orifícios respiratórios e conseguindo deste modo sobreviver [61]. 

Não são conhecidas doenças que possam ser transmitidas pelo piolho, contudo, problemas 

bacterianos a nível dérmico podem surgir devido ao prurido que estes causam ao se alimentarem 

do seu hospedeiro, levando a lesões no couro cabeludo 

 

1.3. PREVENÇÃO 

A prevenção passa por evitar as formas de propagação da pediculose, neste seguimento propõe-

se as seguintes medidas [60,62]: 

• Apanhar o cabelo ou entrelaçá-lo de forma a minimizar o contacto, uma vez que é impossível 

impedir o contacto cabeça-cabeça nas brincadeiras; 

• Na piscina utilizar sempre touca; 

• Desinfetar o ambiente, ou seja, aspirar as superfícies não passíveis de serem lavadas como 

bancos do carro, sofás e tapetes e colocar em sacos fechados por 15 dias objetos que não 

possam ser lavados ou aspirados, como por exemplo peluches e outros brinquedos. 

• Lavar toda a roupa da criança infestada, assim como a sua roupa de cama, com detergente 

e a altas temperaturas (60º durante 5 a 10minutos); 

• Não partilhar roupas nem acessórios como chapéus, toucas, escovas, toalhas e almofadas; 

• Observar regularmente a cabeça das crianças passando o pente fino para piolhos. 

Ainda como prevenção importa realçar que existem champôs que se podem utilizar na altura das 

infestações mais intensas, de forma a impedir o aumento da infestação ou o seu reaparecimento, 

além disso, também existem elásticos de cabelo e bandoletes impregnados em óleos naturais de 

libertação prolongada, que funcionam como repelentes para piolhos. Alguns exemplos destes 

produtos são:  

• Tiox champo UD®: uso diário, funciona como repelente de piolho, sendo constituído por 

Quassia, um repelente natural de insetos, e vinagre de maçã, que tem a capacidade de 

fechar a haste do cabelo, impedindo a adesão do piolho. Este champô tem uma ação 

calmante no couro cabeludo e, ainda, consegue fazer com os restos de lêndeas mortas 

sejam retiradas do couro cabeludo, estas podem permanecer até 6 meses após a infestação 

[63];  

• Paranix- Repel spray ®: possui óleos e agentes capazes de formar um filme protetor na 

haste do cabelo e couro cabeludo de forma a impedir a adesão do piolho, para além disso 

tem uma ação nutritiva e amaciadora [64]; 

• Paranix champô lava e protege®: substitui o champô de uso regular e deve ser utilizado em 

cada 2 a 3 dias. Tem compostos que eliminam os piolhos na fase em que estes ainda não 
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se reproduzem (lêndea), impedindo a propagação da infestação. Este champô é mais 

agressivo que o Paranix- Repel Spray®, pelo que não pode ser aplicado todos os dias [64]. 

 

1.4. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da pediculose passa pela inspeção a olho nu da cabeça das crianças, procurando 

desta forma lêndeas ou piolhos adultos, principalmente na nuca e atrás das orelhas [60].  

A procura de piolhos pode ser difícil, uma vez os estes têm capacidade de num minuto arrastar-se 

por 6 a 30 cm, existem estudos que indicam que o uso de óleos ou condicionadores atrasam o 

movimento do piolho, tornando assim mais eficiente a sua procura [62, 65]. Outro motivo que torna 

a sua procura difícil é o facto de as lêndeas serem muitas vezes confundidas com caspa ou outros 

detritos que podem ser encontrados no couro cabeludo, neste sentido, salienta-se que uma forma 

de as distinguir é na sua aderência à haste do cabelo, sendo as lêndeas mais difíceis de eliminar 

do cabelo do que os restantes detritos [65]. 

Estudos comprovam que o uso de pentes é significativamente mais efetivo do que a procura a olho 

nu, e que os pentes de metal são muito mais eficientes do que os de plástico [60, 61]. 

A Paranix lançou um produto para facilitar a pesquisa de lêndeas, Gel paranix localizador de 

lêndeas®, este corresponde a um gel transparente avermelhado, que contém um corante que 

consegue tingir as lêndeas de vermelho sem tingir o cabelo, tornando-as mais visíveis, 

principalmente em cabelos claros [66]. 

 

1.5. TRATAMENTO 

O tratamento da pediculose conta com técnicas muito ancestrais que se baseiam em retirar os 

piolhos à mão ou com ajuda de pentes, no entanto já se encontram no mercado muitos produtos 

que combatem este problema de forma mais eficiente. Os produtos para tratamento da pediculose 

devem ter uma ação física/mecânica sobre o piolho, enquadrando-se desta forma na definição de 

DM, apesar de ainda serem encontrados produtos com tratamento químico. Não são utilizados em 

Portugal antibióticos por via oral para o combate desta infestação, ao contrário do que pode ser 

observado noutros países [67,68]. 

 

1.5.1. TRATAMENTO QUÍMICO 

Ainda são encontrados produtos de tratamento químico no mercado, Parasidose®, Nix®, Quitoso®, 

no entanto há estudos que comprovam que este tratamento é menos eficaz do que o tratamento 

mecânico, pois é capaz de criar resistências [68]:  

• Parasidose® - contem na sua composição fenotrina em concentração reduzida (2mg/g), no 

entanto é necessário ter cuidado, pois se administrado em grandes quantidades pode haver 

absorção causando danos neurológicos a crianças e bebés. Pode ser aplicado em crianças 

a partir dos 30 meses sempre sobre o cabelo molhado e deixar atuar apenas por 3 minutos 

enxaguando-se bem para retirar todo o produto, repetindo-se de seguida todo o processo 

[71]; 
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• Nix® e Quitoso® - contêm na sua composição permetrina em concentração reduzida 

(10mg/g), podendo causar alguma irritação cutânea. Estes podem ser aplicados em 

crianças a partir dos 6meses de idade. O Nix® deve ser aplicado no cabelo lavado com um 

champô neutro e após retirar bem o excesso de água com a ajuda da toalha, enquanto que 

o Quitoso® pode ser aplicado no cabelo seco. Após a sua aplicação é necessário deixar 

atuar os produtos por 10 minutos e em seguida retirar o produto enxaguando bem o cabelo 

[72,73]. 

Os compostos químicos utilizados nestes produtos são os piretróides (fenetrina e permetrina), que 

conseguem atingir as lêndeas e os piolhos adultos, atuando diretamente no sistema nervoso central 

e periférico dos insetos e causando hiperexcitabilidade por interferirem com os canais de sódio, 

levando à sua morte [69]. Estes compostos, se ingeridos por humanos, não têm a mesma ação que 

nos insetos, uma vez que os humanos conseguem metaboliza-los e elimina-los. Nesta sequência, 

salienta-se que na utilização destes produtos, pelos humanos, apenas há exposição dérmica não 

havendo desta forma absorção significativa de inseticidas. Apesar de não haver absorção sistémica 

dos inseticidas, pode ocorrer alguma irritação local no couro cabeludo, devido ao contacto com os 

produtos [70]. 

Uma semana após o tratamento devem ser revistas as cabeças das crianças, de forma confirmar 

se ainda se encontram piolhos vivos, caso sejam encontrados o tratamento deve ser repetido. Duas 

semanas após o tratamento de ainda forem encontrados piolhos deve ser adotado outro tipo de 

tratamento, pois pode ser indicativo de que há resistência ao tratamento adotado [71,74]. 

 

1.5.2. TRATAMENTO FÍSICO/MECÂNICO 

Há muitos DM disponíveis no mercado para combater a pediculose que atuam de forma 

física/mecânica, ou seja, sem recurso a inseticidas. Existe um pente elétrico e os restantes 

dispositivos funcionam todos de forma muito semelhante, contendo na sua formulação dimeticone 

que é um polímero à base de silicone que reveste o piolho e o imobiliza, inibindo o seu sistema 

respiratório e a excreção de água, provocando perturbações nos órgãos internos e levando assim à 

sua morte [75]. 

Foram feitos estudos com a utilização de dimeticone a 100%, no entanto esta opção mostrou-se 

difícil de aplicar e de lavar, pelo que foram criadas fórmulas com diferentes percentagens deste 

composto. A maior parte das fórmulas contêm 10% de dimeticone associado a agentes tensioativos 

e óleos naturais [75]. 

No que concerne aos produtos existentes no mercado, realçam-se os seguintes, de entre os mais 

vendidos: Stop Piolhos®, Neo-quitoso®, Piky®, FullMarks®, Paranix® e Itax®. Estes são aplicados 

no cabelo seco e desembaraçado que após a sua aplicação deve ser lavado com um champô suave 

de uso frequente. Os tempos de aplicação podem ser consultados no panfleto que se encontra no 

anexo 4.1. e variam consoante a concentração de dimeticone presente na formulação. 

Outro exemplo de produto é o Para Pio Duo LP® que contem uma fórmula patenteada que contem 

triglicerídeos, isohexadecano, ésteres de sorbitano e água. Esta fórmula consegue penetrar o 

opérculo das lêndeas o que o torna eficaz em apenas uma utilização, pois atua no piolho adulto e 
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na lêndea, no entanto é necessário deixar atuar por um período prolongado, normalmente é aplicado 

durante a noite e retirado de manhã (mínimo de oito horas) [76]. 

Em relação ao dispositivo elétrico realça-se que este aplica um pequeno choque que é suficiente 

para matar o piolho, mas que é impercetível para o humano. Este dispositivo tem a forma de um 

pente com dentes metálicos, e produz um zumbido que pára no momento em que mata o piolho. 

Tem de ser utilizado no cabelo seco e num angulo de 45º com o couro cabeludo, deve ser repetido 

várias vezes durante duas semanas de modo a assegurar que não há recidivas e para garantir que 

consegue matar todos os piolhos adultos, pois o mesmo pode não conseguir matar as lêndeas 

devido ao seu tamanho reduzido [77]. 

 

1.6 CONCLUSÕES DO PROJETO DESENVOLVIDO 

Como referido anteriormente, a pediculose é um problema mundial, no entanto apesar do 

constrangimento e mau estar criado pelos surtos, ainda não há uma cura definitiva. 

Apesar de haver estudos que comprovam que os tratamentos de ação mecânica são muito mais 

eficazes, os utentes ainda procuram os tratamentos “com medicamento” como muita vez me foi 

pedido nos atendimentos realizados. O panfleto informativo menciona os diferentes produtos 

presentes no mercado, assim como as formas de aplicação e idades a partir das quais podem ser 

aplicados, demonstrando-se uma mais valia para os utentes, pois facilitou de certo modo a sua 

escolha. 

Ainda há muito trabalho a fazer, por parte do farmacêutico, no que respeita às formas de prevenção 

da pediculose, pois por vezes são as medidas mais básicas que falham. Nos atendimentos 

realizados apercebi-me que muitas vezes os utentes não lavam ou aspiraram todas as superfícies 

pelas quais a criança passou, sendo o carro um dos locais que nunca é cuidado, dando desta forma 

espaço para reinfestações. Neste contexto o panfleto realizado conseguiu ter mais impacto, pois 

foram realçadas medidas preventivas muitas vezes descuradas pelos pais. 

A pediculose é uma infestação muito antiga com o qual a população tem de lidar frequentemente, 

porém, ainda não está completamente elucidada de como responder ao problema de forma a 

erradicá-lo. 

  



31 
 

2. SONO 

O sono é fundamental para a nossa saúde e bem-estar. É durante o sono que o organismo se 

consegue recuperar, reparando todas as nossas funções como a renovação celular, a produção 

hormonal, a síntese de proteínas e a regulação metabólica, pelo que não dormir as horas 

recomendadas está relacionado com doenças crónicas como a obesidade, a diabetes, a depressão 

e problemas respiratórios, assim como com distúrbios emocionais e comportamentais [78]. 

Há estudos que comprovam que existe um aumento dos níveis de glicose, devido à diminuição do 

metabolismo associado à privação de sono, o que pode levar ao agravamento do quadro de diabetes 

num paciente diagnosticado, ou aumentar o risco de desenvolvimento de diabetes. Em indivíduos 

com apneia, foram diagnosticados níveis elevados de leptinas o que contribui para o aumento do 

risco de desenvolvimento de diabetes, e também agrava quadros de obesidade, por afetar a 

moderação do apetite. O sono está envolvido em todos os processos fisiológicos do nosso 

organismo, pelo que é necessário preservá-lo [79]. 

 

2.1. HORAS DE SONO 

A Organização Nacional de Saúde Americana elaborou um guia das horas de sono recomendadas 

nas diferentes faixas etárias, para tal foi necessário reunir uma equipa multidisciplinar que reviu os 

estudos publicados sobre este assunto, concluindo que as horas de sono recomendadas para cada 

faixa etária são as indicadas na Tabela 2 representada [80].  

 
Tabela 2- Horas de sono recomendadas pela Organização Nacional 
de Saúde Americana para cada faixa etária [80]. 

Idade Horas recomendadas 

Dos 0 aos 3 meses 14 a 17 horas 

Dos 4 aos 11 meses 12 a 15 horas 

De 1 aos 2 anos 11 a 14 horas 

Dos 3 aos 5 anos 10 a 13 horas 

Dos 6 aos 13 anos 9 a 11 horas 

Dos 14 aos 17 anos 8 a 10 horas 

Dos 18 aos 25 anos 7 a 9 horas 

Dos 26 aos 64 anos 7 a 9 horas 

Com 65 anos ou mais 7 a 8 horas 

 

Quer nas crianças, como nos idosos as sestas devem ser contabilizadas no tempo total de horas de 

sono. Estudos revelam que as crianças e adolescentes que cumprem diariamente estas horas de 

sono apresentam melhor comportamento, melhor capacidade de memória e aprendizagem, e, ainda, 

a uma maior regulação emocional o que leva a uma melhor qualidade de vida mental e física [81]. 

Relativamente aos idosos, os estudos existentes sobre as sestas nesta faixa etária não são 

concordantes, no entanto há um estudo que indica que se a sesta não exceder os 90 minutos a 

mesma tem um papel benéfico a nível cognitivo e melhora o humor [82]. Há alterações estruturais 

do sono que ocorrem com o envelhecimento, observando-se nesta faixa etária uma diminuição 
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global do tempo de sono noturno, o que justifica que as horas recomendadas nos idosos com 65 

anos ou mais sejam mais reduzidas. Esta diminuição de horas de sono faz-se acompanhar de uma 

menor capacidade de iniciar o sono, assim como acordar mais precoce. Apesar de conseguir 

completar o ciclo do sono, este já não se encontra sincronizado com o ambiente [83]. 

 

2.2. HIGIENE DO SONO 

A higiene do sono consiste num conjunto de medidas que devem ser tidas em consideração para 

se conseguir obter um sono de qualidade, nomeadamente [84,85]: 

• Rotina de sono: deitar e acordar pela mesma hora todos os dias, inclusive ao fim-de-semana 

e nas férias, deve ser feito um esforço para não se alterar o horário de rotina do sono em 

mais de uma hora; 

• Evitar o tabaco, o álcool e as bebidas com cafeína (café, chá preto, coca-cola, entre outros) 

a partir do final da tarde;  

• Praticar exercício físico regular, evitando a sua prática perto da hora de dormir;  

• Dormir num quarto com pouca luz e sem ruído; 

• Aparelho eletrónicos: evitar a presença destes aparelhos no quarto e evitar ver televisão e 

jogar no computador e/ou no telemóvel, pelo menos uma hora antes de dormir; 

• Evitar ler e estudar antes de dormir, pois são ações que estimulam o cérebro e que devem 

ser evitadas; 

• Fazer refeições ligeiras à noite e não se alimentar próximo da hora de dormir, evitando 

alimentar-se na cama; 

• Evitar sestas em caso de dificuldade em adormecer, caso as mesmas sejam feitas devem 

ter uma duração máxima de 30 minutos, pois sestas mais longas podem dificultar o 

adormecer à noite;  

• Evitar as preocupações diárias ao deitar: tentar libertar-se delas antes de ir dormir 

Medidas adicionais devem ser adotadas nas crianças, pois cada vez mais os pais sentem a 

necessidade de brincar com os sues filhos à noite, tendo a conta que é a única altura do dia que 

têm disponibilidade para tal, no entanto não podem negligenciar a hora de deitar das crianças, 

devendo manter sempre uma rotina previsível quanto à hora de deitar. No momento de ir para a 

cama a criança deve estar acordada para aprender que deve adormecer sozinha, de modo a que o 

também consiga fazer caso acorde a meio da noite. Às crianças mais inseguras pode-se dar 

brinquedos ou mantas para que se sintam mais confortáveis a adormecer sozinhas. Caso seja 

necessário o contato dos pais com as crianças a meio da noite, este deve ser rápido e sem retirar a 

criança da sua cama [84]. 

No que concerne aos adolescentes salienta-se que estes têm horários mais variáveis devido a 

horários escolares e às diferentes atividades extracurriculares que têm ao longo da semana, no 

entanto, o importante nesta idade é que durmam as horas recomendadas, podendo ocasionalmente 

compensar ao fim de semana (FDS) as horas não dormidas ao longo da semana. Outro problema 

na adolescência são os equipamentos eletrónicos, pois estes contêm luzes de presença que ao 
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receber notificações ou mensagens durante a noite pode perturbar o sono, pelo que todos estes 

aparelhos deveriam ficar fora do quarto [84]. 

Nos idosos, ao contrário do que acontece com as crianças e adolescentes, o problema está na falta 

de exercício físico e baixa exposição solar, distanciando-se das medidas de higiene do sono que 

são mais importantes nas outras faixas etárias. Nesta sequência, o aumento da atividade física nos 

idosos faz aumentar a profundidade e duração do sono e a sua exposição solar é importante na 

regularização do circo circadiano que vai ajudar a ajustar o sono [86]. 

 

2.3. CICLO CIRCADIANO 

O ciclo circadiano é composto por impulsos bioquímicos, fisiológicos ou comportamentais que 

variam ao longo do dia, neste ciclo encontra-se a capacidade de o indivíduo controlar o ciclo de 

sono e vigília [87]. Este ciclo é controlado por fatores externos e internos que se complementam. Os 

fatores externos podem ser a luz ambiente, a alimentação, a temperatura e o som, que podem 

influenciar a produção e libertação de fatores endógenos como hormonas e neurotransmissores 

essenciais para a regulação do ciclo de sono e vigília. Esta estimulação ocorre no hipotálamo que 

ao receber a informação externa, mais precisamente pelo feixe nervoso retino-hipotalâmico, como 

a presença e ausência de luz, vai funcionar como um relógio interno e alterar as concentrações 

endógenas de hormonas e neurotransmissores [87]. Este estímulo também atua na glândula pineal 

que secreta uma das principais hormonas implicadas neste ciclo de sono e vigília, a melatonina, no 

entanto outros neurotransmissores como a histamina, a acetilcolina, a dopamina, a serotonina 

(percursora da melatonina), a noradrenalina e a hipocretina encontram-se também envolvidos neste 

controlo. 

 

2.3.1. MELATONINA 

A melatonina é sintetizada na glândula pineal após esta captar triptofano, onde por reação 

enzimática (hidroxilação e descarboxilação) o triptofano dá origem à serotonina que quando em 

excesso, e por processo enzimático específico, dá origem à melatonina. Desta forma realça-se que 

o passo limitante desta síntese é a produção de serotonina, que caso não se encontre em excesso 

não dá origem à melatonina, hormona endógena essencial para a regulação do ciclo de sono e 

vigília. Esta hormona apresenta um pico máximo de concentração ao fim do dia com a diminuição 

da luz natural, sendo de manhã a sua concentração quase indetetável [88, 89]. 

Na gravidez esta hormona apresenta maiores concentrações, pois o feto depende da melatonina da 

sua progenitora para criar um ciclo circadiano no funcionamento dos seus órgãos vitais. Esta 

dependência dura até às 12 semanas de vida, momento a partir do qual o bebé já é capaz de 

produzir melatonina. Como o leite materno é rico em triptofano, este torna-se numa fonte de 

melatonina, levando desta forma à indução do sono após a sua alimentação [89]. 

Devido à sua elevada importância no ciclo de sono e vigília, a melatonina é muito utilizada no 

tratamento de problemas de sono, pois não apresenta os efeitos secundárias de outras classes de 

medicamentos utilizados para o mesmo fim e porque a sua toxicidade é reduzida [89].  
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2.4. FASES DO SONO 

O sono é explicado através do padrão das ondas cerebrais, da atividade muscular e do movimento 

ocular (movimento rápido dos olhos), pelo que se consegue dividir o sono em duas fases: 

• Fase REM (Sono paradoxal): compõe 25% do sono, nesta fase o indivíduo apresenta um 

padrão de ondas cerebrais semelhantes a um individuo acordado, uma atividade muscular 

muito reduzida ou mesmo inibida (espasmos involuntários musculares e ereção peniana) e 

um movimento rápido dos olhos. Associado a estes padrões neurofisiológicos estão ainda 

as flutuações cardiorrespiratórias (diminuição da PA, da frequência cardíaca e da ventilação 

alveolar), a perda de controlo de temperatura e a perda de sensibilidade ao dióxido de 

carbono. No entanto é nesta fase que se proporciona a consolidação da aprendizagem e os 

sonhos [90,91]. 

• Fase NREM (Sono de onda lenta): compõe 75% do sono subdividido em 3 fases [91]: 

o N1: baixa atividade cerebral, atividade muscular e movimento ocular reduzidos; 

o N2: sem relação com o despertar; 

o N3: fase de sono profundo, a qual se atinge nas primeiras três horas de sono. 

Durante o sono, o individuo passa várias vezes pelas diferentes fases anteriormente apresentadas, 

passando a maioria do tempo de sono nas fases REM e N1 da NREM. 

Nos idosos é normal observar-se uma diminuição dos estágios de sono mais profundo, ao contrário 

do que acontece nas crianças. Esta diminuição nos idosos encontra-se normalmente associada a 

doenças que possam apresentar e a efeitos adversos da medicação que possam estar a fazer. 

 

2.5. TRANSTORNOS DE SONO 

Os transtornos de Sono (TS) são vários e associados a diversos fatores, segundo a Classificação 

Internacional de Transtornos de Sono estabelecida pela American Sleep Disorders Association em 

1997, estes transtornos dividem-se em oito categorias. No entanto, apenas as quatro categorias que 

apresentam maior preocupação vão ser abordadas neste capítulo, por serem as que apresentam 

mais queixas por parte de indivíduos com problemas de sono [91, 92]. 

1. Insônia: este representa o TS mais frequente na população, caracteriza-se pela dificuldade 

em iniciar o sono, pelos múltiplos despertares ao longo da noite ou pelo despertar precoce 

sem capacidade de retomar o sono, e associa-se a uma sonolência e cansaço persistentes 

ao longo do dia. Quando a insónia é aguda as suas causas são mais facilmente 

diagnosticadas, as mesmas podem estar associadas, por exemplo, a quadros de ansiedade 

mais pontuais que podem dever-se a trabalho, à perda de um ente querido, a doenças a 

curto prazo, a cirurgia ou a alguma outra alteração da rotina diária. No que concerne à 

insónia crónica, realça-se que esta tem um maior impacto clínico, sendo normalmente 

associada à sua persistência, existindo por mais de três meses, e mais difícil de diagnosticar 

a sua causa, podendo esta ser secundária a uma etiologia médica, psiquiátrica ou até 

mesmo ser efeito adverso de medicação feita pelo indivíduo [91,92]; 

2. Hipersónia - Sonolência excessiva diurna: caracteriza-se pela dificuldade em manter o 

alerta durante o dia em atividades mais monótonas, acabando por adormecer, o que pode 
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ser perigoso em atividades como a condução. Muitas vezes o indivíduo mantém os 

movimentos de forma involuntária não se apercebendo do ocorrido. Normalmente está 

associada à privação continuada de sono, relacionada com medicação ou induzida pelo 

abuso de álcool [91]; 

3. Transtornos do ritmo circadiano: neste caso encontra-se uma dessincronização da 

propensão de sono com o ritmo circadiano, ou seja, os fatores endógenos encontram-se 

desalinhados com os fatores ambientais [91]. 

 

Tabela 3- Representação dos transtornos de sono face ao ciclo normal [91]. 

 

 
 
 
 

4. Transtornos de movimento relacionados com o sono - Parassonias: alterações do sono 

que se caracterizam por movimentos involuntários que causam interrupções no ciclo normal 

do sono. Estes podem estar associados à fase do sono NREM, como o TS do despertar 

confusional, do sonambulismo, e do terror noturno, sendo este último mais comum nas 

crianças e reduzindo-se com a idade. Os quadros de sonambulismo e terror noturno são 

mais severos e o indivíduo não tem qualquer lembrança do acontecido. Os TS relacionados 

com a fase de sono REM são os pesadelos (que se diferenciam dos terrores noturnos por 

não serem tão severos e por o individuo ter consciência de que acontece) e os transtornos 

comportamentais, que se manifestam por movimentos anormais que podem causar lesões 

no indivíduo. Nos transtornos de movimento mais ligeiros estão o bruxismo, o movimento 

periódico das pernas e a síndrome das pernas inquietas (mais característicos de indivíduos 

mais velhos) [91, 92]. 

 

2.6. TRATAMENTOS 

O diagnóstico das causas dos TS nem sempre é rápido e fácil, pelo que antes de passar para o 

tratamento é necessária uma avaliação de todos os fatores externos que possam estar a causar o 

transtorno e avaliar se se trata uma situação aguda ou crónica (mais de três meses de reclamação 

de TS). 

Numa situação aguda o tratamento passa por uma abordagem não farmacológica, passando por 

uma boa higiene do sono que pode ser auxiliada por terapia cognitivo-comportamental, caso a 

higiene do sono seja insuficiente. A terapia cognitivo-comportamental visa corrigir algumas posturas 

inadequadas relativas ao sono e a crenças que possam alterar uma boa higiene do sono, e ainda 

se necessário, por meio de técnicas de relaxamento, pode avaliar e melhorar situações de maior 

ansiedade que possam estar a causar o TS. Além do referido, esta terapia pode ainda passar pelo 

controlo de estímulos que causam ansiedade no momento de dormir, através de restrições de sono, 

onde são criados horários rígidos de dormir e de acordar, isentos de sestas, assim e caso o indivíduo 

não consiga dormir as horas estabelecidas, este vai criar uma maior necessidade de compensar 
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nos dias que se seguem, equilibrando desta forma o ciclo de sono [93]. Também podem ser 

adotadas técnicas de relaxamento muscular conjugadas com tecnitas de respiração profunda ou 

meditação, com o objetivo de diminuir a excitação fisiológica e psicológica e assim melhorar o TS 

[93].  

Por vezes quando as terapêuticas não farmacológicas não são capazes de solucionar o problema 

existe a necessidade de se recorrer a um tratamento farmacológico.  

Nesta sequência, informa-se que o tratamento farmacológico é normalmente utilizado em situações 

de cronicidade, no entanto em situações agudas em que os indivíduos procuram uma solução mais 

rápida também pode recorrer-se a este tipo de tratamento, mas nestes casos, a medicação não 

deve ser continuada após solucionado o problema, de forma a não criar dependência [82, 93].  

O tratamento farmacológico pode ser dividido nas seguintes categorias: 

• Ansiolíticos/Sedativos/Hipnóticos: como tratamento de primeira linha estão as 

benzodiazepinas (BZD), agonistas dos recetores das BZD e antidepressivos com efeito 

sedativos. Devem ser utilizados a curto prazo, pois podem provocar dependência e não são 

indicados para as insónias leves a moderadas. Estudos indicam que ajudam a diminuir a 

insónia inicial e intermédia. Todas as BZD têm efeito depressor do sistema respiratório, pelo 

que a situação do indivíduo deve ser bem avaliada aquando da sua prescrição, pois não 

devem ser prescritas a indivíduos com síndrome da apneia, uma vez que o quadro deste 

individuo pode agravar-se. Como primeira linha recorrem-se a BZD de curta duração como 

o alprazolam (Xanax®), lorazepam (Lorenin®), estazolam (Kainever®), oxazepam 

(Serenal®) e triazolam (Halcion®). O agonista dos recetores das BZD mais utilizado é o 

zolpidem (stilnox®). Já no grupo dos antidepressivos são utilizados, como primeira linha, os 

antidepressivos tricíclicos que têm uma maior duração de ação, como amitriptilina (ADT®). 

Os antidepressivos tetracíclicos, como a mirtazapina (Remeron®), e atípicos, como a a 

trazodona (triticum®), também são prescritos, no entanto, ainda não há muitos estudos que 

comprovem que melhorem de facto o sono de indivíduos com insónias [91, 93];  

• Anti-histamínicos: são os compostos mais utilizados sem prescrição médica, pois um dos 

efeitos secundários é a sonolência/sedação, no entanto estes induzem tolerância, o que faz 

com que percam rapidamente efeito [91]; 

• Compostos naturais - melatonina: há estudos que demonstram a eficácia da melatonina 

no tratamento da insónia, no entanto esta tem um efeito inferior aos restantes tratamentos 

farmacológicos apresentados. Este composto é muito recomendado quando o TS está 

relacionado com o ritmo circadiano, não relevando outras patologias associadas. Estudos 

demonstram que há uma indução de sono 15 a 20minutos após administração de 

melatonina, o uso deste composto é seguro em crianças e adolescentes. No que concerne 

à Dos de melatonina a administrar em caso de insónias, importa ressalvar que ainda não 

existe uma Dos definida, no entanto existem estudos que recomendam a dose diária de 

300mg, uma vez que com esta concentração não são observadas reações adversas [94, 

95]. 
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2.7. ESTUDO/INQUÉRITO 

O estudo sobre os hábitos de sono na população foi realizado através de um inquérito online que 

contou com 607 respostas de indivíduos com idade compreendidas entre os 16 e os 78 anos (Anexo 

5.1.). Nas primeiras páginas do inquérito os indivíduos foram questionados sobre sexo, idade, horas 

de sono e se apresentavam reclamações de problemas de sono. No caso de resposta positiva para 

problemas de sono seguiam-se perguntas sobre qual a fase de sono mais afetada, fatores externos 

que poderiam estar a causar estes TS, medidas de higiene de sono e medicação. Para além das 

questões pessoais, foi perguntado se os indivíduos tinham filhos com idade inferior a cinco anos, de 

forma a tentar perceber se os problemas de sono poderiam ser derivados de noites mal dormidas, 

pela necessidade de auxiliar os filhos. 

 

2.7.1. AMOSTRA 

O inquérito contou com 607 respostas (Figura 2) tendo havido uma maior afluência de respostas de 

indivíduos do sexo feminino, mais precisamente 72,3% das mesmas, e apenas 27,7% respostas de 

indivíduos do sexo masculino. Esta diferença encontra-se muito distante da diferença encontrada 

na população portuguesa, que segundo a última recolha de dados 2017, pela Base de Dados de 

Portugal Contemporâneo (PORDATA), há uma percentagem de 52,67% de indivíduos do sexo 

feminino e 47,33% indivíduos do sexo masculino. 

Na amostra obtida 40,7% dos indivíduos afirmam ter problemas de sono (Figura 3.), dados que não 

se desviam muito dos dados recolhidos pela Organização Mundial de Saúde, que indica que 45% 

da população mundial sofre de problemas de sono classificando esse problema como “uma 

epidemia global que ameaça a saúde e qualidade de vida” [96]. 

 

2.7.2. HORAS DE SONO 

Numa análise por faixa etária, pode observar-se que a que menos cumpre as horas diárias 

recomendadas é a faixa etária entre os 26 e os 64 anos, não incluindo a faixa dos 14 aos 17 uma 

vez que não tem representatividade. Na análise das respostas não foram contabilizadas as que 

continham de intervalos de horas de sono por noite (ex: 7h a.8h).  Na Tabela abaixo estão 

representadas as horas de sono que cada indivíduo afirma cumprir, por faixa etária. 

 

Tabela 4- Dados das horas de sono por faixa etária. Percentagem de indivíduos que cumprem as horas 

recomendadas por faixa etária. 

Horas sono/ 
idade 

14-17 
14-17 
FDS* 

18-25 
18-25 
FDS* 

26-64 
26-64 
FDS* 

≥ 65 
≥ 65 
FDS* 

4h 0 0 0 1 10 7 1 0 

5h 0 1 11 3 54 29 1 2 

6h 2 0 14 5 133 63 6 3 

7h 3 0 43 9 171 105 11 11 

8h 0 2 21 49 79 200 5 8 

9h 0 2 0 14 5 22 0 0 

10h 0 0 2 8 1 23 0 0 
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Fora das horas 
recomendadas 

100% 20% 29,7% 23,4% 43,7% 27,8% 33,3% 20,8% 

Horas 
recomendadas 

0% 80% 70,3% 76,6% 56,3% 72,2% 66,7% 79,2% 

Legenda: FDS=Fim de semana 

Apenas 5 indivíduos na faixa etária entre os 14 e os 17 anos responderam ao inquérito, e todos 

dormem menos horas do que as recomendadas na sua idade (Figura 4), tendo respondido que 

dormem em média 6 a 7 h por noite, no entanto ao FDS (Figura 5) 80% destes indivíduos 

responderam que dormem as horas de sono recomendadas. Não obstante importa referir que estes 

resultados não são representativos da faixa etária em que se inserem, mas a amostra é demasiado 

pequena. 

Na faixa etária dos 18 aos 25 anos o panorama melhora um pouco (Figuras 6 e 7), apenas 29,7% 

dos indivíduos apresentam horas de sono inferiores às recomendadas, e ao FDS 23,4% (Figura 7). 

No âmbito geral, esta faixa etária apresenta os melhores resultados no que concerne ao 

cumprimento das horas de sono, pode, ainda, observar-se que há uma tentativa de recuperar as 

horas de sono perdidas durante a semana, pois a percentagem de indivíduos que cumprem as horas 

de sono recomendadas aumenta ao fim-de-semana (Tabela 4). 

Relativamente à faixa etária dos 26 aos 64 anos, realça-se que é o grupo com mais respostas. Das 

453 respostas obtidas, 43,4% dos indivíduos não dormem o mínimo de horas recomendadas, e 

como já referido esse é o grupo de indivíduos que apresentam uma maior percentagem de horas de 

sono fora dos intervalos recomendados durante a semana (Figuras 8 e 9). Relativamente ao FDS, 

salienta-se que o panorama melhora muito (Tabela 4), tendo em conta que a percentagem de 

indivíduos que não cumprem as horas de sono diminui para metade, ou seja para 21,8%. Deste 

conjunto de indivíduos, 72,2% dorme entre seis a oito horas ao fim-de-semana, e cerca de 6% 

destes dormem mais horas do que as recomendadas (Figura 9). 

Por último, e quanto aos idosos, salienta-se que foram submetidas 24 respostas de indivíduos com 

idades entre os 65 e os 78 anos. Neste grupo o máximo de horas dormidas tanto de semana como 

de fim-de-semana é de 8 horas por noite (Figuras 10 e 11), 66,7% dos indivíduos consegue dormir 

o mínimo de horas recomendadas e 33,3% dos indivíduos dorme entre 4 a 6 h por dia (Tabela 4), 

no entanto importa referir que não foram efetuadas questões quanto a sestas, o que neste grupo de 

indivíduos pode alterar os padrões de sono noturnos. Esta falha no questionário poderia ter impacto 

nas respostas dos indivíduos que não conseguem atingir o mínimo de horas recomendadas.  

 

2.7.3. TRANSTORNOS DE SONO  

Relativamente aos transtornos do sono (TS) os indivíduos que afirmaram ter problemas de sono 

foram questionados sobre qual a fase do sono mais afetada (Figura 1), onde a resposta mais comum 

foi a fase intermédia, ou seja, acordares constantes ao longo da noite, e em seguida a fase inicial, 

que corresponde a uma dificuldade ao adormecer. Há poucos indivíduos com reclamações de 

dificuldade de sono numa fase final, sendo esta reclamação a nível percentual superior nos homens. 

No entanto há alguns indivíduos que indicam ter problemas de sono gerais, apresentando 

dificuldade em todas as fases de sono. 
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Figura 1 Número de indivíduos representados pelas fases do sono afetadas. 

Para tentar perceber as causas dos TS, os indivíduos foram questionados acerca de fatores que 

causavam estas alterações (Figura 12), 26% dos indivíduos responderam que os problemas de sono 

estavam associados apenas a um fator de desencadeamento, nomeadamente preocupações ou 

situações de grande pressão. 

Os restantes 74% responderam que a dificuldade em manter uma boa noite de sono era 

desencadeada por um conjunto de fatores, sendo os três principais fatores mencionados os 

seguintes: 

• Situações de grande pressão;  

• Preocupações; 

• Problemas de ansiedade, depressão ou Transtorno de Défice de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH). 

Seguindo-se a estes fatores principais e por ordem decrescente: 

• O uso de tecnologias (olhar ecrã de computador, tablet, telemóvel perto da hora de deitar), 

que se mostra transversal a todas as faixas etárias; 

• Horários irregulares; 

• Trabalho por turnos; 

• Ter filhos; 

• Uso de cafeína e estimulantes perto da hora de deitar; 

• Dormir muito durante o dia. 

Numa avaliação grosseira, é percetível que os principais fatores estão ligados a estados de 

ansiedade e pressão, relativamente a todos os outros fatores que influenciam o sono, salienta-se 

que os mesmos podem ser eliminados com uma boa higiene do sono. 

 

2.7.4. HIGIENE DO SONO 

Como referido anteriormente a higiene do sono representa todas as medidas que devem ser 

tomadas para se conseguir obter um sono de qualidade. No inquérito os indivíduos foram 

questionados se as medidas de higiene do sono mencionadas no mesmo estão inseridas na sua 

rotina diária, uma vez que estas devem ser a primeira linha de tratamento em caso de TS. Uma vez 

que 74% dos indivíduos afirmam ter problemas de sono seria de esperar que as medidas de sono 
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fossem cumpridas, todavia, não é o que se verifica pelas respostas obtidas, onde 37,3% dos 

indivíduos revelaram não praticar nenhuma das medidas de higiene do sono ou só praticar uma das 

medidas elencadas e os restantes 62,8% afirmam praticar duas ou mais medidas de higiene do 

sono (Figura 13). A Tabela 5 apresenta as medidas de higiene do sono mais referidas e a respetiva 

percentagem. 

 
Tabela 5- Medidas de higiene de sono representadas por percentagem de indivíduos com problemas de sono 

que as adotam na rotina diária do sono. 

Medidas de higiene Percentagem 

Quarto com pouca luz e sem ruido 22,05% 

Evitar estimulantes 18,63% 

Rotina de sono 18,12% 

Evitar sestas 13,16% 

Refeições ligeiras perto das horas de dormir 10,77% 

Praticar exercício físico regular 9,40% 

Evitar tecnologias 7,86% 

 

2.7.5. TRATAMENTO 

Como avaliado no ponto 2.7.4 a primeira linha de tratamento passa por uma correta rotina de higiene 

do sono. As medidas não farmacológicas não foram referidas no inquérito, no entanto foi dada a 

oportunidade de indicarem outros tipos de tratamentos já realizados, no qual foram mencionados o 

uso de máquina para a apneia e o recurso a acupuntura. 

Dos 247 indivíduos que afirmam ter problemas de sono, 160 indivíduos recorrem a medicação para 

dormir, 64,8%. Dos indivíduos medicados, 55,6% recorre a ansiolíticos/sedativos/hipnóticos, 16,3% 

recorre a ansiolíticos/sedativos/hipnóticos, mas associado a suplementos naturais e apenas 28,1% 

recorre apenas a suplementos naturais (ex. melatonina e serotonina; Figura 14). 

 

2.7.6. CONCLUSÃO 

Após análise dos dados recolhidos, podemos observar que a percentagem de pessoas com 

problemas de sono não de distancia muito da indicada pela Organização Mundial de Saúde. No 

entanto os dados recolhidos são maioritariamente de pessoas do sexo feminino, apresentando desta 

forma uma discrepância grande da população portuguesa, o que pode constituir uma falha no 

estudo. 

Relativamente às horas de sono recomendadas, a faixa etária que apresentam valores mais 

distantes dos recomendados são os de indivíduos entre os 26 e os 64 anos, com exceção da faixa 

entre os 14 e os 17, que não tem representatividade. De uma forma geral os indivíduos que 

responderam ao inquérito dormem melhor ao fim-de-semana do que de semana (Tabela 4). 

Após avaliação das medidas de higiene de sono e fatores que desencadeiam os TS é possível 

perceber que situações de ansiedade, preocupações diárias e situações de grande pressão estão 

muito presentes na realidade das pessoas que apresentam problemas de sono. Estes dados dão a 
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indicação de que a saúde emocional dos indivíduos está diretamente ligada aos problemas de sono 

que apresentam. 

Para colmatar estes problemas deveriam ser aplicadas como tratamento de primeira linha as 

medidas de higiene de sono, que não o acontece de acordo com as respostas recebidas, inclusive 

em indivíduos que já têm acompanhamento médico e que fazem medicação para auxiliar uma boa 

noite de sono. 

Os TS são problemas difíceis de avaliar, pois mesmo em situações agudas, podem progredir para 

cronicidade quando não avaliadas atempadamente e/ou quando não são tomadas medidas 

preventivas para assegurar que o problema não se prolonga. 

No inquérito as pessoas foram abordadas relativamente ao facto de terem filhos com idade inferior 

a cinco anos, no entanto não foi especificado o sexo, nem foram contabilizadas as horas das sestas, 

pelo que estas respostas não foram contabilizadas, por não apresentarem dados suficientes para 

poderem ser avaliadas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1- FORMAÇÕES 
 

Tabela 6- Formações realizadas no decorrer do estágio. 

Formação Tema Data Duração Local Formador(a) 

Rene 

Furterer® 
Gama completa 06/09/2017 

9h30-12h00 

(2h30) 
FSB-Porto Mónica Castro 

Avène® Gama completa 11/09/2017 
9h30-18h00 

(8horas) 
Pierre Fabre Isabel Carneiro 

Klorane® Gama completa 13/09/2017 
9h30-17h30 

(7horas) 
Pierre Fabre Isabel Carneiro 

Bioderma® Curso Geral 19/09/2017 
9h00-17h00 

(7horas) 

Hotel Porto 

Palácio 

Drª Filipa 

Marrana 

SkinCeutica

ls® 
Modulo III 22/09/2017 

9h30-13h00 

(3h30) 

Academia 

L’Óreal 
Isabel Costa 

Biorga® 
Cuidados capilares 

Biorga 
27/09/2017 

9h30-12h30 

(3horas) 

Hotel Mercure 

VNG 
Drª Ana Pinto 

Pierre 

Fabre 
A Acne 4/10/2017 

9h30-13h00 

(3h30) 
Pierre Fabre Inês Carneiro 

A-Derma® Gama completa 4/10/2017 
14h00-18h00 

(4horas) 
Pierre Fabre Inês Carneiro 

Pharma 

Nord® 

Suplementos 

Alimentares 
10/10/2017 

13h30-20h30 

(7horas) 

Hotel Holiday 

Inn VNG 
Drª Inês Veiga 

Nestlé® 
Nutrição clínica e 

infantil 
25/10/2017 

9h30-12h00 

(2h30) 
FSB-Porto 

Drª Mafalda 

Mesquita 

SkinCeutica

l® 
Módulo IV 24/11/2017 

9h30-13h00 

(3h30) 

Academia 

L’Óreal 

Isabel Costa 

Drª Paula 
Quirino 

Ducray® Gama completa 04/12/2017 
9h30-18h00 

(7horas) 
Pierre Fabre Inês Carneiro 

Sanofi® 

Sono, Tosse e 

Constipação e Saúde 

Gastrointestinal 

14/02/2018 
9h30-11h00 

(1h30) 
FSB-Porto Pedro Norto 
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ANEXO 2- CERTIFICADOS DAS FORMAÇÕES 

ANEXO 2.1.- CERTIFICADO DE FORMAÇÃO SOBRE A ACNE 
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ANEXO 2.2.- CERTIFICADO DE FORMAÇÃO DA A-DERMA 
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ANEXO 2.3.- CERTIFICADO DE FORMAÇÃO DA AVÈNE 
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ANEXO 2.4.- CERTIFICADO DE FORMAÇÃO DA BIODERMA 
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ANEXO 2.5.- CERTIFICADO DE FORMAÇÃO EM CUIDADOS CAPILARES DA BIORGA 
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ANEXO 2.6.- CERTIFICADO DE FORMAÇÃO DA DUCRAY 
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ANEXO 2.7.- CERTIFICADO DE FORMAÇÃO DA KLORANE 
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ANEXO 2.8.- CERTIFICADO DE FORMAÇÃO EM SUPLEMENTOS ALIMENTARES DA PHARMA 

NORD® 
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ANEXO 3- BOLETINS INFORMATIVOS 

ANEXO 3.1.- A ACNE 
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ANEXO 3.2.- A-DERMA 
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ANEXO 3.3.- AVÈNE 
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ANEXO 3.4.- BIODERMA 
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ANEXO 3.5.- BIORGA  
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ANEXO 3.6.- KLORANE 
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ANEXO 3.7.- SUPLEMENTOS NESTLÉ 
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ANEXO 3.8.- RENE FURTERER 
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ANEXO 3.9.- SKINCEUTICLAS 
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ANEXO 4- PEDICULOSE 

ANEXO 4.1.- PANFLETO SOBRE PEDICULOSE 
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ANEXO 4.2.- CICLO DE VIDA DO PIOLHO [60] 
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ANEXO 5- SONO 

ANEXO 5.1.- INQUÉRITO REALIZADO SOBRE O SONO 
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ANEXO 5.2.- PANFLETO SOBRE O SONO 
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ANEXO 5.3.- RESULTADOS DO INQUÉRITO REALIZADO SOBRE O SONO 

 

Figura 2 Percentagem de respostas ao inquérito, representadas por sexo. 

 
Figura 3 Percentagem de indivíduos que apresentam problemas de sono. 

.  

Figura 4 Horas de sono,em dias úteis, dos indivíduos que se encontram com idades entre os 14 e os 17 

anos. 
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Figura 5 Horas de sono,ao fim de semana, dos indivíduos que se encontram com idades entre os 14 e os 17 
anos. 

 

Figura 6 Horas de sono,em dias úteis, dos indivíduos que se encontram com idades entre os 18 e os 25 

 
Figura 7 Horas de sono,ao fim de semana, dos indivíduos que se encontram com idades entre os 18 e os 25 
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Figura 8 Horas de sono,em dias úteis, dos indivíduos que se encontram com idades entre os 26 e os 64 

 
Figura 9 Horas de sono,ao fim de semana, dos indivíduos que se encontram com idades entre os 26 e os 64. 

 
Figura 10 Horas de sono,em dias úteis, dos indivíduos que se encontram com idades superiores a 65anos. 
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Figura 11 Horas de sono,ao fim de semana, dos indivíduos que se encontram com idades superiores a 

65anos. 

 
Figura 12 Fatores que desencadeiam problemas de sono por percentagem. 

 
Figura 13 Percentagem de indivíduos que cumpre apenas uma medida ou nenhumas medidas de higiene do 

sono e indivíduos que cumprem medidas de higiene de sono 
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Figura 14 Tipos de tratamento realizados pelos indivíduos medicados para os transtornos de sono 
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