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RESUMO 

 

 O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas funciona como 

uma ponte entre os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso e o desempenho da 

profissão de farmacêutico. É de fato um complemento essencial na preparação técnica e 

deontológica para o futuro. 

 Através deste relatório, pretendo descrever as atividades em que participei no decorrer 

do estágio, realizado na Farmácia LAMAR, em São João da Madeira, no período de 12 de 

setembro de 2018 a 22 de março de 2019, sob a orientação do Dr. André Silva.  

  

 O presente documento encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte 

descrevo as tarefas que fazem parte da rotina de uma farmácia comunitária, fulcrais para o 

bom funcionamento e em que tive oportunidade de participar ativamente.  

 A segunda parte diz respeito aos temas que desenvolvi ao longo do estágio.  

 O primeiro tema, intitulado “Dor Crónica”, foi realizado com objetivo de aumentar os 

meus conhecimentos, auxiliar a população no despiste desta patologia e apresentar medidas 

não farmacológicas que possam ajudar no alívio da dor. Neste sentido, foi realizado e 

distribuído um panfleto informativo. Um caso real é exposto neste relatório como caso clínico.  

 O segundo tema, intitulado “Pediculose Capilar”, surgiu da constatação de que a 

grande maioria da população ainda carece de informação sobre este tema e da elevada 

procura de produtos para tratamento. Para tal, realizei uma sessão de esclarecimentos na 

farmácia e distribuí um folheto informativo. Dois casos reais são expostos neste relatório como 

casos clínicos. 
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PARTE I: DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA 

LAMAR 

1. INTRODUÇÃO  

O estágio curricular em farmácia constitui a última etapa do ciclo de estudos na 

obtenção do grau de mestre em Ciências Farmacêuticas. Esta unidade curricular, com a sua 

componente de carácter obrigatório em farmácia comunitária, é das mais multifacetadas do 

percurso académico do estudante. Possibilita a transposição para a prática dos conhecimentos 

teóricos adquiridos nas diversas unidades curriculares que compõem o Mestrado Integrado em 

Ciência Farmacêuticas, e em paralelo, permite receber importantes ferramentas técnicas e 

científicas, iniciar o contacto com o mercado de trabalho bem como ter um papel ativo na 

educação para a saúde da comunidade. 

O meu estágio curricular em farmácia comunitária realizou-se na Farmácia Lamar (FL), 

com duração de seis meses, entre os dias 12 de setembro de 2018 e 22 de março de 2019, 

cinco dias por semana, nos seguintes horários: das 10 às 17 horas ou das 13 às 20 horas.  

Neste relatório, encontram-se descritas as principais atividades que desenvolvi durante 

o estágio, descritas cronologicamente na Tabela 1. 

 

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

Atividades 
Meses 

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Encomendas e 

aprovisionamento 
x x x x x x x 

Conferência de 

receituário 
 x  x  x x 

Atendimento ao 

público 
  x x x x x 

Determinação de 

glicémia e tensão 

arterial 

  x x x x x 

Outros  

serviços 
x x x x x x x 

Tema 1:  

Dor Crónica  
    x x x 

Tema 2:  

Pediculose Capilar 
     x x 

Outros serviços: controlo de prazos de validade, organização de lineares e montras, regularização de 

notas de crédito, organização e gestão dos contentores VALORMED
®
 

 

2. A FARMÁCIA LAMAR 

2.1. LOCALIZAÇÃO, HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E PERFIL DOS UTENTES 

A FL encontra-se localizada na cidade de São João da Madeira (SJM), distrito de 

Aveiro, mais propriamente na Avenida Doutor Renato Araújo, loja 0040, piso 0 do centro 

comercial 8ª Avenida. O anexo 1 apresenta um mapa com localização da FL e no anexo 2 
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pode-se verificar a localização privilegiada da FL, junto a uma das entradas principais do centro 

comercial.
1
 

Encontra-se aberta ao público de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas e como 

faz parte do plano de atendimento permanente de SJM, a cada cinco dias funciona em 

contínuo, durante 24 horas. Pode estar aberta também aos domingos e feriados de acordo com 

a organização da escala de turnos de regime de disponibilidade. 

A FL desenvolveu parte da sua atividade no centro da cidade de SJM, como farmácia 

de rua, e em 2008 mudou-se para as atuais instalações. Esta alteração não afetou a 

preferência dos antigos utentes, que continuaram fidelizados, e possibilitou chegar a outro tipo 

de público mais heterogéneo. Deste modo, os utentes da FL são na sua maioria idosos 

residentes da zona, mas também funcionários e visitantes do centro comercial. A preocupação 

num atendimento personalizado faz com que a maioria dos utentes esteja fidelizada, 

possibilitando um acompanhamento constante, num ambiente profissional e familiar. 

Referir ainda que em 2017, no mesmo piso da FL, iniciou atividade o Hospital Trofa 

Saúde (anexo 2) e em 2018, no piso 1, a Clinica de Medicina Dentária e Estética Dr. Well’s
®
. 

Além disso, junto ao shopping localizam-se o Hospital e Centro de Saúde de SJM, bem como 

diversas clínicas médicas privadas, colocando a FL numa posição privilegiada perante o utente. 

Durante o estágio contactei com diferentes faixas etárias e estratos sociais, o que me 

permitiu melhorar a minha capacidade de comunicação e abordagem aos diversos tipos de 

utentes. 

 

2.2. ESPAÇO FÍSICO 

O espaço físico da FL está em concordância com a legislação atualmente em vigor, e 

as orientações presentes no guia das Boas Práticas de Farmácia Comunitária, garantindo 

deste modo, a segurança, preparação e conservação dos medicamentos, assim como a 

acessibilidade, conforto e privacidade dos utentes e dos colaboradores.
2-6 

No anexo 3 são 

apresentadas algumas fotografias do espaço interior e exterior da FL.  

A fachada exterior da FL é comum com a fachada do centro comercial e nela encontra-

se o símbolo da cruz verde, iluminado nos dias em que a farmácia está em regime de serviço 

permanente. Nesses dias, o atendimento faz-se através da porta lateral onde se encontra 

afixado o horário de funcionamento da farmácia, direção técnica e a lista das farmácias do 

concelho em regime de serviço permanente. A porta lateral também é usada para a receção de 

encomendas. A farmácia possui ainda uma fachada envidraçada no interior do centro comercial 

onde estão expostos diversos produtos, regularmente trocados, de acordo com a época do ano 

ou que se pretende dar maior destaque. 

A FL tem um espaço interior bastante agradável para o utente e para quem nela 

trabalha, e está de acordo com a legislação em vigor, relativamente às divisões obrigatórias e 

áreas mínimas das farmácias de oficina.
7
 Apresenta as seguintes divisões: zona de 

atendimento ao público, gabinete de atendimento personalizado, gabinete de direção técnica, 



Relatório de Estágio - Farmácia Lamar 

3 
 

instalações sanitárias para o pessoal, zona de descanso, laboratório, zona receção de 

encomendas e vários locais de armazenamento. 

A zona de atendimento ao público é ampla, bem iluminada e harmoniosa, constituída 

por três balcões duplos e um individual. Cada balcão de atendimento dispõe de um computador 

com o sistema informático (SI) Sifarma2000
®
, leitor de códigos de barras, impressora de 

receitas/talões e leitor de cartão de cidadão. Comum aos balcões de atendimento existe 

terminal de multibanco e uma caixa de pagamento automático. Para que o atendimento seja 

organizado e rápido, na entrada da FL encontra-se um sistema de gestão de senhas de 

espera, podendo os utentes podem aguardar a sua vez dentro da farmácia, de pé ou sentados. 

Atrás do balcão de atendimento existem diversas gavetas onde estão armazenados alguns 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) e medicamentos de venda livre, e lineares onde estão expostos MNSRM, na 

sua maioria suplementos alimentares e produtos sazonais. Numa zona mais próxima do utente, 

no espaço central e lateral da farmácia, estão expostos produtos de dermocosmética, 

puericultura, higiene oral, cuidados capilares, entre outros. Próximo à entrada da farmácia 

encontra-se uma balança eletrónica, para controlo do peso e índice de massa corporal.  

O gabinete de atendimento personalizado assegura uma maior privacidade ao utente, 

caso seja necessário, sendo também o local onde se realizam outros serviços farmacêuticos 

como a medição da pressão arterial e da glicémia, administração de injetáveis e consultas de 

aconselhamento nutricional. 

Na área reservada a pessoal autorizado encontra-se o gabinete de direção técnica, as 

instalações sanitárias, a zona de descanso, o laboratório, os vários locais de armazenamento e 

a zona de receção de encomenda. Na FL, o laboratório é usado para reconstituição de 

suspensões orais.  

Nos locais de armazenamento existem prateleiras e deslizantes onde são guardados 

os excedentes de MNSRM, Produtos Cosméticos de Higiene Corporal (PCHC) e medicamentos 

veterinários. Esta zona inclui ainda um frigorífico para conservar produtos termolábeis, tais 

como insulinas ou vacinas, que necessitam de temperaturas inferiores à temperatura ambiente 

(entre 2 e 8ºC). 

A zona de receção de encomendas situa-se no piso superior onde é possível encontrar 

um balcão com todo o material necessário para a receção e marcação de produtos, o robot que 

armazena a maioria dos medicamentos, e algumas prateleiras com excedentes.  

 

2.3. RECURSOS HUMANOS 

 De acordo com a legislação em vigor, o quadro de recursos humanos da farmácia é 

composto por farmacêuticos e não farmacêuticos, sendo que os primeiros devem constituir a 

maioria dos colaboradores da farmácia.
2
 A FL é composta por uma equipa qualificada e 

preparada para prestar cuidados farmacêuticos de qualidade, constituída por uma farmacêutica 

com funções de diretora técnica, sete farmacêuticos, dois técnicos de farmácia (TF), duas 

auxiliares de farmácia. É uma equipa jovem que confere à farmácia uma dinâmica 
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característica e visão moderna nos cuidados de saúde, associada à experiência que fidelizou 

utentes.  

 

3. SISTEMA INFORMÁTICO 

 O SI utilizado na FL é o Sifarma2000
®
, desenvolvido pela Glintt

®
. Constitui um 

instrumento fundamental para a execução de atividades de maior importância na gestão da 

farmácia tais como: a realização e receção de encomendas, processamento de receituário, 

gestão de stocks, devoluções, regularização de notas de crédito, controlo de prazos de 

validade, faturação mensal, entre outras funcionalidades de apoio ao farmacêutico na dispensa 

de medicamentos. Com uma informação técnico-científica permanentemente atualizada, 

constituí uma rápida e segura fonte de consulta.  

 Cada colaborador possui credenciais de acesso ao SI, que incluem: utilizador e 

palavra-passe. No início do estágio, deram-me credenciais de acesso ao SI, para minha 

autonomia e responsabilização de todas as tarefas que viria a realizar. No período em que 

estive no atendimento, a base de dados do SI foi-me particularmente útil por permitir uma 

consulta rápida das características do medicamento, tais como indicação terapêutica, 

posologia, contraindicações e composição. 

 

4. GESTÃO DA FARMÁCIA 

 A gestão é uma ferramenta essencial nos tempos atuais, em qualquer atividade 

comercial. Gerir uma farmácia é um desafio, que deve conjugar, a vertente comercial, 

fundamental para a sua sobrevivência, com a componente ética e de saúde pública que lhe 

está associada e de máxima responsabilidade.
8-10

 

  

4.1. GESTÃO DE PRODUTOS NA FARMÁCIA 

 A gestão de stocks é um trabalho contínuo, dinâmico e que acompanha as oscilações 

sazonais de procura. A sua eficácia é indispensável para o bom funcionamento de uma 

farmácia, sendo essencial para a viabilidade financeira, assim como para a satisfação dos 

utentes. É desaconselhado um stock excessivo, porque isto implica um grande esforço 

financeiro, com maior tendência a produtos com prazo de validade (PV) expirado e superior 

necessidade de espaço para armazém. Inversamente, stocks demasiadamente baixos podem 

comprometer a prestação da farmácia e as necessidades do utente.  

 O Sifarma2000
®
 é uma ferramenta essencial no auxílio da gestão de stocks uma vez 

que permite definir, para cada produto, um stock mínimo e máximo, tendo em conta o 

movimento de saída dos produtos, isto é, determinar o stock de segurança para responder às 

necessidades do utente. A ficha individual de cada produto fornece informações relativas ao 

histórico de vendas, níveis de stock atribuídos e o armazenista preferencial. O stock mínimo e 

máximo é reavaliado frequentemente, tendo em conta o balanço e alguns aspetos que podem 

aumentar ou diminuir a procura de certos produtos, como a época sazonal e a relevância dada 
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pelos media a determinados produtos. Quando o stock mínimo é atingido, o SI gere 

automaticamente um pedido de encomenda. 

 Referir ainda que segundo a legislação atual relativa à dispensa de medicamentos e 

produtos de saúde, “as farmácias devem ter disponível para venda, no mínimo, três 

medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que 

correspondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo”, garantindo o direito à 

opção do utente.
11

  

  

4.2. FORNECEDORES E CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO 

 Na FL, a encomenda de medicamentos e produtos de saúde (MPS) é efetuada 

maioritariamente a armazenistas de distribuição grossista, mas em alguns casos, 

diretamente a laboratórios ou seus representantes legais. A opção depende de diversos 

fatores como: preço de venda à farmácia (PVF), descontos/bonificações, condições de 

pagamento, rapidez e frequência na entrega, capacidade de stocks e diversidade de 

produtos disponíveis. Geralmente opta-se por encomendar diretamente ao laboratório 

quando se pretende comprar quantidades significativas, dadas as vantagens que 

apresentam como descontos e bonificações, e vão desde produtos cosméticos a 

puericultura, MNSRM ou medicamentos genéricos. Para pequenas quantidades, 

resultantes das falhas nas vendas diárias, normalmente a compra é feita ao armazenista.  

 A FL trabalha com dois armazenistas: a Alliance Healthcare
®
, que fornece a 

maioria dos MSRM, e a Cooperativa dos Proprietários de Farmácia
®
 (Cooprofar

®
) que 

fornece produtos de dermocosmética, puericultura, veterinária e higiene oral. Juntamente 

com as farmácias do grupo, a FL pertence a um grupo de compras próprio na Alliance 

Healthcare
®
, o que proporciona melhores condições comerciais, bem como menor stock 

físico. 

 

4.3. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

 As encomendas e aprovisionamento fazem parte do dia-a-dia de cada farmácia e 

estão na base do seu bom funcionamento. Como já referido, a FL colabora com 

armazenistas, que garantem um serviço rápido e adequado às necessidades da farmácia e 

do utente. 

 

4.3.1. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 

 Na FL realizam-se diariamente três tipos de encomendas: diárias, instantâneas e 

manuais. As encomendas diárias são efetuadas uma vez por dia e geradas 

automaticamente pelo Sifarma2000
®
, com base no stock mínimo e máximo definido para 

cada produto, ou seja, sempre que um MPS atinge o stock mínimo, os produtos entram 

automaticamente para a nota de encomenda diária que será revista pelo farmacêutico 

antes do envio ao fornecedor. A esta proposta acrescenta-se, de forma automática, os 
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produtos listados como esgotados em encomendas anteriores. Na revisão da encomenda, 

é possível alterar a quantidade a pedir, bem como incluir ou excluir produtos. 

 As encomendas instantâneas realizam-se em casos pontuais, quando se deteta a 

falta de um produto durante a venda, quando é necessário um produto especifico ou 

quando a sua entrega é urgente. São encomendas geralmente realizadas durante o 

atendimento ao utente, diretamente na ficha do produto, através do Sifarma2000
®
, para a 

Alliance Healthcare
® 

ou no próprio site para a Cooprofar
®
. No momento da encomenda é 

possível visualizar a disponibilidade do produto no armazenista e a previsão da data e hora 

de entrega.  

 As encomendas manuais são realizadas por contacto telefónico ao fornecedor. 

Este processo pode ser vantajoso em situações de produtos rateados que aparecem como 

indisponíveis no Sifarma2000
®
. Neste caso, é necessário, recorrer ao SI para criar uma 

encomenda manual de modo a ser possível rececionar posteriormente os produtos.  

 Ao longo do meu estágio, principalmente durante o atendimento, realizei inúmeras 

encomendas instantâneas nas situações em que não tinha algum produto em stock ou 

quando me era pedido algum produto específico. Desta forma, podia garantir, na maioria 

das vezes, que o produto chegaria no próprio dia à farmácia, satisfazendo a necessidade 

do utente.  

 

4.3.2. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

 Diariamente são rececionadas na FL diversos tipos de encomendas, quer de 

distribuidores grossistas, quer de laboratórios, e em diversas alturas do dia.  

 As encomendas provenientes dos armazenistas são entregues em contentores 

próprios, devidamente identificado. Os produtos termolábeis vêm acondicionados em 

contentores térmicos, de fácil identificação e são os primeiros a ser conferidos e 

armazenados. Todas as encomendas fazem-se acompanhar da fatura original ou guia de 

remessa (caso se trate de compras diretas) na qual constam informações que incluem: 

identificação do fornecedor (nome, morada, número de contribuinte), identificação da 

farmácia, hora e local de expedição, número do documento, listagem de todos os produtos 

e respetivo código nacional do produto (CNP), quantidade pedida e enviada, PVF, preço 

de venda ao público (PVP) no caso de MSRM, o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), 

eventuais bonificações e o valor total da fatura. Os produtos em falta são listados no final 

da fatura, com a devida justificação: “esgotado no laboratório” ou “descontinuado”.  

 A receção de encomendas é efetuada no SI. No caso de encomendas diárias ou 

instantâneas, estas já se encontram registadas, podendo ser diretamente rececionadas. 

No caso de encomendas manuais, encomendas feitas pelo telefone, encomendas através 

do site da Cooprofar
®
, ou diretamente aos laboratórios, é necessário primeiramente criar 

uma proposta de encomenda no Sifarma2000
®
, introduzindo manualmente o CNP dos 

produtos e o número de unidades enviadas.  
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 Os produtos rececionados são inseridos no SI através da leitura ótica do código de 

barras ou por introdução manual do CNP, verificando, para cada um, o estado e número 

de embalagens, o PV, o PVP e o PVF, com especial atenção aos produtos com preço 

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

produtos armazenados no robot, o registo do PV é feito neste momento, diretamente no SI. 

Nesta fase faz-se também a separação dos produtos que vão para o robot daqueles que 

são armazenados noutros locais. Posteriormente procede-se à confirmação dos preços e 

estabelecem-se o PVP dos produtos de venda livre, tendo em conta o PVF e a margem de 

lucro a aplicar. Termina-se a receção da encomenda confirmando o número de unidades 

rececionadas e o valor total faturado. Quando a encomenda inclui medicamentos 

psicotrópicos e/ou estupefacientes, é necessário confirmar a sua recção diretamente no SI. 

 Quando não se verifica concordância entre a quantidade faturada e a quantidade 

efetivamente recebida, procede-se a uma reclamação, geralmente por via telefónica de 

modo a que o armazenista emita uma nota de crédito ou proceda ao envio do(s) produto(s) 

em falta. Após a aprovação da encomenda, o SI procede à impressão das etiquetas dos 

produtos de venda livre que serão coladas de forma a não ocultar o PV, o lote ou outra 

informação relevante para o utente. A pessoa responsável por esta tarefa assina e regista 

na fatura original o número gerado pelo SI no documento comprovativo da receção. 

 O meu estágio iniciou-se neste sector e foi essencial para a minha integração e 

familiarização com os diferentes produtos e nomes comerciais disponíveis na farmácia. 

Pouco tempo antes de concluir o meu estágio, iniciou-se o registo no SI dos PV para os 

produtos que não são armazenados no robot. Na minha opinião, esta mudança irá permitir, 

com certeza, um melhor controlo de PV uma vez que através do Sifarma2000
®
 é possível 

a emissão de uma Lista de Controlo de Prazos de Validade.  

 

4.3.3. ARMAZENAMENTO 

 Os MPS devem ser armazenados no local correto e nas condições de 

armazenamento indicadas, permitindo otimizar o atendimento e garantir a qualidade e 

eficácia do medicamento. Os produtos que apresentem dimensões e características de 

embalagem adequadas, e todos os estupefacientes e psicotrópicos são armazenados no 

robot instalado na farmácia. No anexo 3 são apresentadas algumas fotografias do robot. 

Trata-se do sistema Rowa
® 

-
 
sistema de gestão, armazenamento e dispensa de MPS, 

desenvolvido pela Glintt
®
, que veio melhorar o sistema organizacional e operativo das 

farmácias. Esta tecnologia permite economizar tempo, rentabilizar espaço, reduzir custos e 

ainda garantir um atendimento rápido e simples.
12

  

A estrutura robótica compreende um espaço interior fechado, constituído por várias 

prateleiras, um braço automático que armazena e dispensa os MPS, e um tapete rolante 

para a entrada dos produtos. É possível aceder ao seu interior por uma porta que tem 

acoplado um computador com o software do sistema e um leitor de códigos de barra. O 

processo de armazenamento no robot faz-se da seguinte forma: leitura do código de 
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barras da embalagem, registo manual do PV e arrumação no tapete rolante. O robot 

regista as dimensões da embalagem e atribui-lhe uma prateleira. Sempre que é solicitada 

a dispensa de um medicamento pelo SI, o mesmo braço automático retira a embalagem do 

local onde a armazenou, e encaminha-a para uma das quatro saídas que comunicam para 

o exterior (a mais próxima do balcão de atendimento onde foi pedido).  

Como referido anteriormente, a FL possui ainda outros locais de armazenamento, 

tais como: prateleiras, deslizantes e gavetas, onde são guardados produtos com maior 

rotatividade, produtos que pelas suas características não podem ser colocadas no robot e 

produtos de dermocosmética e puericultura. Os MPS termolábeis são então armazenados 

no frigorífico, por ordem alfabética.  

Aquando do armazenamento de qualquer produto, utilizam-se os princípios “first in, 

first out” e “first expired, first out”. A aplicação destes conceitos é fundamental para que 

medicamentos com prazo de validade expirado não permaneçam em stock na farmácia. 

Esta gestão é feita automaticamente pelo robot.  

A receção, conferência e armazenamento das encomendas foram as primeiras 

atividades desenvolvidas por mim no estágio e assumiram uma elevada importância nas 

tarefas que viria a desenvolver. Saber como e onde são armazenados os MPS conferiu-me 

mais segurança e rapidez no atendimento ao público. Tal como referi anteriormente, a 

maior parte dos MPS são armazenados no robot, e esta tarefa foi por mim realizada 

diversas vezes o que me permitiu compreender melhor o funcionamento do robot, os 

principais erros e as formas de resolver esses erros.  

Quando iniciei o meu estágio o robot estava com alguns problemas no leitor dos 

códigos de barra e tive muitas vezes que introduzir manualmente o CNP para se conseguir 

armazenar os MPS. Por outro, o robot também não estava a conseguir armazenar e 

dispensar os medicamentos corretamente porque não fazia devidamente a sucção das 

embalagens, principalmente as de menor tamanho. Neste sentido, ocorriam muitos erros 

que rapidamente tinham que ser resolvidos, através dos programas de resolução do 

próprio robot, ou em casos de bloqueio total, acionando o botão de emergência e 

dispensar manualmente os medicamento quando solicitados no atendimento. Nestes 

casos tive que ter em atenção a informação que o robot recebia: número da baía, número 

da prateleira, posição do medicamento e o número da saída. Por fim era necessário 

confirmar o erro para que o robot assumisse a saída daquele produto e atualizasse o stock 

interno. Estes erros tornaram-se bastante frequentes e foi necessário solicitar a 

intervenção da assistência técnica que concluiu ser essencial a troca do leitor de códigos 

de barra e do sistema de sucção.  

 

4.3.4. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE E VERIFICAÇÃO FÍSICA DE EXISTÊNCIAS 

O controlo de PV é um processo fulcral para garantir a qualidade dos MPS 

dispensados na farmácia e evitar o máximo de perdas para a farmácia. Com este intuito, o 
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controlo dos PV dos MPS armazenados no robot é feito todos os meses, através do 

próprio software, retirando-se os produtos cujo PV expira nos três meses seguintes.  

A verificação dos PV dos MPS não armazenados no robot era feita manualmente. 

Com recente implementação do registo de PV no SI é possível emitir uma listagem dos 

produtos cujo PV expira nos três meses seguintes através do Sifarma2000
®
, facilitando 

esta gestão. Os MPS indicados na lista de controlo de PV para serem retirados, são 

conferidos manualmente. Estes produtos são posteriormente devolvidos ao fornecedor, 

acompanhados da respetiva nota de devolução. Se a devolução não for aceite, a FL 

encaminha-os para o Valormed
®
, e em termos protocolares, esta situação é definida como 

quebra de produto e representa um prejuízo para a farmácia.  

Alguns produtos de dermocosmética com o PV a terminar são colocados numa 

zona de maior destaque, com campanhas promocionais atrativas, de forma a terem 

prioridade na sua saída.  

A verificação física das existências, tal como o nome indica, é um processo onde 

se analisa a correspondência entre o stock informático e o real dos MPS existentes na 

farmácia e realiza-se anualmente. 

 

4.3.5. GESTÃO DE DEVOLUÇÕES  

 A devolução de produtos é efetuada em diversas situações, nomeadamente: erro 

no pedido, PV expirado ou próximo a expirar, desistência da compra de produtos 

reservados pelo utente, embalagem danificada, produtos não encomendados que foram 

debitados ou ainda devido à emissão de circulares de suspensão de comercialização por 

indicação da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) e 

de circulares de recolha voluntária pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM).  

 Para proceder a uma devolução é necessário criar uma nota de devolução no SI 

onde deve constar: o nome e CNP do(s) produto(s) a devolver, quantidade a devolver, 

motivo da devolução, o número da fatura que deu origem à entrada do produto em stock e 

o fornecedor. A nota de devolução é impressa em triplicado, sendo que o produto a 

devolver é acompanhado do documento original e duplicado devidamente carimbados e 

assinados, o triplicado é arquivado na farmácia até regularização da situação. Quando o 

pedido de devolução é aceite o fornecedor procede à emissão de uma nota de crédito ou à 

troca do produto; caso não seja aceite, o produto é reenviado para a farmácia, sendo 

considerado quebra. As notas de crédito são posteriormente registadas e regularizadas no 

SI.  

 Durante o meu estágio pude constatar que a devolução de produtos é um 

procedimento relativamente comum e realizei várias devoluções durante o período em que 

estive na receção das encomendas, sendo o motivo mais frequente o dano na embalagem. 

Também tive a oportunidade de regularizar algumas notas de crédito. 
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5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

 O ato de dispensa de MPS coloca o farmacêutico no centro do processo de uso do 

medicamento, uma vez que se encontra entre a seleção do medicamento (seja por 

prescrição médica, indicação farmacêutica ou automedicação) e a sua administração. O 

farmacêutico é, efetivamente, o último profissional de saúde a contactar com o utente 

antes do início da terapêutica. Deste modo, é importante que seja capaz, não só de 

disponibilizar a medicação e/ou outros produtos, como também prestar o aconselhamento 

necessário, de forma a garantir o uso racional do MPS, adesão à posologia e o 

cumprimento das precauções associadas à sua utilização.
6
 

 De acordo com a legislação, os medicamentos de uso humano são classificados, 

quanto à dispensa ao público, em MSRM e MNSRM. Mais recentemente houve uma 

reclassificação de MNSRM em MNSRM-dependentes de dispensa exclusiva em farmácia 

(MNSRM-DEF).
13 

Estes correspondem a medicamentos que não reúnem condições para 

dispensa sem a intervenção de um profissional de saúde devidamente qualificado. 

 
A segunda fase do meu estágio foi observar o atendimento. Esta fase foi muito 

importante uma vez que me ajudou criar empatia com os utentes, a perceber a melhor 

forma de prestar aconselhamento e a sentir mais segurança na dispensa de MPS.  

 

5.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 O MSRM exige que a sua dispensa seja feita na presença obrigatória de receita 

prescrita por um profissional de saúde devidamente habilitado para o efeito. Estão sujeitos 

a receita médica (RM) os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 

 Possibilidade de constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso 

sejam utilizados sem vigilância médica;  

 Possibilidade de constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando 

sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam;  

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica.
13

  

 É a procura de MSRM que leva a maior percentagem de população às farmácias, 

constituindo assim grande parte da faturação da mesma. 

 

5.1.1.  RECEITA MÉDICA  

 O modelo de RM encontra-se aprovado pelo despacho 15700/2012, de 30 de 

novembro, e deverá ser utilizado em hospitais e centros de saúde, bem como por 

profissionais e unidades de saúde privadas.
14

  

 A prescrição médica deve ser efetuada preferencialmente por via informática, 

podendo ser prescrita manualmente somente nos casos referidos como exceção.
11
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 Assim, atualmente coexistem três tipos de RM: a receita eletrónica sem papel 

(desmaterializada), a receita eletrónica em papel (materializada) e a receita manual.
11,14

  

 A receita eletrónica materializada corresponde a uma RM impressa. O tipo de 

receita deve ser mencionado, tais como: RN - prescrição de medicamentos; RE - 

prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo; MM - prescrição de 

medicamentos manipulados.
11

 

 A receita eletrónica desmaterializada consiste numa RM sem papel, acessível e 

interpretável por meio de equipamento eletrónico. Após a emissão, os dados da receita 

(data e número da receita, código da dispensa e código direito de opção) são 

disponibilizados ao utente através do envio de uma mensagem de texto no telemóvel, 

email ou então através da impressão da guia de tratamento.
11  

 
As receitas eletrónicas apresentam diversas vantagens face ao modelo de receita 

manual, uma vez que permitem: a prescrição de medicamentos comparticipados e não 

comparticipados na mesma receita; dispensar os medicamentos presentes na mesma 

receita em farmácias diferentes e em datas distintas, e evitam erros de interpretação. 

 A legislação atual indica ainda que a prescrição médica deve incluir, 

obrigatoriamente, a Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa (SA); 

seguida da dosagem, forma farmacêutica, apresentação, quantidade e posologia.
11

 No 

entanto, é possível incluir a denominação comercial do medicamento ou o nome do titular 

AIM, em algumas situações.
 
O número de embalagens prescritas em cada receita é 

variável e depende do tipo de RM.
11,15

  

 As RM podem ainda ser renováveis, não renováveis ou especiais. As receitas 

renováveis destinam-se à dispensa de medicamentos para tratamentos crónicos ou 

prolongados, sendo por isso constituídas por até três vias. Têm validade máxima de 6 

meses. As receitas não renováveis, tais como as manuais só apresentam uma via e a 

validade é no máximo de 30 dias após a prescrição.
11

 As receitas especiais destinam-se à 

dispensa de estupefacientes ou psicotrópicas constantes nas tabelas I e II do DL nº 15/93, 

de 22 de Janeiro, e no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 

outubro, uma vez que, pelo seu efeito, podem criar toxicodependência ou ser utilizadas 

para fins ilegais.
11,16,17

 Esta receita tem apenas uma via, validade de 30 dias e nela não 

pode constar qualquer outro tipo de medicamento.
11

  

 Durante o estágio, tive a oportunidade de contactar com os três tipos de receita, no 

entanto, a mais frequente foi a eletrónica desmaterializada, na maioria dos casos 

acompanhada da guia de tratamento em papel, o que facilita a implementação desta 

modalidade de receita, mesmo para os mais idosos, pois permite-lhes ter noção dos 

medicamentos prescritos, as quantidades, respetivas validades e posologia.  

 

5.1.2.  VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 O farmacêutico deve ter uma atitude crítica perante uma RM de forma a despistar 

possíveis erros de prescrição/erros no processamento da receita. Assim, é necessário 
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validar as receitas (apenas as materializadas e manuais) antes de proceder à dispensa 

dos medicamentos de acordo com o disposto na Portaria nº 224 de 27 de julho de 2015 e 

indicações do INFARMED.
11,15 

 Relativamente às receitas manuais deve haver especial atenção pois estas têm 

que estar intactas, sem rasuras nem correções, exceto se estas estiverem rubricadas pelo 

médico prescritor. Além disso é obrigatório estar assinalada a exceção justificativa para o 

seu uso (tal como referido anteriormente) e constar a vinheta do médico prescritor e do 

local de prescrição (este último só no caso de prescrição via manual no âmbito das 

instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e instituições com acordos, convenções 

ou protocolos celebrados com as administrações regionais de saúde). Sempre que a 

prescrição seja dirigida a um pensionista abrangido pelo regime especial de 

comparticipação, a vinheta deve ser de cor verde.
11, 15 

 No que respeita às receitas desmaterializadas, estes pontos não necessitam da 

mesma atenção, já que a RM é lida automaticamente pelo SI através do número da guia 

de tratamento e do código de acesso. Se a prescrição de algum medicamento constante 

na receita estiver fora da validade, ocorre um alerta no SI.  

 Antes de passar para o atendimento ao público, tive a oportunidade de analisar 

algumas receitas, principalmente manuais e fui alertada para as diversas informações que 

devem constar. Assim, tive sempre a preocupação de validar as receitas corretamente 

durante o atendimento, no entanto, nesta tarefa demorei a sentir-me autónoma e segura. 

Os principais problemas que tive foram: falta de verificação na validade da receita, erro na 

identificação dos regimes especiais de comparticipação e na aplicação das exceções.  

 

5.1.3.  DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

 Uma vez validada a RM, o farmacêutico deve fazer uma análise dos medicamentos 

prescritos, de forma a despistar possíveis interações ou incompatibilidades. A qualidade e 

segurança da terapêutica têm que estar presente no momento de dispensar qualquer 

medicamento. No ato da dispensa do medicamento, o farmacêutico deve questionar o 

utente acerca da sua preferência entre medicamentos genéricos ou de marca, desde que a 

receita não apresente qualquer menção a exceções. De notar, que segundo a legislação 

as farmácias devem ter sempre disponível em stock no mínimo três medicamentos dos 

cinco com preço mais baixo do mercado, para cada grupo homogéneo (mesma SA, forma 

farmacêutica e dosagem).
11, 15

  

 No caso do medicamento pretendido pelo utente não estar no momento disponível, 

na FL realiza-se de imediato uma encomenda de modo a garantir a entrega do MPS o 

mais rapidamente possível. Assim, se for da vontade do utente, procede-se à sua reserva, 

que pode ou não ser paga. As reservas são registadas por cada um dos profissionais na 

sua agenda para posterior tratamento. Simultaneamente é entregue ao utente um cartão, 

devidamente preenchido, para o levantamento do(s) medicamento(s) reservados. No 
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anexo 4 é apresentado um exemplo de cartão para reserva e levantamento de 

medicamentos.  

 Terminado o atendimento, no que respeita às receitas materializadas e manuais, é 

impresso no verso das mesmas o documento de faturação, que deve ser rubricado pelo 

utente. No documento de faturação consta o número, lote e série a que pertence a receita, 

o organismo de faturação, o nome dos medicamentos dispensados com respetivo código 

de barras, preço total de cada medicamento e respetiva comparticipação do Estado e 

encargo ao utente, valor total da receita a pagar pelo utente, e informação do direito de 

opção, quando aplicável. Ainda no verso da receita cabe ao farmacêutico/TF carimbar, 

datar e assinar.
11, 14

 Após finalização da venda, é emitido o recibo para o utente, com o 

número de contribuinte (caso seja solicitado), carimbado e rubricado pelo farmacêutico/TF. 

 Durante a fase em que estive no atendimento ao público tentei sempre ser 

cuidadosa na informação transmitida, com uma linguagem percetível e adaptada a cada 

utente. Apercebi-me que para promover uma boa adesão à terapêutica, assim como 

segurança durante o tratamento, era necessário e importante esclarecer os utentes sobre 

o esquema posológico, duração do tratamento, precauções especiais, possíveis efeitos 

secundários, complementando com informação escrita nas embalagens É preciso garantir 

que os utentes não saem da farmácia com dúvidas. Tive sempre o cuidado de questionar o 

utente sobre a sua preferência entre medicamentos genéricos ou de marca e constatei que 

a FL para a maioria dos medicamentos tinha sempre mais do que cinco medicamentos 

genéricos, tendo os utentes uma possibilidade de escolha alargada.  

 

5.1.4.  REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS  

 Os beneficiários do SNS podem ser abrangidos por um regime geral de 

comparticipação ou por um regime especial. A comparticipação dos medicamentos é 

efetuada através de um sistema de escalões, em que o escalão de comparticipação de 

cada medicamento é pré-determinado e dependente da sua classificação 

farmacoterapêutica.
18

 

 O regime especial de comparticipação prevê dois tipos de comparticipação: para 

pensionistas, cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional 

em vigor e para utentes pertencentes a grupos especiais e portadores de determinadas 

patologias, em que a comparticipação é maior, sendo, neste último, necessário identificar a 

respetiva portaria na receita.
11, 18

 Estas receitas devem ter a menção da letra “R” após a 

sigla SNS para os pensionistas ou letra “O” para os utentes abrangidos por outro regime 

especial de comparticipação. 
11

 

 Para além do SNS, existem diversos subsistemas de saúde, criados no âmbito de 

vários ministérios, sector bancário, seguradoras e outras instituições, para prestação de 

cuidados de saúde aos seus trabalhadores ou associados. São exemplos: o serviço de 

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

(CGD). Multicare ou Médis. Estes beneficiários são portadores de um cartão de 
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identificação, o qual devem apresentar no momento da dispensa de modo a que se insira 

no SI o respetivo subsistema de comparticipação complementar ao SNS. Na FL é usual 

tirar uma fotocópia do cartão e anexá-la à receita ou à fotocópia da mesma e no final do 

atendimento é impresso um comprovativo, o qual é assinado pelo utente. 

 A FL tem uma grande afluência de utentes, com diversos regimes de 

comparticipação e subsistemas de saúde, pelo que senti no início, alguma dificuldade no 

reconhecimento e aplicação correta de todos eles. Mas esta diversidade foi sem dúvida 

vantajosa na minha aprendizagem.  

 

5.1.5.  CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO 

 Mensalmente, as receitas aviadas na farmácia necessitam ser enviadas aos 

respetivos organismos responsáveis pela comparticipação, de modo a que seja efetuado o 

reembolso dos valores correspondentes. Esta ação implica que se proceda à conferência 

de receituário correspondente a receitas manuais e eletrónicas materializada, ao longo do 

mês. O objetivo é detetar, e se possível, corrigir eventuais erros de forma a garantir a 

segurança do utente e evitar situações de devolução de receitas por parte do centro de 

conferência de faturas e consequentemente prejuízos. 

 Constatei que na FL, os erros detetados são, na sua grande maioria, erros de 

término do prazo de validade e aplicação errada do plano de comparticipação e que cada 

funcionário é responsável por conferir as próprias receitas.  

 Com o surgimento das receitas eletrónicas, verificou-se uma redução significativa 

do número de erros aquando da dispensa, uma vez que são apresentados, no sistema, 

todos os produtos que podem ser dispensados de acordo com o CNP prescrito, permitindo 

ainda confirmar se o CNP dos produtos selecionados no sistema corresponde aos CNP 

impressos na embalagem dos produtos. 

 Uma vez conferidas, as receitas são separadas por organismo de comparticipação 

e agrupadas em lotes de trinta receitas (com a exceção do último lote que pode ter 

menos), ordenadas por ordem crescente da sua numeração, que serão posteriormente 

enviados às entidades competentes. O Sifarma2000
®
 é crucial na faturação dos lotes no 

final de cada mês, pois permite a sua gestão e a emissão de um verbete de identificação 

de cada lote, ao qual é anexado. Neste documento, devem constar dados relativos à 

identificação da farmácia, mês e ano a que respeita, identificação do organismo a que 

corresponde o lote, assim como o número de receitas que contém, e, ainda, as 

importâncias totais do lote relativas ao valor de PVP, ao valor pago pelos utentes e ao 

valor a pagar relativo à comparticipação do organismo. É necessário ainda imprimir, para 

cada conjunto de lotes de um organismo a relação-resumo de lotes. Os lotes do SNS são 

enviados para o Centro de Conferência de Faturas do Porto, até ao dia 5 do mês seguinte 

ou para a Associação Nacional de Farmácias até ao dia 10 do mês seguinte, no caso dos 

restantes organismos de comparticipação. 
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 As receitas enviadas podem ser devolvidas à farmácia no caso de 

inconformidades, com o respetivo código identificativo do motivo da devolução. As receitas 

devolvidas podem ser corrigidas e reenviadas. Caso isso não seja possível, a farmácia 

perde o montante referente. 

 Ao longo do estágio participei várias vezes na conferência de receituário, o que foi 

bastante importante para me aperceber dos principais erros que cometi no processamento 

de receitas, para no futuro poder evitá-los. Os principais erros detetados nas minhas 

receitas foram: aplicação errada dos planos de comparticipação, que geralmente assumia 

o plano geral e processar receitas fora do prazo de validade. Tive também a oportunidade 

de assistir à gestão e organização mensal de fecho de lotes.  

  

5.1.6.  MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes apresentam ação ao nível do 

Sistema Nervoso Central e podem ser utilizados em diversas situações clínicas, tais como: 

dor crónica e/ou oncológica, hiperatividade, défice de atenção e tratamento da 

dependência de opiáceos. 
11, 16

 Estas substâncias apresentam alguns riscos, uma vez que 

podem induzir habituação e dependência física e psíquica, pelo que o seu uso 

indiscriminado e de forma ilícita é um fator de preocupação. Neste contexto, existe um 

regime jurídico de controlo a estas substâncias, descrito no DL nº15/93, de 22 de janeiro.
16

 

 Ao dispensar medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, o Sifarma2000
®
 

obriga ao registo de dados referentes ao médico prescritor, à receita, ao doente e ao 

adquirente, sendo necessário que o adquirente apresente o seu documento de 

identificação. Neste sentido, é necessário registar: número da receita, identificação do 

médico prescritor e respetivo número da ordem, nome e morada do utente, e nome, 

morada, data de nascimento, número do cartão de identificação com respetiva validade, do 

adquirente. Finalizada a venda, é impresso automaticamente o documento de 

psicotrópicos onde consta toda a informação preenchida. Este documento fica arquivado 

na farmácia por um período de três anos e até dia 8 de cada mês, a farmácia tem que 

enviar a listagem de saídas destes medicamentos, assim como as cópias das receitas 

manuais, ao INFARMED. Anualmente, até 31 de janeiro, a farmácia envia também o 

balanço destas substâncias bem como das benzodiazepinas.
11

 

 Durante o estágio, este procedimento foi-me explicado de forma cuidada, tendo 

sido, posteriormente, por mim realizado autonomamente. 

 

5.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Os MNSRM são substâncias, ou associações de substâncias, utilizadas na 

prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, estando incluídos neste grupo todos os 

medicamentos em que não se aplique as características dispostas relativamente aos 

MSRM. Geralmente possuem baixa toxicidade e dose de SA.
13, 19

 Podem ser adquiridos na 

farmácia ou em locais de venda autorizados sem necessidade de receita médica.  
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 A seleção e dispensa deste tipo de medicamentos requer o máximo de 

responsabilidade por parte do farmacêutico, a fim de combater ou tratar um problema de 

saúde de caráter não grave, ou seja, um transtorno/sintoma menor, autolimitante e de 

curta duração, e de modo a não criar interação com problemas de saúde do doente.
13, 19

 

Durante este processo, cabe ao farmacêutico analisar a situação fisiológica do doente, 

alergias medicamentosas, historial clínico e terapêutico, e preferências dos utentes, 

promovendo deste modo a automedicação consciente e o uso racional do medicamento e 

despistando situações que devem ser referenciadas para a consulta médica. Casos 

particulares como grávidas, mulheres a amamentar, lactentes, crianças, idosos, doentes 

crónicos e imunodeprimidos requerem especial atenção. 

 Os MNSRM não são comparticipados, salvo exceções justificadas, e não têm PVP 

fixo. 

 Durante o estágio, surgiram inúmeros casos em que tive de aconselhar um 

MNSRM/MNSRM-DEF, e foi de facto o maior desafio que tive de enfrentar. Efetivamente é 

necessário ter um vasto conhecimento, não só em relação aos medicamentos como da 

sintomatologia característica nas diversas situações clínicas. É realmente essencial ter 

consciência da importância do estudo e formação contínuo nesta profissão. As situações 

mais frequentes de indicação e aconselhamento com que me deparei foram: contraceção 

oral de emergência, candidíase vaginal, diarreia aguda, obstipação, azia/dispepsia, rinite 

alérgica, tosse e constipação.  

 Os MNSRM-DEF que mais contactei foram LOCETAR EF
®
 e SPIDIFEN EF

®
. Na 

minha opinião faz todo o sentido que estes medicamentos sejam de venda exclusiva em 

farmácias, dada a necessidade de evitar um consumo inapropriado e falta de informação 

na toma. De facto, os MNSRM têm algumas vantagens para o consumidor quando usados 

de forma responsável como: fácil acesso, tratamento rápido de doenças menores e 

eliminação dos tempos de espera para uma consulta médica. Por outro lado os sistemas 

de saúde também beneficiam por permitir reduzir os custos. No entanto, medicamentes 

como os que eu mencionei anteriormente, dado o seu perfil de segurança, necessitam de 

aconselhamento farmacêutico, de forma a despistar se de facto o utente beneficia da toma 

do medicamento e se o usa com segurança. No meu ponto de vista, os MNSRM-DEF 

apresentam mais vantagem comparativamente com os MNSRM, uma vez que para além 

do rápido e cómodo acesso ainda garante a utilização adequada e em segurança. Por 

outro lado, o facto de se recorrer a uma farmácia pedindo aconselhamento, despista-se 

mais rapidamente possíveis patologias, evitando desta forma prolongar a doença.  

 

5.3. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

 Para além dos medicamentos, existe na farmácia outros produtos de saúde que 

podem ser aconselhados e dispensados nas mais diversas situações, funcionando como 

adjuvantes terapêuticos ou como tratamento. Esses produtos têm legislação própria e são 

exemplos: PCHC
20

, Produtos Fitofarmacêuticos e Medicamentos Homeopáticos
13

, 
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Suplementos Alimentares
22

, Produtos para Alimentação Especial
22

, Produtos e 

Medicamentos de uso Veterinário
23

, Dispositivos Médicos
24

 e Medicamentos 

Manipulados
25

. Importa referir, que os Medicamentos Manipulados não são preparados na 

FL, apenas comercializados.  

 A FL dispõe ainda de uma pequena área destinada à venda de produtos para 

grávidas e produtos de puericultura destinam-se a bebés e crianças.  

 Esta foi também uma área onde senti algumas dificuldades, pois não tinha grandes 

conhecimentos sobre a maioria dos produtos, e porque existem várias marcas, com 

diferentes gamas de produtos. Fui aprendendo à medida que as situações surgiam, 

pedindo sempre ajuda até ganhar confiança necessária para me tornar autónoma.  

 Os PCHC foi uma área em que verifiquei um crescimento mais rápido do meu 

conhecimento face ao início do estágio, uma vez que frequentei formações de algumas 

marcas de cosmética.  

 Os produtos fitoterápicos que me solicitaram com maiores frequências na FL 

destinavam-se ao tratamento de transtornos menores do sono e ansiedade (Valdispert
®
) e 

problemas de varizes e varicosidades ou problemas de insuficiência venosa (Daflon500
®
, 

Venex
®
). Relativamente aos produtos homeopáticos, verifiquei que não era muito 

frequente a sua dispensa e que o laboratório Boiron
® 

era o mais presente na FL.  

 Durante a fase que estive no atendimento, solicitaram-me várias vezes 

suplementos alimentares, sendo os mais frequentes destinados a melhorar a saúde dos 

ossos e articulações, promover reforço muscular, aumentar a capacidade de concentração 

e raciocínio e multivitamínicos gerais. Nestas situações, e de modo a decidir qual o 

produto mais indicado para cada caso em particular, tentei sempre perceber se o utente 

adotava um estilo de vida saudável e para que fim desejava o suplemento, alertando para 

o facto de estes produtos não substituírem um regime alimentar equilibrado. 

 Relativamente aos géneros alimentícios destinados a alimentação especial, os 

produtos que me solicitaram com maior frequência foram os destinados à alimentação 

infantil, nomeadamente os leites, papas e preparados de frutas. 

 Durante o meu estágio, os produtos de uso veterinário mais procurados foram os 

antiparasitários internos e externos, e em relação aos dispositivos médicos, foram as 

compressas, pensos para feridas, seringas e testes de gravidez. 

 

6. OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA LAMAR 

 A crescente oferta de serviços de saúde na farmácia comunitária torna-a cada vez 

mais, num local reconhecido pelos utentes, não só pela dispensa de medicamentos como 

também por disponibilizar outros importantes cuidados de saúde. A Portaria nº 97/2018, de 

9 de abril define os serviços farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias no 

âmbito da promoção da saúde e do bem-estar dos utentes.
26 

 
Os serviços de saúde prestados na FL são os seguintes: 

 Determinação do Peso, Altura e Índice de Massa Corporal; 



Relatório de Estágio - Farmácia Lamar 

18 
 

 Medição da Pressão Arterial; 

 Determinação da Glicemia; 

 Administração de medicamentos e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação; 

 Consultas de nutrição.  

 Como referido na secção 2.2., existe na FL uma balança eletrónica que determina 

Peso, Altura e Índice de Massa Corporal. Os outros serviços de saúde são realizados no 

gabinete de atendimento personalizado.  

 A medição da Pressão Arterial é efetuada através de um tensiómetro de braço 

automático. Para garantir que o resultado obtido seja fiável, o farmacêutico deve 

assegurar-se de que o utente terá repousado durante 5-10 minutos antes da medição, que 

está confortavelmente sentado, e que o braço está apoiado e posicionado à altura do peito 

sem roupa a fazer garrote. Ao longo do estágio realizei várias determinações de pressão 

arterial e análise do resultado obtido. Em caso de valores fora dos intervalos de referência, 

procurei ter uma atitude ativa na educação para a saúde, conversando com o utente com o 

objetivo de saber quais os seus hábitos e de que forma os poderia alterar para adotar um 

estilo de vida mais saudável. Assim, procurei incentivar a adesão ou continuidade da 

terapêutica, ou remeter para o médico, caso se verificasse pertinente.  

 A determinação da glicemia faz-se por punção capilar, sendo este um método 

rápido, simples e fiável. Na FL realizei poucas medições de glicémia, uma vez que foi um 

serviço que se retomou durante o meu estágio. Nos casos em que participei, e 

principalmente para valores superiores ao recomendado, reforçava a importância das 

medidas não farmacológicas, alertava para a necessidade de vigilância ou, se necessário, 

encaminhava o utente para o médico. 

 As consultas de nutrição na FL são agendadas, uma vez por semana e realizadas 

por um profissional de saúde qualificado na área da nutrição, e a administração de 

medicamentos injetáveis é realizada por profissionais da FL habilitados para o efeito.  

 

7. VALORMED 

 A VALORMED
®
 é uma sociedade sem fins lucrativos criada com o objetivo de 

oferecer aos cidadãos um sistema cómodo e seguro na gestão dos resíduos de 

embalagens e de medicamentos fora de uso, minimizando os impactos ambientais daí 

decorrentes. Neste sentido, recolhe e trata medicamentos de uso humano e veterinário, 

medicamentos fora do PV, embalagens dos medicamentos, folhetos informativos, frascos, 

bisnagas, blisters e inclusive acessórios utilizados na administração dos medicamentos, 

sendo que estes poderão conter resíduos de produto. É importante advertir a população de 

que agulhas e seringas, termómetros, dispositivos eletrónicos, gaze ou material cirúrgico, e 

produtos químicos ou radiografias não devem ser entregues.
27

 

 Na farmácia, a recolha destes resíduos é feita num contentor próprio, em cartão, 

distribuído gratuitamente pelos armazenistas aderentes ao sistema VALORMED
®
. No caso 
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da FL é realizado pela Alliance Healthcare
®
 e pela Cooprofar

®
. Assim, os contentores são 

devolvidos cheios, fechados e acompanhados do correspondente talão comprovativo de 

entrega devidamente preenchido no Sifarma2000
®
.  

 Na FL, os contentores estão distribuídos em dois locais: na entrada, com fácil 

acesso à população e inserido em expositor próprio e outro, perto da zona de atendimento, 

inacessível ao utente. 

 

8. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 O farmacêutico deve ter consciência de que foi, é, e será sempre estudante. 

“Considerando a constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas, o farmacêutico 

deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para melhorar e 

aperfeiçoar constantemente a sua atividade, por forma que possa desempenhar 

conscientemente as suas obrigações profissionais perante a sociedade.”
28

 Esta permanente 

atualização é conseguida, de entre outras formas, através de formações promovidas pelos 

diversos laboratórios e empresas. Durante o estágio, tive a oportunidade de assistir a 

algumas formações, detalhadas na tabela 2 e retirar o máximo proveito das mesmas. 

Todas elas revelaram-se importantes no meu percurso como estagiária. 

 

Tabela 2: Formações assistidas durante o estágio. 

Mês (2018/2019) Formação Duração Local 

Setembro  
Galderma

® 
(Innéov

®
, Locetar EF

®
, 

Benzacare
®
, Benzac

®
, Cataphil

®
)
 

2 horas Farmácia Lamar 

Outubro  Nestlé
® 

(Nutrição infantil)
 

2 horas Farmácia Lamar 

Novembro  Uriage
®
 (Novidades) 1 hora Farmácia Lamar 

Dezembro  

ISDIN
®
 (Gama completa) 2 horas 

Farmácia Lamar VICHY
®
 (Gama Dercos

®
) 1 hora 

La Roche-Posay® (Gama completa) 2 horas 

Janeiro  

UBC Biopharma
® 

(Zyrtec
®
) 2 horas 

Farmácia Lamar 
Perrigo

® 
(Antigrippine

®
 Trieffect, 

Antigrippine
®
 Trieffect Tosse) 

1 hora 

Pierre Fabre
®
 (Gama PhytoXpert

®
) 2 horas 

Fevereiro  

Mylan
® 

(Milid
®,

 Levotuss
®
) 1 hora Farmácia Lamar 

Uriage
® 

(Gama completa) 4 horas Hotel Mercure Porto Gaia 

Março  Curaprox
® 

(Gama completa)
 

2 horas Farmácia Lamar 
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PARTE II: PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA LAMAR 

TEMA 1 – DOR CRÓNICA: A DOR QUE NÃO PASSA 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E OBJETIVOS  

 Durante o período de estágio em que estive no atendimento ao balcão deparei-me, 

frequentemente, com casos de utentes que recorriam à farmácia por diversas situações 

que provocavam dores momentâneas como cólicas menstruais, lesões desportivas ou 

dores de dentes. Situações relativamente simples de tratar e com rápidas melhorias. Mas 

também fui algumas vezes confrontada com o oposto, doentes com dor crónica derivada 

de diversas patologias, difíceis de diagnosticar e de tratar, que me descreveram perdas na 

qualidade de vida e descrença na terapêutica. Desta forma, achei necessário e oportuno 

desenvolver este tema, dando a conhecer aos doentes/cuidadores e população em geral a dor 

crónica e que medidas não farmacológicas existem para ajudar no controlo da mesma. Assim, 

elaborei um folheto informativo que distribuí na FL, apresentado no anexo 5.  

 Muitas vezes durante o atendimento também surgiram dúvidas relativamente à 

combinação terapêutica prescrita pelo médico e os efeitos secundários mais frequentes, 

principalmente no início do tratamento. Neste sentido, o aprofundamento deste tema permitiu-

me esclarecer estas dúvidas e aumentar os meus conhecimentos para uma melhor 

compreensão da doença e do doente, interpretação dos sinais clínicos e de que forma eu 

poderia intervir para benefício do doente.  

  

2. A DOR CRÓNICA EM PORTUGAL 

 A dor é um fenómeno profundamente complexo, reconhecido como um importante 

problema de saúde pública com custos físicos, emocionais e sociais associados. A dor 

crónica é a segunda doença mais prevalente em Portugal e estima-se que afete 36,7% da 

população adulta. Mulheres e idosos são geralmente os grupos mais afetados.
29-31

 

 
Em Portugal,

 
o conhecimento sobre a dor tem vindo a melhorar progressivamente 

nos últimos anos, no entanto, ainda existe um elevado número de doentes com dor crónica 

não diagnosticados ou mal avaliados.
31,32

 Neste sentido, e como a dor constitui a causa 

mais comum para a procura de cuidados de saúde pela população em geral, foi aprovado 

em 2001, o primeiro “Plano Nacional de Luta contra a Dor” (PNLCD) e desde 2003 é 

considerada como o “5º Sinal Vital”.
33

 O PNLCD sofreu várias alterações e atualmente é 

definido como “Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Dor” (PNPCDor).
34

 O 

PNLCD surgiu da carência de unidades hospitalares especializadas no tratamento da dor; 

da necessidade de implementação de normas orientadoras sobre o tratamento de doentes 

com dor crónica, dor aguda pós-operatória e dor associada ao parto; da necessidade de 

sensibilização e formação dos profissionais de saúde e população em geral, entre outras, 

com o objetivo de diminuir a prevalência da dor mal controlada, melhorar o bem-estar das 

pessoas, equilibrando os recursos/custos associados ao tratamento da dor.
35 

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-nacional-para-a-prevencao-e-controlo-da-dor-pdf.aspx
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  A Direcção-Geral de Saúde (DGS) refere ainda que “a Dor é um sintoma que 

acompanha, de forma transversal, a generalidade das situações patológicas que requerem 

cuidados de saúde” e que “o controlo eficaz da Dor é um dever dos profissionais de saúde, 

um direito dos doentes que dela padecem e um passo fundamental para a efetiva 

humanização das Unidades de Saúde”.
33 

 

3. CONCEITO DE DOR 

 Qualquer pessoa, em algum momento da vida já sentiu dor, e essa experiência 

permitiu o conhecimento de que a dor não é simplesmente um fenómeno sensorial com 

uma localização, uma intensidade e uma duração identificadas. É mais do que isto, é um 

conjunto de fenómenos complexos, com grande variabilidade na sua perceção e 

expressão, dada a forte componente emocional, social e cultural associada. A diversidade 

de experiências dolorosas, a particularidade da dor e os inúmeros fatores que a podem 

influenciar têm dificultado a tarefa de definir objetivamente dor. No entanto, a International 

Association for the Study of Pain (IASP) define a dor como “uma experiência 

multidimensional desagradável, envolvendo não só uma componente sensorial mas 

também uma componente emocional, e que se associa a uma lesão tecidular concreta ou 

potencial, ou é descrita em função dessa lesão”.
36

  

 Na sua origem, a dor é um sintoma, resultante como resposta da mente aos 

diferentes processos biológicos que ocorrem no organismo, com o objetivo de proteção, 

inicialmente formulado como alerta a possíveis ameaças ao bem-estar e integridade. A dor 

é de facto um sinal vital clinicamente importante na limitação do dano uma vez que permite 

a deteção e avaliação de diversas doenças e induz comportamentos preventivos.
31

 

 De forma simplista, na grande maioria dos casos, o estímulo doloroso é transmitido 

principalmente das estruturas periféricas para o sistema nervoso central (SNC), onde é 

processado. A dor inicia-se com uma lesão que leva à ativação periférica dos 

nociceptores. O sinal doloroso é depois transmitido no interior do organismo até ao córtex 

cerebral pelas células nervosas aferentes. As células nervosas eferentes transmitem os 

sinais do córtex para os músculos, glândulas e órgãos, induzindo uma resposta, com o 

intuito de prevenir ou interromper a exposição ao estímulo doloroso, de modo a que este dure 

poucos segundos.
30,37

 O anexo 6 apresenta uma imagem ilustrativa do mecanismo 

nociceptivo da dor. 

 

4. FATORES QUE INTERFEREM NA PERCEÇÃO E RESPOSTA À DOR 

 Como referido anteriormente, a dor é um sentimento muito próprio e variável uma 

vez que da perceção da mesma lesão podem resultar diversas respostas, em pessoas 

diferentes, ou na mesma pessoa em circunstâncias distintas, dependendo do contexto em 

que se encontra no momento. Para além disso, ainda não são conhecidos marcadores 

biológicos que permitam caracterizar objetivamente a dor e muitas vezes existe dor sem se 

conseguir encontrar a causa física que lhe deu origem.
31,36

 Neste sentido, a forma como a 
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dor é percecionada e consequente resposta é condicionada por diferentes fatores que 

podem concomitantemente afetar positiva ou negativamente a experiência da dor.  

 Um exemplo concreto são as diferenças na perceção da dor entre homens e 

mulheres. Na verdade, as mulheres tendem a ser mais sensíveis à dor devido às 

influências culturais e sociais. Frases como “Os homens não choram!” ou “Os homens são 

muito resistentes!” ainda estão muito presentes na sociedade e são a principal causa do 

adiamento de procura médica. Mas o principal fator deve-se às diferenças nas hormonas 

sexuais. Os estrogénios e a testosterona são fatores importantes na modulação da 

experiência dolorosa uma vez que os estrogénios, mais presentes nas mulheres, 

aumentam a atenção e a atividade do sistema nervoso, e desta forma a transmissão da 

dor. Por outro lado, os homens ainda beneficiam da ação da testosterona que diminui a 

sensibilidade à dor.
38,39

 Para além das diferenças de género existem outros fatores 

interferem na forma como a dor é sentida. São exemplo disso
30,37,40

:  

 Fatores sociodemográficos: idade, peso, estilo de vida, escolaridade; 

 Fatores psicossociais e culturais: personalidade, padrão de descanso, crenças 

religiosas e atitude do doente face à dor, doença mental (ansiedade, 

depressão), experiências dolorosas anteriores; 

 Fatores genéticos: tipo/número de neurotransmissores e recetores; 

 Fatores fisiológicos: maturação neurológica.  

 Os instrumentos atualmente disponíveis na avaliação da intensidade da dor (ver 

secção 6. Abordagem do Doente com Dor Crónica) não incluem a influência destas variáveis. 

Neste sentido, os profissionais de saúde devem estar informados sobre estes aspetos e 

considerá-los subjetivamente na avaliação e seleção do tratamento.
38,40

 

 

5. CLASSIFICAÇÃO DA DOR  

 A dor pode ser classificada de acordo com vários critérios (anexo 7), no entanto, a 

classificação segundo a duração e o mecanismo fisiopatológico têm maior importância na 

orientação terapêutica.
41 

 Dependendo da duração, a dor pode ser classificada como aguda, crónica ou a 

combinação destas, como no caso da anemia falciforme.
42

 A dor aguda surge da 

estimulação dos nociceptores devido a uma lesão interna ou externa, geralmente de fácil 

localização. Ocorre por um breve período de tempo (menos de 3 meses) e constitui um 

mecanismo fisiológico de proteção, que alerta para eventuais traumatismos, queimaduras 

ou infeções, por exemplo. Neste sentido, a dor é um sintoma muito útil uma vez que 

desempenha uma função importante na conservação da integridade física do organismo 

ou no seu restabelecimento, sendo o principal motivo de procura de consulta médica pela 

população em geral.
31,36,39

 

 A dor crónica é mais prolongada, geralmente definida como uma dor persistente ou 

recorrente durante pelo menos 3 a 6 meses. Pode acompanhar uma doença crónica, 

prolongar uma dor aguda ou surgir num contexto aparentemente isolado sem lesão 



Relatório de Estágio - Farmácia Lamar 

23 
 

aparente. Neste sentido, deixa de ser um sintoma e passa a ser considerada por si só uma 

doença que requer cuidados de saúde adequados.
31

 Ao contrário da dor aguda, a dor 

crónica é desprovida de função protetora e, para além de diminuir amplamente a qualidade 

de vida do doente pelo sofrimento que provoca, ainda tem repercussões na saúde física, 

social e psicológica, levando por exemplo a alterações do sistema imunitário, alterações nas 

atividades de rotina diária, perturbações do sono e do apetite, redução da mobilidade ou 

depressão. Constitui ainda encargos financeiros elevados, pelos custos associados aos 

cuidados de saúde, custos com a perda de emprego, absentismo e reforma antecipada. A 

dor passa a ser o centro de todas as vivências, limitando as decisões e 

comportamentos.
36,39

 Em Portugal, os custos com a dor crónica corresponde a 4.610 milhões 

de euros por ano e o absentismo é em média de 14 dias por ano no caso das mulheres e 6 

dias por ano nos homens.
30

  

 Relativamente ao mecanismo fisiopatológico, a dor pode ser classificada como dor 

nociceptiva (aguda ou inflamatória), neuropática ou psicossomática. A coexistência da dor 

nociceptiva e neuropática é geralmente referida como dor mista ou combinada.
41,43

 

 A dor nociceptiva resulta da ativação dos nociceptores (muito abundantes na pele e 

vísceras), por uma lesão ou dano tecidular. Os estímulos que provocam a ativação temporária 

dos nociceptores designam-se nociceptivos ou nóxicos, e podem classificar-se em mecânicos, 

térmicos ou químicos.
44

  

 Assim, a dor nociceptiva tem função fisiológica de alerta e proteção do organismo para 

evitar o dano ou lesão. No entanto quando não é possível evitar o dano, os mecanismos 

celulares e moleculares são ativados, desenvolvendo-se uma sensação dolorosa no local 

afetado, com o objetivo de evitar o contacto com o estímulo e a permitir a regeneração e 

recuperação do tecido afetado. Neste contexto, falamos de dor inflamatória, que pode 

permanecer por horas a dias, cessando após restabelecimento do tecido. A dor inflamatória 

resulta da ativação do sistema imunitário pós-trauma, pós-operatório ou no decorrer de 

doenças inflamatórias e verifica-se a ocorrência de hiperalgesia primária e secundária. Estes 

fenómenos correm na zona da lesão (hiperalgesia primária) ou na região periférica 

(hiperalgesia secundária) e manifestam-se por aumento da sensibilidade aos estímulos nóxicos 

assim como dor espontânea e dor provocada por estímulos inócuos (alodinia). A dor 

inflamatória é tipicamente aguda, mas também pode passar a crónica se provocar lesões no 

sistema nervoso periférico e central que vão contribuir para perpetuar a condição dolorosa.
44-46

 

 A dor neuropática é definida pela IASP como sendo “causada por lesão ou disfunção 

do sistema nervoso somato-sensorial periférico ou central”
31

, ou seja, a dor é desencadeada 

por uma lesão ou disfunção no próprio nervo e não devido a um dano/lesão tecidular como se 

verifica na dor nociceptiva.
39

 Os impulsos doloroso derivam das próprias estruturas neuronais e 

não das terminações nervosas.
42

 Na dor neuropática verifica-se hiperalgesia e alodinia 

(sensibilidade aumentada a estímulos nóxicos e inócuos, respetivamente) e dor sem estímulo 

nociceptivo (dor espontânea) devido a lesões no SNC ou no sistema nervoso periférico 

(SNP).
44,45

 A tabela 3 apresenta alguns exemplos de patologias associadas à dor neuropática. 
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Tabela 3: Principais patologias associadas à dor neuropática central e periférica.

31, 47
 

Dor neuropática 

SNC SNP 

 Acidente Vascular Cerebral 

 Lesão Medular 

 Esclerose Múltipla 

 Neoplasias 

 Pós-operatória (inclui amputação) 

 Síndrome de Encarceramento Nervoso 

 Diabetes Mellitus 

 Infeção (Nevralgia Pós-Herpética, Neuropatia associada ao 

Vírus da Imunodeficiência Humana) 

 Lupus Eritematoso Sistémico 

 Toxicidade (Neuropatia Induzida por Quimioterapia/ 

Radiação) 

 Neoplasias 

  
 A dor neuropática acompanha geralmente uma situação crónica, logo patológica, como 

a neuropatia diabética, e pode surgir tardiamente em relação à situação desencadeante, o que 

dificulta o diagnóstico e tratamento.
31 

 Doentes com lombalgia crónica ou dor oncológica apresentam dor mista ou combinada, 

uma vez que, para além da dor nociceptiva também está presente a componente neuropática.
42

 

 A tabela 4 apresenta a forma como os doentes descrevem a dor de origem nociceptiva 

e neuropática. 

 
Tabela 4: Descritores verbais da dor.

42,48
 

Dor nociceptiva Dor neuropática 

 Aguda 

 Penetrante 

 Latejante 

 Palpitante 

 Dolorosa 

 Formigueiro/dormência/vibração 

 Picadas/cortante 

 Ardor/queimadura/calor 

 Pressão/aperto 

 Sensação choque elétrico 

 Sensibilidade ao frio/calor 

 Provocada pelo toque/movimento 

  
 A dor psicossomática é rara e ocorre sem um estímulo periférico ou lesão aparente 

uma vez que está relacionada com a amplificação de estímulos dolorosos através do estado 

emocional.  

 

6. ABORDAGEM DO DOENTE COM DOR CRÓNICA 

 Como já tenho vindo a referir, a dor crónica é um fenómeno complexo e 

multidimensional. Neste sentido, avaliá-la unicamente do ponto de vista biológico é limitante e 

insuficiente na caracterização da dor. Por este motivo, a gestão clinica efetiva da dor depende 

de uma avaliação precisa e exata de vários factores.
37,39

  

 Neste seguimento, o diagnóstico deve assentar numa análise detalhada e adequada da 

história clínica do doente, incluindo exame neurológico, história da dor, avaliação dos fatores 



Relatório de Estágio - Farmácia Lamar 

25 
 

psicossociais que possam contribuir para a dor e medicação prévia e atual. Esta avaliação 

permite: esclarecer se a dor resulta de uma lesão ou doença do sistema nervoso; avaliar a 

localização (o anexo 8 apresenta um esquema para assinalar o local da dor e eventual 

irradiação
48

), a distribuição e intensidade da dor; conhecer fatores de temporalidade (início, 

curso, evolução e padrão de ocorrência), saber quais os fatores que agravam e aliviam a dor 

(farmacológicos e não farmacológicos) e avaliar a existência de co-morbilidades (depressão, 

ansiedade e alterações do sono).
31,39  

 O exame objetivo da dor permite determinar a presença de sinais e sintomas 

associados à dor crónica (dor neuropática) e que auxiliam no diagnóstico. O anexo 9 apresenta 

uma tabela com os sinais e sintomas “positivos” e “negativos” associados à dor neuropática. 

Referir ainda que no mesmo doente podem coexistir mais do que um dos sintomas e estes 

podem alterar-se ao longo do tempo.
31, 48

  

 Na avaliação da dor crónica deve-se ter ainda em consideração os descritores 

verbais
31

 apresentados na tabela 4 e a avaliação da intensidade da dor, com recurso a escalas 

validadas internacionalmente: “Escala Visual Analógica” (convertida em escala numérica para 

efeito de registo), “Escala Numérica”, “Escala Qualitativa” e “Escala de Faces”. A intensidade 

da dor é sempre referida/relatada pelo doente, e deve ser avaliada regularmente. Os 

profissionais de saúde devem registar a intensidade da dor numa folha de registo própria 

(anexo 10) e incluir ainda os valores da frequência cardíaca, temperatura, tensão arterial e 

frequência respiratória, determinados no momento.
33

 As escalas de avaliação da intensidade 

da dor são rápidas e simples de usar, e baseadas nos relatos do próprio doente. Na prática, a 

avaliação da intensidade da dor pode ser feita com recurso a qualquer uma das escalas, que 

após selecionada, deve ser mantida.
33,39

 A seleção da escala deve satisfazer determinados 

critérios como: validade científica comprovada, ajustada às características do doente (estas 

escalas são aplicadas em doentes com mais de três anos, conscientes e colaborantes) e fáceis 

de compreender, aplicar e registar por parte do doente e do profissional de saúde.
30, 33 

 

 Em crianças com menos de três anos o processo de avaliação da dor é mais complexo 

e baseado na observação de alterações comportamentais, expressões faciais, choro intenso, 

hipersensibilidade/irritabilidade, estado inconsolável, falta se apetite, incapacidade de 

adormecer, estímulo de proteção da zona dolorosa, entre outros aspetos. Os idosos 

apresentam também desafios adicionais na avaliação da intensidade da dor, pelo facto de 

poderem sofrer de alterações visuais, cognitivas e auditivas.
37

 

 A “Escala Visual Analógica” (figura 1) consiste numa linha, geralmente horizontal, com 

10 centímetros de comprimento, em que numa das extremidades está assinalada os 

descritores verbais “Sem dor” e na outra “Dor máxima”. O doente terá de assinalar na linha o 

local que representa a intensidade da sua dor. De seguida, mede-se a distância em 

centímetros entre a extremidade “Sem dor”, que corresponde ao zero e o ponto assinalado pelo 

doente, obtendo-se desta forma a conversão em escala numérica para registo.
31, 33, 48

 

 A “Escala Numérica” (figura 1) é composta por uma régua horizontal dividida em onze 

partes iguais, numeradas continuamente de zero (corresponde à classificação “Sem dor”) até 
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dez (corresponde à classificação de “Dor máxima”). O doente terá assinalar um número na 

escala que represente a intensidade da sua dor. Este número é assinalado na folha de 

registo.
31, 33, 48

 Esta escala não pode ser usada em doentes que não conhecem os números.
31

  

 A “Escala Qualitativa” (figura 1) é constituída por uma régua dividida em cinco partes 

iguais, cada parte classificada com descritores de dor. A expressão escolhida pelo doente e 

que classifica a sua dor é assinalada na folha de registo.
 31, 33, 48

  

 A “Escala de Faces” (figura 1) é constituída por seis faces desenhadas com diferentes 

expressões, desde felicidade que corresponde à classificação “Sem dor” até à expressão de 

profunda tristeza que corresponde à “Dor máxima”. O doente deve selecionar a expressão que 

representa a sua dor e número correspondente à face selecionada é assinalada na folha de 

registo.
 31, 33, 48

 Esta escala não deve ser usada por doentes com alterações cognitivas.
31  

 

 

Figura 1: Escalas de avaliação da intensidade da dor. (A) Escala visual analógica, (B) Escala numérica. 

(C) Escala qualitativa, (D) Escala de faces.
33

 

  

 Existem ainda outros instrumentos que podem ser usados para identificar a presença 

de dor neuropática, principalmente por profissionais de saúde não especializados, como o 

painDETECT e o Douleur Neuropathique en 4 question (anexo 11)). Estes questionários estão 

traduzidos e validados para a língua e cultura portuguesa no entanto não substituem uma 

avaliação clínica cuidadosa.
31,48

 

  

7. TRATAMENTO DA DOR CRÓNICA 

 A dor crónica interfere amplamente na qualidade de vida dos doentes uma vez que 

afeta as atividades do dia-a-dia, o humor, e a capacidade de concentração e de trabalho. 

Assim, o tratamento da dor crónica deve ser no sentido da sua eliminação ou na 

impossibilidade, na prevenção do desenvolvimento da “memória da dor” (permanência da dor 

mesmo após cura da lesão).
39

  

 A dor crónica apresenta na maioria das vezes natureza multifatorial, isto é, estão 

presentes componentes nociceptivas e neuropáticas, o que exige uma abordagem diferenciada 

e o envolvimento de diferentes grupos profissionais. O controlo efetivo da dor necessita de uma 

seleção de tratamento adequado e direcionado, incluindo medidas farmacológicas e não 

farmacológicas. 
40,49

 “O tratamento da dor crónica implicará sempre uma abordagem biopsico-

social do doente, uma perspetiva multidimencional, envolvendo diferentes grupos 

profissionais”.
32

 A tabela 5 apresenta os diferentes tipos de tratamento usados na dor crónica. 
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Tabela 5: Tipos de tratamento da dor crónica.

31, 40
 

Tratamento 

Farmacológico 

 Co-analgésicos 

 Analgésicos não opióides 

 Analgésicos opióides 

 Analgésicos tópicos 

Tratamento 

Não 

Farmacológico 

 Exercício físico 

 Fisioterapia 

 Aplicação de local calor e frio 

 Medicina física e de reabilitação 

 Acupunctura e electro- acupunctura 

 Distração (música, leitura) 

 Informação ao doente/cuidador 

 Estimulação elétrica nervosa transcutânea  

 Neurotomia por radiofrequência 

 Ultrassons focados de elevada 

intensidade  

 Procedimentos neurocirúrgicos (neuro-

estimulação central e periférica) 

 Psicoterapia  

  

 O tratamento atual da dor crónica baseia-se principalmente na intensidade da dor, e 

dependendo desta avaliação, são usados diferentes analgésicos. Para o tratamento da dor 

ligeira é recomendado o uso de analgésicos não-opióides, também designados por 

“analgésicos de ação periférica” devido ao efeito predominantemente periférico. Nos casos 

mais graves de dor, é recomendado a utilização de analgésicos opióides ou “analgésicos de 

ação central” por apresentam principalmente efeito central (cérebro ou medula espinal). No 

entanto, a dor crónica é de natureza multifactorial, e uma vez que os analgésicos disponíveis 

atuam predominantemente num único sistema de modulação da dor, é frequentemente 

necessário uma terapia combinada com analgésicos e co-analgésicos.
39,42

 A terapia combinada 

é muitas vezes limitada devido ao risco aumentado de efeitos adversos e consequentemente 

baixa adesão dos pacientes ou mesmo abandono do tratamento o que impede o seu 

sucesso.
42

 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu uma escada analgésica, com 

três degraus distintos que correspondem a intensidades crescentes de dor e sugere a 

utilização inicial de fármacos não opióides, seguindo-se os opióides fracos e os opióides fortes, 

combinados ou não de co-analgésicos, tal como apresenta a figura 2.
39,42

  

 

Figura 2: Escada analgésica modificada para o tratamento da dor. 
50

 

 
 Os co-analgésicos ou adjuvantes são medicamentos cuja indicação terapêutica 

principal não é o alívio da dor, contudo demonstram possuir efeitos analgésicos.
39

,
42

 Podem ser 

usados em qualquer degrau da escada da OMS, isoladamente ou em associação com opióides 

ou analgésicos não opióides
50

 e servem para potenciar a eficácia analgésica dos 

medicamentos analgésicos, no tratamento de outros sintomas que em conjunto aumentam a 

intensidade da dor e para proporcionar efeito analgésico independente.
42 

Os principais 
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fármacos usados como adjuvantes no tratamento da dor crónica são antidepressivos e 

antiepilético, e estão descritos na tabela 6.  

 

Tabela 6: Caracterização dos co-analgésicos indicados na terapêutica farmacológica da dor crónica.
31,51

  

Fármaco Principais efeitos adversos Observações 

A
D

T
 

Amitriptilina 

Xerostomia, obstipação, hipersedurese, 

tonturas, visão turva, taquicardia, 

hipotensão ortostática e retenção 

urinária 

A nortriptilina e a imipramina causam 

menos efeitos sedativos constituindo 

alternativas à amitriptilina 

S
N

R
I 

Duloxetina 

Náuseas, sonolência, xerostomia, 

obstipação, anorexia, diarreia, 

hiperhidrose das mãos e pés e tonturas 

Maior risco de interações 

Venlafaxina 

Perturbações gastrointestinais, aumento 

da tensão arterial e alterações 

clinicamente relevantes no 

eletrocardiograma 

Especial cuidado em casos de 

insuficiência hepática, renal e 

perturbações cardíacas 

A
n

ti
e

p
il
é
ti

c
o

 

Gabapentina Sonolência, tonturas e ataxia 
Especial cuidado em casos de 

insuficiência renal Pregabalina 
Tonturas, sonolência, edema periférico, 

astenia, cefaleias e xerostomia 

Carbamaze-

pina 

Náuseas, vómitos, sonolência, ataxia, 

dermatite tóxica, alterações hepáticas, 

hiponatrémia 

Baixa tolerabilidade e maior risco de 

interações 

Oxacarbaze-

pina 
Náuseas, vómitos, sonolência 

Indicado no caso de intolerância à 

carbamazepina. 

ADT: Antidepressivos tricíclicos, SNRI: Antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina. 

  
 Os antidepressivos e antiepiléticos constituem as classes de fármacos 

recomendadas como tratamento farmacológico, de primeira linha na dor crónica, prescritos 

em monoterapia.
51

  

 A utilização de antidepressivos tricíclicos neste tipo de patologia tem aumentado 

progressivamente uma vez que muitos doentes apresentam sintomas depressivos 

simultaneamente com transtornos dolorosos e cujas manifestações como perturbações do 

sono, fadiga e cefaleia melhoravam consideravelmente. Para além deste aspeto, ainda 

proporciona analgesia devido à capacidade de promoverem o bloqueio da recaptação de 

noradrenalina e serotonina dos recetores do N-metil-D-aspartato, e o bloqueio de canais de 

sódio.
31,52

 O tratamento deve iniciar-se pela dose mais baixa, e geralmente o efeito analgésico 

é atingido com doses inferiores às usadas no tratamento da depressão.
31

  

 Os antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina são 

menos eficazes que os antidepressivos tricíclicos mas são mais seguros em doentes com 

patologias cardíacas.
31

  

 Os antiepiléticos ou anticonvulsivantes são atualmente considerados essenciais no 

tratamento da dor e a sua ação, em termos gerais, reside essencialmente na estabilização 

da membrana neuronal por diminuição das descargas ectópicas nos nervos lesionados, 
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mediante mecanismos variados de acordo com o tipo de fármaco. A gabapentina, a 

pregabalina e a oxacarbazepina são antiepiléticos de nova geração e apresentam vantagens 

em relação aos clássicos (carbamazepina), tanto pela tolerabilidade como pelas interações 

farmacológicas mais controladas.
31

 

 Os analgésicos não opióides incluem várias classes de substâncias com 

diferentes mecanismos de ação, sendo que o paracetamol e os anti-inflamatórios não 

esteroides (ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, diclofenac, celecoxib) os mais utilizados no 

tratamento da dor crónica. O mecanismo de ação comum a estas substâncias consiste na 

diminuição da síntese de prostaglandinas e por conseguinte, alívio da dor.
42 

 O uso de analgésicos opióides no tratamento da dor é evidentemente positivo, 

com grande expressão e beneficio no alívio da doença e segundo a OMS, o índice de 

consumo de medicamentos opióides per capita como terapia da dor indica a qualidade dos 

cuidados de saúde.
53

 Em Portugal, a prescrição destes analgésicos é muito baixa, 

comparativamente com outros países europeus, pressupondo-se como causas, fatores 

sociais, económicos, culturais, políticos e educacionais.
32,53

  

 Contrapondo ao benefício, o uso destes medicamentos apresentam reações 

adversas, geralmente resultantes da paragem do tratamento. Neste sentido, os 

analgésicos opióides devem ser retirados de forma gradual, lenta e progressiva, evitando 

assim o desenvolvimento da síndrome de abstinência. Por outro lado, a possibilidade de 

criar tolerância e dependência constitui um receio para a sua prescrição, no entanto, a 

situação de toxicodependência está descrita em menos de 1:10.000 e, ocorre 

principalmente em indivíduos com antecedentes de dependência.
32,53 

 As reações adversas mais frequentes são: obstipação, náuseas, tonturas, 

sonolência, prurido, vómitos, cefaleias, boca seca e diaforese.
31

 A possibilidade de 

ocorrência de depressão respiratória é provavelmente o efeito mais temido, contudo, os 

analgésicos opióides estão recomendados no tratamento da dor moderada a severa, logo, 

face a um tratamento racional, esta situação raramente ocorre uma vez que a dor é um 

forte antagonista da ação depressora dos opióides.
32,53

 

 Os opióides são substâncias que atuam por ligação aos recetores opióides. Estes 

recetores apresentam diferentes localizações e ações, tal como apresentado na tabela 7. 

Basicamente, a ação dos opióides no organismo pode ser explicada segundo a atividade 

intracelular e lugares onde exercem efeito. Os recetores μ, k e δ são transmembranal e 

encontram-se acoplados a proteínas G. Após a ligação do opióides ao recetor ocorre uma 

série de reações intracelulares, que levam à diminuição da libertação de 

neurotransmissores devido à redução da entrada de cálcio nas terminações pré-sinápticas 

dos neurónios primários que conduzem os sinais nociceptivos. Por outro lado, ocorre a 

ativação de canais de potássio nos neurónios pós-sinápticos das vias de condução da dor 

que promovem a hiperpolarização.
54 
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Tabela 7: Classificação dos recetores opióides.

54
 

 μ 
 

k δ 

Localização 

Sistema nervoso central 

Tálamo 

Medula espinal 

Sistema límbico  

Sistema nervoso central  

Medula espinal  

Sistema nervoso central  

Analgesia 
Supraespinal  

Espinal  
Espinal  

Efeitos 

adversos 

Depressão respiratória  

Euforia  

Sedação  

Dependência física  

Obstipação 

Bradicardia  

Miose  

Hipotermia  

Depressão respiratória  

Sedação  

Disforia  

Miose  

Depressão dos reflexos 

flexores  

Dependência  

Disforia  

Midríase  

Alucinações  

Taquicardia  

Ativação respiratória  

Efeitos secundários 

Psicomiméticos  

 

  Os analgésicos opióides atualmente disponíveis estão classificados segundo a 

atividade intracelular, afinidade para os recetores ou potência analgésica.
42,54

 Segundo a 

potência os opióides estão divididos em fracos (recomendados na dor moderada) e fortes 

(recomendados na dor forte).
42,53

 Para além disso, estão divididos em moléculas agonistas 

puras (geralmente com maior afinidade para os recetores μ), agonistas/antagonistas 

(atuam em mais do que um recetor, sendo agonistas do recetor k e agonistas parciais ou 

antagonistas do recetor μ), agonistas parciais (atividade sobre recetores α) e antagonistas 

(possuem afinidade pelo recetor mas não tem atividade intrínseca).
54

 

 

 

Figura 3: Classificação dos opióides segundo a atividade intrínseca e potência analgésica. (adaptado de 

42) 

  

 Os analgésicos tópicos são bastante usados no tratamento da dor crónica 

periférica e encontram-se disponíveis no mercado principalmente sob a forma de 

emplastro medicamentoso (Lidocaína 5%) e adesivo cutâneo (Capsaícina 8%).
31

 A tabela 

8 apresenta algumas características destes fármacos.  
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Tabela 8: Características de alguns analgésicos tópicos.
 31

 

Fármaco 
Reações 

adversas 
Precauções especiais Observações 

Lidocaína 

5% 

(Vessatis
®
) 

Reações 

cutâneas ligeiras 

(dor, eritema, 

prurido ou 

edema) 

- Máx. 4 emplastros em simultâneo por 

dia, num máx. de 12 horas 

 - Interromper o tratamento se 15 dias 

após início não houver melhorias 

- Seguro e bem 

tolerado: menos de 

5% do fármaco é 

absorvido 

Capsaícina 

8% 

(Qutenza
®
) 

- Cuidado especial com hipertensos: a dor 

resultante do procedimento de aplicação 

pode levar a alterações da TA 

- Apenas em 

contexto hospitalar  

máx.: máximo, TA: Tensão arterial 

  
 O tratamento farmacológico para a dor crónica deveria idealmente basear-se nos 

mecanismos fisiopatológicos específicos de cada doente, dada a natureza multifactorial 

que apresenta. No entanto, é uma tarefa difícil, dada a falta de meios de diagnóstico que 

permitam esta identificação uma vez que, um mecanismo pode produzir sintomas diferentes 

e um sintoma pode resultar de diversos mecanismos.
31,42 

Contudo, atualmente já existem 

algumas guidelines especificas para determinadas patologias associadas à dor crónica 

(neuropática) com o objetivo de orientar na escolha do tratamento mais adequado.
31

 A DGS 

desenvolveu neste sentido, algumas linhas orientadoras apresentadas no anexo 12.
31, 51 

 

 No anexo 13 são apresentadas algumas tabelas resumo com os medicamentos mais 

usados na terapia de dor crónica, doses e formas farmacêuticas.
55

 

 

8. CASO CLÍNICO 

 Ao longo do meu estágio surgiram poucos casos de dor crónica, no entanto destaco o 

seguinte:  

 Uma mulher com 68 anos dirigiu-se à FL pedindo: “algo que me ajude a aliviar esta dor 

que tenho ao fundo das costas. Há dias que nem consigo fazer as coisas lá em casa”. [sic] 

Quando questionada sobre medicação que já tenha feito ou que esteja a fazer para alívio da 

dor, refere: “estou a tomar BRUFEN 600mg, que a minha médica uma vez me receitou, mas 

isto alivia pouco”. [sic] No decorrer da conversa ainda comentou que a dor geralmente piora à 

noite e que ultimamente tem acordado com uma sensação de “pressão nas costas, parece que 

me estão a apertar”. [sic] Este relato no meu ponto de vista é sugestivo de dor crónica e neste 

sentido aconselhei a senhora a manter o BRUFEN 600mg e a marcar, com alguma brevidade, 

uma consulta na médica para uma avaliação mais pormenorizada da dor. Também lhe dei a 

conhecer, com o auxílio do panfleto que desenvolvi (anexo 5), outros recursos que auxiliam no 

alívio da dor, para além da farmacoterapia.   

 

9. CONCLUSÕES 

 A dor crónica tornou-se num tema bastante difícil de desenvolver dada a 

complexidade da patologia e da terapêutica associada. Neste sentido, a exposição que 
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preparei para os utentes da FL foi no sentido do conhecimento da doença em geral, 

intervenções não farmacológicas que podiam ser benéficas e conselhos práticos. No 

período de divulgação dos folhetos tive a sensação que os utentes, em geral tinham 

interesse em levar os mesmo e entender um pouco mais sobre esta doença, o mesmo não 

verifiquei com os doentes que sofriam desta patologia. Neste sentido, infelizmente não 

consegui ter a perceção se realmente os pontos abordados nos folhetos despertaram 

benefícios/curiosidade. No entanto, com mais tempo de acompanhamento, provavelmente 

iria ter outra perceção.  

 No tratamento desta patologia, o farmacêutico assume um papel importante na 

adesão à terapia, no sucesso do tratamento e na qualidade de vida do doente e dos 

familiares que o envolvem, promovendo assim a saúde pública. 

 

TEMA 2 – PEDICULOSE CAPILAR 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E OBJETIVOS  

 Durante o período de estágio, fui frequentemente confrontada com casos de 

pediculose capilar (PC), principalmente em crianças na idade escolar, e noções erradas 

dos pais e/ou seus cuidadores sobre este tema. Atualmente, a gama de antiparasitários 

existentes no mercado é vasta e eficaz, no entanto não basta só tratar, é necessário 

prevenir porque só assim se consegue controlar a infestação. Desta forma, achei 

necessário e oportuno desenvolver este tema, que embora largamente estudado, ainda 

carece de informação prática de dia-a-dia. Neste sentido, realizei uma pequena sessão de 

esclarecimento na FL, com a presença de alguns pais/cuidadores de SJM onde abordei 

aspetos relacionados com a prevenção, opções de tratamento e conselhos sobre a 

aplicação dos fármacos. Nos anexos 14 e 15 encontra-se a apresentação em PowerPoint e 

o folheto informativo que distribuí pelos pais/cuidadores. O folheto informativo foi também 

disponibilizado aos utentes da FL que procuravam produtos para a PC e serviu em simultâneo 

como convite para a sessão de esclarecimento.  

 

2. A PEDICULOSE  

 A pediculose é uma doença parasitária contagiosa, que afeta exclusivamente o Homem 

e é causada pelo ectoparasita Pediculus sp, vulgarmente conhecido como piolho. Dependendo 

do local do corpo onde geralmente se alojam, os piolhos são classificados em: Pediculus 

humanus capitis – PHC (habitat: couro cabeludo), Pediculus humanus corporis (habitat: corpo e 

roupas) e Pthirus pubis (habitat: áreas corporais pilosas, nomeadamente o púbis, e menos 

frequentemente nas sobrancelhas e nas pestanas).
56,57

  

 A infestação causada pelo PHC é a que ocorre com maior frequência, e pode afetar 

qualquer pessoa, independentemente da idade, da classe social ou dos cuidados de higiene 

contudo, é mais comum ocorrer em crianças na idade escolar (entre 5 e 11 anos de idade), 

uma vez que o contágio se dá por contacto físico.
 
Neste sentido, cabelos longos propiciam a 
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um maior contacto, logo as meninas são geralmente as mais afetadas. Por outo lado, a 

prevalência da parasitose é inferior na população de raça negra devido às características 

morfológicas do cabelo, que dificultam a adesão dos piolhos.
56

 

 

3. CICLO DE VIDA DE PEDICULUS HUMANUS CAPITIS  

 O PHC é um parasita sem asas, com um corpo alongado e achatado, e mede cerca de 

2 a 3 milímetros de comprimento. A cabeça é pequena e tem um par de antenas curto e uma 

boca perfurante adaptada à sucção de sangue. Possuem ainda três pares de patas frontais, 

providas de garras para se fixarem aos cabelos.
59

 O piolho apresenta uma cor cinza-

acastanhada, que se tornar mais escura após se alimentar do sangue do hospedeiro.
59,60

 As 

fêmeas distinguem-se dos machos pelo seu tamanho superior e uma vez adultas e férteis 

podem depositar entre 5 a 10 ovos (lêndeas) por dia, num total de 150 a 250 ovos durante a 

sua vida.
56, 59, 60

  

 Tal como referido anteriormente, os piolhos são parasitas humanos e podem viver 

aproximadamente 30 dias no hospedeiro, alimentando-se regularmente de sangue 

(aproximadamente a cada 4-6 horas).
 59,60

 Uma vez que são hematófagos, fora do hospedeiro 

sobrevivem cerca de 1 a 2 dias, acabando por morrer por desidratação.
56,57 

 

 Os ovos ou lêndeas têm um formato oval e são de difícil visualização, dadas as 

pequenas dimensões que apresentam (cerca de 0,8 milímetros por 0,3 milímetros) e coloração 

quase transparente.
57 

As lêndeas são depositadas pelas fêmeas, 6 a 9 dias antes de eclodir, 

nos fios de cabelo, muito próximo ao couro cabeludo, a cerca 1 a 2 milímetros acima 

(dificilmente podem ser encontradas ao longo do fio de cabelo).
60

 Tanto os piolhos como as 

lêndeas podem estar presentes em todo o couro cabeludo no entanto, alojam-se 

preferencialmente na zona da nuca e atrás das orelhas.
59

  

 Quando o ovo eclode liberta a ninfa que vai amadurecendo ao longo de 7 dias, até se 

transformar num piolho maduro e sexualmente ativo, completando assim o seu ciclo de vida. A 

ninfa é estruturalmente muito semelhante a um piolho, mas de tamanho mais reduzido.
56,57

 
Na figura 4 está representado esquematicamente as diferentes fases do ciclo de vida 

do PHC.  

 

Figura 4: Ciclo de vida do Pediculus humanus capitis: 1 - ovo ou lêndea, 2 a 4 - ninfa em diferentes 

fases de desenvolvimento, 5 – piolho adulto. (adaptado de 58) 

  

 A ninfa madura e piolho adulto são as formas móveis, sendo essencialmente nestas 

fases que pode haver o contágio entre pessoas.
57,61

 A fêmea pode acasalar um dia e meio 

após se tornar adulta, começando a depositar ovos viáveis. Sem tratamento o ciclo repete-se a 

cada três semanas.
56  
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4. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 A PC manifesta-se, na maioria dos indivíduos, num desconforto físico devido ao intenso 

e constante prurido no couro cabeludo, assim como hipersensibilidade cutânea, exantemas na 

zona afetada e sensação de cocegas na cabeça.
56, 61 

Ocasionalmente pode surgir irritabilidade, 

ansiedade e insónias.
60

 O prurido e a hipersensibilidade cutânea resultam das picadas 

provocadas pelos piolhos aquando da refeição hematofágica uma vez que, simultaneamente à 

sucção do sangue através da pele, os piolhos injetam a própria saliva, dotada de propriedades 

vasodilatadoras e anticoagulantes, com o objetivo de manter o sangue fluído.
61

  

 O PHC não é reconhecido como um potencial agente de transmissão de doenças, no 

entanto, devido às escoriações e arranhões resultantes do ato de coçar, pode levar à 

ocorrência de infeções bacterianas secundárias, nomeadamente por Streptococcus pyogenes e 

Staphylococcus aureus.
56, 57

 Para além das manifestações físicas, está também presente um 

desconforto psicológico associado principalmente à conotação negativa e pressão social 

atribuídas à PC.
56

 

 A PC pode ser numa primeira exposição, inicialmente assintomática, surgindo os 

sintomas típicos ao fim de 4 a 6 semanas, e corresponde ao tempo que o sistema imunológico 

necessita para desenvolver sensibilidade à saliva do parasita. Quando se trata de uma 

infestação recorrente, os sintomas surgem quase no imediato.
59,62

 

 

5. TRANSMISSÃO 

 A transmissão da PC ocorre principalmente por contacto direto com uma pessoa 

infestada (toque cabelo com cabelo), sendo esta a razão responsável pela maior prevalência 

de casos de pediculose em crianças na idade escolar e no seio familiar.
56,57

  

 Os piolhos deslocam-se unicamente rastejando, a uma velocidade de 23 centímetros 

por minuto sendo esta a forma pela qual conseguem avançar entre os fios de cabelo, através 

de fomites ou da água.
56

 Neste sentido, a transmissão de PC pode também ocorrer 

indiretamente por meio de partilha de objetos pessoais, através de roupas de cama, e até 

mesmo em piscinas e praias.
57

 

 

6. DIAGNÓSTICO 

 O diagnóstico de PC passa essencialmente por um exame visual direto de piolhos 

adultos e lêndeas no couro cabeludo, situados preferencialmente na zona occipital e 

retroauricular, por serem locais mais escuros e com temperatura e humidade adequadas.
56

 No 

entanto esta identificação pode ser difícil devido ao tamanho reduzido do parasita e do ovo.
59

 

Assim, no sentido de facilitar o diagnóstico, pode-se recorrer ao auxílio de focos de luz, lentes 

de aumento, lubrificantes como óleo ou condicionador de cabelo que diminuem a velocidade 

dos movimentos ou a utilização de um pente com dentes finos e pouco flexíveis, o qual deve 

ser posteriormente colocado sobre um fundo branco para melhor observação da presença de 

piolhos, sendo este último muito mais eficaz que qualquer outro método mencionado.
60
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 A presença de lêndeas por si só não faz diagnóstico de uma infestação ativa por PHC, 

uma vez que se forem encontradas a uma distância superior a 0,7 centímetros do couro 

cabeludo pode ser sugestivo de infestação passada uma vez que estas acompanham o 

crescimento natural do cabelo. Por outro lado, as lêndeas inviáveis podem permanecer no 

cabelo até seis meses após o tratamento e para além disso, são facilmente confundidas com 

outras partículas que possam existir no cabelo, como caspa ou gotículas de spray. Estes 

aspetos conduzem muitas das vezes a diagnósticos falso-positivos devido à dificuldade, para a 

maioria das pessoas, na diferenciação das lêndeas viáveis e não viáveis, e por conseguinte, à 

reaplicação de tratamentos desnecessariamente.
56,60

 Neste sentido, torna-se essencial a 

visualização de piolhos vivos para um diagnóstico assertivo.
57,

 
60

 

 Na presença de um diagnóstico de PC positivo, todos os membros do agregado 

familiar/pessoas de contacto próximo devem ser também avaliadas, e iniciarem rapidamente e 

em simultâneo o tratamento adequado uma vez que, as infestações estabelecidas por piolhos, 

geralmente não desaparecem espontaneamente.
56,60

 

 

7. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

 O tratamento efetivo da PC requer medidas farmacológicas eficazes bem como 

medidas preventivas rigorosas (abordado no item seguinte), de forma a erradicar todos os 

piolho vivos e lêndeas viáveis e evitar reinfestações.  

 Em Portugal existem diversos produtos não sujeitos a receita médica, usados na 

prevenção e tratamento da PC e “são enquadrados do ponto de vista regulamentar como 

medicamentos, dispositivos médicos ou produtos cosméticos e de higiene corporal consoante 

as suas características, mecanismo de ação, e fim a que se destinam”.
63 

 Neste sentido, os pediculicidas com SA consideradas como letais para o piolho (como 

modo de ação química) são geralmente classificados como medicamentos, enquanto que os 

tratamentos baseados numa ação física/mecânica são classificados como dispositivos 

médicos. Por outro lado, os coadjuvantes do tratamento da PC, usados geralmente no pós-

tratamento e que não contêm SA letais para o parasita, são classificados em PCHC.
63

  

 O tratamento da pediculose é normalmente feito através da aplicação tópica de 

pediculicidas e a sua utilização deve ter em conta o ciclo de vida do parasita, ou seja a 

existência em simultâneo de vários estados de maturação, o que implica um tratamento 

seriado. Desta forma, a primeira aplicação vai eliminar o parasita jovem e adulto, e 

aproximadamente 10 dias após, realiza-se uma segunda aplicação que elimina as ninfas que 

entretanto eclodiram das lêndeas.
56

 O insucesso do tratamento deve-se principalmente à 

incorreta aplicação, como por exemplo, não realizar o segundo tratamento ou realizá-lo mas 

num prazo demasiadamente curto (inferior a 7 dias) ou longo (superior a 14 dias).
56,57,60

 

Raramente este insucesso é atribuído a resistências desenvolvidas pelo parasita aos 

pediculicidas químicos, no entanto alguns estudos têm registado essa existência em países 

como o Canadá, associado principalmente ao uso de permetrina.
64,65

 

 A seleção do tratamento mais adequado para a PC deve ter em conta aspetos como a 

preferência do utente mas também a eficácia e potenciais riscos dos fármacos. Neste sentido, 
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deve-se optar por loções (soluções alcoólicas) por estarem menos associadas ao aparecimento 

de resistências assim como os tratamentos baseados em mecanismos de ação físicos. Estes 

últimos ainda têm a vantagem de ter menos efeitos adversos comparativamente com os 

pediculicidas químicos.
66

  

 
1. Pediculicidas de ação química 

 Os medicamentos com ação química constituem uma opção de tratamento com bons 

resultados no entanto, só devem ser aplicados quando há infestação confirmada, uma vez que 

o uso profilático pode favorecer o aparecimento de resistências.
64,65

  

 Atualmente em Portugal estes produtos são comercializados sob a forma de cremes e 

espumas cutâneas com permetrina a 1% e champô com fenotrina.
67 

A permetrina a 1% 

constituí a opção de tratamento químico de primeira linha.
67

 É um piretróide sintético que atua 

por bloqueio dos canais de sódio e por conseguinte despolarização neuromembranar, 

resultando na morte do parasita por asfixia.
 
É um tratamento seguro e eficaz quando aplicado 

corretamente, podendo raramente causar irritabilidade ou erupção cutânea. 
57,59,64

 A fenotrina é 

também um piretróide sintético que atua por ser neurotóxico para o parasita. É um tratamento 

que requer especial cuidado estando contra indicado em doentes com histórico de epilepsia e 

uso excessivo pode provocar convulsões em crianças e bebés e agitação e convulsão em 

idosos. Pode também surgir eczema de contacto. 
67

 A tabela 9 apresenta algumas informações 

a considerar na aplicação destes medicamentos. 

 
Tabela 9: Pediculicidas de ação química.

66,67 

Tipo de 

tratamento 
Apresentação Aplicação Recomendações 

A
ç
ã
o

 Q
u

ím
ic

a
 

Permetrina 

(pediculicida, 

fracamente 

ovicida) 

 

Nix
®
  

creme  

10 mg/g 

 
Quitoso

®
  

Espuma 

cutânea 10 mg/g 

- Aplicar no cabelo molhado, massajar, deixar 

atuar 10min, lavar com água abundante, 

passar o pente, repetir passados 7 a 14 dias 

 
- Espalhar no cabelo seco, massajar, deixar 

atuar 10min, lavar com água abundante, 

passar o pente, repetir passados 8 a 10 dias 

Adultos e 

crianças a partir 

dos 6 meses.  

Fenotrina 

(pediculicida) 

Parasidose
®
 

champô  

2 mg/g 

- Duas aplicações consecutivas no cabelo 

molhado deixando atuar 3min, lavar com água 

abundante entre cada aplicação 

Adultos e 

crianças a partir 

dos 30 meses. 

Estes produtos não estão indicados na gravidez e aleitamento. Devem ser envolvidos de forma homogénea, 

na raiz dos cabelos e até 1 a 2 cm da haste do cabelo, com especial atenção às zonas atrás das orelhas e 

nuca. mg/g: miligrama por grama, mim: minutos, cm: centímetros 

  

 Importa ainda considerar aquando da seleção do pediculicida que os champôs são 

menos eficazes (tempo de atuação mais reduzido e elevado grau de diluição) e que os 

aerossóis estão contraindicados em indivíduos asmáticos e crianças (preferir formulações 

aquosas).
67 
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2. Pediculicidas de ação mecânica/física 

 Os pediculicidas de ação química para serem eficazes têm que ser suficientemente 

tóxicos para conseguirem eliminar o parasita, mas com toxicidade mínima para o hospedeiro, 

assumindo este ponte maior importância pelo facto da pediculose ser mais prevalente em 

crianças, e deve também ter em conta a proteção ambiental. Neste sentido, os pediculicidas 

com ação física são atualmente usados como alternativas menos tóxicas aos tratamentos de 

ação química, pelo facto de não utilizarem piretróides.
68

 

 O tratamento da PC por ação mecânica refere-se à remoção manual de lêndeas e 

piolhos, no cabelo preferencialmente molhado, recorrendo a pentes com dentes finos. Apesar 

da baixa eficácia e morosidade, é o único tratamento recomendado para crianças com menos 

de 6 meses de idade. Neste sentido, este método por si só não deve ser utilizado pela 

população em geral, mas constitui uma boa opção quando combinado com outros 

tratamentos.
56,61,66 

 

 Recentemente surgiu no mercado outras alternativas, como as preparações à base de 

dimeticone, um fluído siliconado de textura oleosa que atua por provocar um desequilíbrio 

osmótico, levando à morte do parasita por rutura intestinal. É um tratamento com elevada 

eficácia (varia entre 90% a 97%)
56,66

 e por atuar por mecanismos de ação mecânica, o 

surgimento de resistências parece pouco provável por implicar no parasita mudanças 

estruturais de grande complexidade.
56

 

 
Tabela 10: Pediculicidas de ação mecânica.

69,70 

Tipo de 

tratamento 
Apresentação Aplicação Recomendações 

A
ç
ã
o

 M
e
c
â
n

ic
a
 

Dimeticone 

(pediculicida,

e ovicida) 

 

STOP 

PIOLHOS
®
 

loção 5% 

gel 10% 

 
Picky

®
  

solução cutânea 

38,33 mg/ml 

- Aplicar no couro cabeludo e cabelo seco, 

massajar, deixar atuar 10min, passar o pente 

metálico, lavar com água abundante, passar 

novamente o pente, repetir passados 8 a10 dias 

 
- Aplicar no couro cabeludo e cabelo seco, 

massajar, deixar atuar 1h, lavar com água 

abundante, repetir passados 7 dias 

Adultos e 

crianças a partir 

dos 6 meses. 

Indicados na 

gravidez e 

aleitamento 

Envolver estes produtos de forma homogénea, na raiz dos cabelos e até 1 a 2 cm da haste do cabelo, com 

especial atenção às zonas atrás das orelhas e nuca. mg/ml: miligrama por mililitro, mim: minutos, h: hora. 

 

 Para além dos pediculicidas acima mencionados, existem ainda no mercado outros 

tratamentos que atuam por processos de eletrocussão, no entanto são tratamentos cuja 

eficácia e segurança ainda não foram testadas. Baseiam-se na utilização de um aparelho 

eletrónico, em forma de pente, que deteta os piolhos e elimina-os por aplicação de uma 

pequena descarga elétrica. Os pentes eletrónicos aplicam-se penteando o cabelo seco, e estão 

desaconselhados em crianças com menos de 3 anos de idade.
56

  

 Novas abordagens à base de óleos minerais e agentes tensioativos têm demostrado 

bons resultados na eliminação das lêndeas e piolhos. Estes tratamentos atuam por provocarem 
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desidratação e asfixia, sendo um exemplo, o champô da PARANIX
®
. É dos tratamentos mais 

aconselhados na FL, para adultos e crianças com mais de 2 anos de idade.
71 

 

 
Tabela 11: Pediculicida à base de óleos minerais.

71 

Apresentação Aplicação Observações 

PARANIX
®
 

champô 

- Aplicar no couro cabeludo e cabelo seco, deixar 

atuar no mínimo 10min, massajar com um pouco de 

água até fazer espuma, lavar com água abundante, 

passar o pente metálico, repetir passados 7 dias 

Não necessita de 

lavagem do cabelo com o 

champô de rotina 

 

8. PREVENÇÃO E CONTROLO DA TRANSMISSÃO 

 O tratamento da PC requer um conjunto de medidas farmacológicas combinadas com 

medidas não farmacológicas de forma a eliminar a infestação, prevenir reincidências e 

controlar a transmissão. Neste sentido, deve-se evitar o contacto direto cabeça-cabeça e os 

objetos de usos pessoal, tais como chapéus, escovas de cabelo, roupas de cama, entre outros, 

não devem ser partilhados e devem ser lavados a temperaturas superiores a 53ºC, assim como 

o vestuário usado até dois dias antes da deteção da PC. Adicionalmente deve-se aspirar os 

sofás e bancos do automóvel. Outro aspeto a ter em consideração é o facto dos piolhos 

sobreviverem na água durante algumas horas, mesmo com tratamentos à base de cloro, logo 

torna-se necessário tomar medidas preventivas antes de utilizar uma piscina, como o recorrer 

ao uso de touca.
57 

Adicionalmente, pode-se recorrer ao uso de champôs preventivos e sprays 

repelentes, sendo alguns exemplos apresentados na tabela 12. 
 

 
Tabela 12: Produtos com ação preventiva.

72,73
 

Produto Composição Observações 

Tiox
®
 

champô 

- Quássia Amara: repelente de insetos 

natural e inibidor da formação de quitina 

- Vinagre de maçã: impede a adesão dos 

piolhos ao cabelo 

- Permite o uso diário 

- Indicado na prevenção, reinfestação e pós-

tratamento (ação calmante) 

- Facilita a remoção de lêndeas inviáveis 

PARANIX
®
 

champô 

- Agentes tensioativos, emulsionantes e 

surfactantes: facilitam a lavagem do cabelo 

- Álcool benzílico /ácido benzoico: elimina 

o parasita por asfixia 

- Óleos essências: nutre 

- Indicado na prevenção e reinfestação 

- Desidrata piolhos e lêndeas recentemente 

incubadas 

- Recomendado em adultos e crianças a partir 

dos 2 anos 

PARANIX 

repel
 ®

 

spray 

- Óleos essenciais e extratactos vegetais: 

nutre e facilita o pentear 

- Agentes filmogéneos: reveste o cabelo, 

criando uma película protetora 

- Indicado na prevenção e reinfestação 

- Aplicar uniformemente no cabelo antes de 

possível exposição, deixar secar naturalmente 

- Recomendado em adultos e crianças a partir 

dos 3 anos 
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9. CASOS CLÍNICOS 

 Ao longo do meu estágio foram surgindo diversos casos de PC, dos quais destaco de 

seguida dois deles: 

 Caso 1: Uma mãe dirigiu-se à FL a solicitar “algo forte que acabe de vez com os 

piolhos, já perdi o número de vezes que fiz tratamento à minha filha. Tenho usado o Paranix®” 

[sic] Refere ainda que “até já lhe fiz madeixas no cabelo na zona da nuca e até coloquei 

vinagre no cabelo e abafei com uma touca” [sic]. A criança tem 6 anos e cabelos longos.  

  

 Caso 2: Uma mãe dirigiu-se à FL a solicitar “alguma coisa para tratamento dos piolhos” 

[sic]. Refere ainda que a filha “já teve e andam agora muitas crianças com piolhos na escola e 

eu não quero passar pelo mesmo” [sic]. Quando questionada sobre o exame visual refere que 

“estou sempre a ver a cabeça dela e ainda não encontrei nada” [sic]. 

  

 Nos dois casos, e com o auxílio do folheto informativo (anexo 15) aconselhei diversas 

medidas preventivas para um melhor sucesso no tratamento, destacando a higienização da 

bata escolar e roupa da cama, o uso do cabelo amarrado e a transmissão da informação na 

escola. No caso 1, a nível de tratamento aconselhei o STOP PIOLHOS
®
 por ter um método de 

ação diferente do pediculicida já usado e apresentar bons resultados e prestei todas as 

informações necessárias sobre a aplicação e cuidados a ter. No caso 2 aconselhei um produto 

de prevenção uma vez que não era necessário recorrer-se a produto de tratamento porque 

estes não devem ser usados como medidas profiláticas. Assim, aconselhei o uso do champô 

de Tiox
®
 ou da Paranix

®
 para usar como cuidado de higiene diário, e o spray da Paranix

®
 a 

aplicar no cabelo antes de ir para a escola, para uma ação preventiva mais completa. Para 

além destas medidas, é importante, na fase de surtos de PC, inspecionar regularmente os 

cabelos e cabeça, com especial atenção à zona da nuca e atrás das orelhas. 

10. DISCUSSÃO DA INTERVENÇÃO NA FARMÁCIA LAMAR E CONCLUSÕES 

Durante o meu estágio constatei que a PC é uma infestação bastante frequente, 

principalmente em crianças na idade escolar, e muitas das vezes ocorrem reincidências 

provavelmente pela falta de cuidados preventivos nas escolas e em casa, já que os 

tratamentos disponíveis são bastante simples de aplicar e pouco morosos. Verifiquei 

também que farmácias constituem o primeiro local de procura de aconselhamento e 

tratamento. Neste sentido, penso que a sessão de esclarecimentos organizada na FL foi 

de facto importante para o esclarecimento dos cuidados a aplicar para o sucesso no 

tratamento e também teve o objetivo de desmistificar esta temática tão causadora de 

vergonha e desconforto social.  

A sessão na FL foi com cerca de 10 pais/cuidadores, alguns deles acompanhados 

pelos filhos. Mostraram-se recetivos na informação que eu lhes estava a transmitir. Tentei 

acima de tudo que fosse uma seção em que os pais tivessem uma participação ativa. 

Neste sentido, após a exposição do tema com o recurso ao PowerPoint que preparei 
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(demorou cerca de 10 minutos), questioneis sobre as principais dúvidas que tinham e se 

queriam comentar as suas próprias experiências. As principais questões estavam 

relacionadas com as formas de transmissão, ou seja, se os animais domésticos também 

podiam ser infestados por piolhos, os tipos de tratamento e se os produtos preventivos 

eram de facto eficazes. Em relação aos tratamentos senti necessidade em explicar de uma 

forma simples que os produtos têm mecanismos de ação diferentes e tive que reforçar a 

ideia da importância de repetir o tratamento. Alguns pais questionaram-me também sobre 

a eficácia dos pentes elétricos e o seu funcionamento (exemplifiquei com o pente elétrico 

da Floris
®
). Outra questão que também me colocaram estava relacionada com a suposta 

proteção do cabelo pintado face à infestação com piolhos. De facto não há estudos 

científicos que comprovem esta relação e pela experiência relatada pela mãe no caso 

clínico 1, não me parece que haja efeito protetor.  

Em suma, educação em saúde é uma estratégia importante na prevenção da 

infestação, tanto para as crianças como para os pais/cuidadores. Por outro lado, o 

desenvolvimento deste tema permitiu-me obter um maior conhecimento sobre a grande 

variedade de produtos disponíveis no mercado para a prevenção e tratamento da PC.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo destes seis meses de estágio em farmácia comunitária muitas foram as 

dúvidas e inseguranças que surgiram, contudo o balanço deste percurso foi muito positivo 

tendo sido uma experiência muito enriquecedora.  

 De facto foi um enorme desafio, que terminou com um grande sentimento de satisfação 

pessoal e finalizo esta etapa com a absoluta consciência de que o farmacêutico, enquanto 

profissional de saúde, desempenha uma função bastante importante e valorizada na 

comunidade, já que a farmácia é, muitas vezes, a primeira opção dos utentes na resolução dos 

seus problemas de saúde e no esclarecimento das suas dúvidas.  

 Olho para o futuro com a consciência de que os desafios e a continuação da busca 

pelo conhecimento não terminam aqui e assumo que irei continuar a desempenhas as minhas 

funções como profissional saúde com enorme sentido responsabilidade.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Mapa da localização da Farmácia Lamar. (Adaptado de Google maps) 

Anexo 2 – Mapa do piso 0 do centro comercial 8ª Avenida. (adaptado 1) 

 

Anexo 3 – Fotografias do aspeto exterior e interior da Farmácia Lamar.  
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Anexo 4 – Exemplo de um cartão para reserva e levantamento de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 - Panfleto “Dor Crónica. A dor que não passa!”  

 

 

 

 

 

 

A dor que não passa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOR CRÓNICA 

 

Em caso de dúvidas, procure o seu farmacêutico, ele poderá ajudá-lo! 
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DOR AGUDA DOR CRÓNICA 

A dor é uma 

experiência 

subjetiva e 

individual 

 

 

  

 SABIA QUE…

 

 SENTIR DOR É NORMAL? 

 

             Até certo ponto, sim! 

     A dor é um sistema, e desempenha uma importante função fisiológica: “serve 

para nos proteger do mundo envolvente e para nos avisar quando estamos a 

chegar ao limite”.  

Em Portugal, 
37% da 

população 
adulta sofre de 

dor crónica 

Em Portugal, a 
dor crónica é a 
2ª doença mais 

prevalente 

A dor crónica é 
mais prevalente 

na mulher e 
grupos 

populacionais 
mais 

vulneráveis 

A osteoporose 
é a principal 
causa da dor 

crónica, e 
corresponde a 
47%  dos casos 

Resposta normal de proteção e 

alerta 

Curta duração (menos de 3 

meses) 

Desaparece quando a causa foi 

tratada ou curada 

Pode ser claramente localizada 

Geralmente não tem função de 

proteção 

Longa duração (superior a 3-6 

meses) 

A causa pode não ser conhecida 

Causa incapacidade e perda de 

qualidade de vida 
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Farmacoterapia 

Técnicas de neuro-estimulação 

Atividade física/ioga 

Fisioterapia 

Psicoterapia 

Acupuntura 

 

 COMO ALIVIAR A DOR?           

       

   Nem sempre é possível encontrar a causa exata do que está a provocar a dor, 

mas é possível aliviá-la. Os recursos são muitos, e quando usados em conjunto, e 

com uma dieta saudável, é possível atenuar a dor e melhorar a qualidade de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A dor crónica: 

Pode surgir no contexto de várias doenças 

(cancro, artrose, diabetes, zona, etc.), 

Pode ser agravada por traumatismos ou 

posições incorretas; 

Pode estar associada a um período pós-

operatório  

Pode surgir sem causa aparente. 

Apesar de menos frequente que a dor aguda, a dor 

crónica pode causar depressão, ansiedade e 

alterações do sono com perda da qualidade de 

vida. 
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PORQUÊ TOMAR OS MEDICAMENTOS PARA A DOR CRÓNICA 

EXATAMENTE COMO FORAM PRESCRITOS?  

     

 A dor crónica tem tratamento com os medicamentos adequados para cada 

caso; 

 O tratamento da dor crónica requer medicação que não é de uso habitual 

noutros tipos de dor; 

 Pode ser necessário o uso de outros medicamentos, como antiepiléticos e 

antidepressivos, para além de analgésicos.  

 

 

 

 

 

Projeto desenvolvido no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêutica da Universidade do Porto, sobre o tema Dor Crónica. 

Ana Laura Teixeira Ferreira da Silva 

 

 

 

Não altere as 
doses da 

medicação, 
tome 

exactamente 
como o médico 
lhe prescreveu 

Tome os 
medicamentos 
todos os dias à 

hora certa, 
respeitando os 
intervalos entre 

eles 

Não interrompa 
a medicação 

sem falar com o 
seu médico ou 
farmacêutico  

Não tome outro 
medicamento 

por sua 
iniciativa sem 

antes falar com 
o seu médico ou 

farmacêutico 
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Fotografias do panfleto.  

 

 

Anexo 6 – Mecanismo fisiológico da dor. (adaptado de 30) 

 

 

Anexo 7 – Classificação da dor. (adaptado de 39, 41, 42) 

                                      
 

CLASSIFICAÇÃO DA DOR 

Duração 

Aguda 

Crónica 

Patogénese 

Nociceptiva  

Neuropática 

Psicos- 

somática 

Causa Localização 
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Anexo 8 - Diagrama corporal para registo da localização da dor.
48

 

 

 

Anexo 9 – Sinais e sintomas “positivos” e “negativos” associados à dor neuropática. (adaptado 

de 31, 48) 

Sintomas 

“positivos” 

Dor espontânea Sensação dolorosa sem estímulo evidente 

Alodinia Dor em reposta a estímulo não doloroso  

Hiperalgesia Resposta dolorosa aumentada a um estímulo doloroso 

Disestesia Sensação desagradável, por vezes dolorosa, espontânea ou 

evocada 

Parestesia Sensação anormal quer espontânea quer evocada, habitualmente 

descrita como formigueiro, picadas ou choque elétrico 

Sintomas 

“negativos” 

Hipostesia Diminuição da sensibilidade a estímulos sensoriais 

Anestesia Perda total da sensibilidade 

Analgesia Ausência de dor em resposta a estímulos habitualmente dolorosos 

Hipoalgesia Resposta dolorosa diminuída a um estímulo doloroso 

 

Anexo 10 - Exemplo da Folha de Registo dos Sinais e Sintomas Vitais, disponibilizado pela 

Direcção-Geral da Saúde. 
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Anexo 11 – Questionário Douleur Neuropathique en 4 question (DN4). 

 

 

Anexo 12 – Algoritmos para o tratamento da dor neuropática no adulto e no idoso, proposta 

pela Direção Geral da Saúde. (adaptado de 31 e 51)  

 

 

 

Polineuropatia 
dolorosa         

(excepto a VIH) 

Fármacos de primeira linha 
(em monoterapia)  

ADTs (Amitriptilina, Imipramina, 
Nortriptilina)  

ou 

 IRSN (Duloxetina, Venlafaxina)  

ou 

 Anti-epiléticos (Gabapentina, 
Pregabalina)    

(A,B,D) 

Fármacos de 
segunda linha  

combinação de Anti-
depressivos e anti-

epiléticos  

(A,B,D) 

Fármacos de 
terceira linha  

Tramadol  

ou  

Tramadol com 
Paracetamol  

(D,E) 

Outras dores neuropáticas 

Nevralgia  

pós-herpética  

Amitriptilina  ou  

Antiepiléticos  

(Gabapentina ou Pregabalina) 

     (A,B,C,D)  

Lidocaína a 5% 
(C,D,E) 

Nevralgia do 
Trigémio 

Carbamazepina  ou 

 (se intolerância) Oxcarbazepina  

(A,D,E)  

Neuropatia 
associada ao VIH 

Capsaícina a 8%, 

 (Fármaco disponível em 
ambulatório hospitalar)  

(E) 
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Legenda: ADTs: antidepressivos tricíclicos; IRSNs: antidepressivos inibidores de recaptação de 

serotonina e noradrenalina, VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana. 

A) Avaliação clínica, preferencialmente realizada entre a 2ª e 4ª semanas após o início do tratamento 

(intensidade da dor, avaliação da titulação da dosagem, tolerabilidade e efeitos adversos para 

adequação da escolha do fármaco). 

B) A Pregabalina substitui a Gabapentina se houver dificuldade na adesão à terapêutica ou intolerância 

aos efeitos adversos. 

C) No idoso com dor neuropática pós-herpética, a Lidocaína a 5% tópica constitui tratamento de 1ª 

linha. 

D) A avaliação e monitorização incluem: redução da dor; efeitos adversos; atividades diárias e 

participação; humor; qualidade do sono; melhoria global referida pelo doente. 

E) Se redução da dor a 30% (escala visual numérica de avaliação da dor), referenciar para consulta 

especializada ou unidade de dor. 

 

Anexo 13 – Quadros resumo dos fármacos usados no tratamento da dor crónica.
55

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dor neuropática 
central 

Lesão medular 
   

Fármacos de primeira linha (em 
monoterapia)  

Pregabalina e ADTs 

         (A,B,D)   

Fármacos de 
segunda linha  

Tramadol  

(A,D,E) 

Pós-AVC 

Fármacos de primeira linha (em 
monoterapia)  

ADTs  

(A,D,E)  
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Anexo 14 – Apresentação “Tira os pés da minha cabeça! – Vamos saber mais sobre piolhos.”  

Tira os pés da minha 
cabeça!!

Vamos saber mais sobre os piolhos

 

O que são os piolhos?

Os piolhos são pequenos parasitas que 

provocam a doença chamada de Pediculose.

O piolho vive em média 30 dias. 

Diariamente, um piolho põe aproximadamente 10 

ovos que se colam aos cabelos e são chamados de 

lêndeas.

Os piolhos saem dos ovos 7-10 dias mais tarde. Um 

piolho bebé chama-se de ninfa.

 

Onde vivem os piolhos? 

Vivem no cabelo, principalmente nos sítios quente: 

atrás das orelhas e na nuca.
Seguram-se facilmente aos 

cabelos, com ajuda das suas 6 

patas!
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O que comem os piolhos? 

Os piolhos alimentam-se de sangue do couro cabeludo, e 

quando mordem, a saliva que libertam provoca a 

comichão.  São transparentes, mas depois de terem 

“comido” tornam-se castanhos.

 

Qualquer pessoa pode ter piolhos? 

Os piolhos não escolhem entre cabelos limpos, 

sujos, curtos ou compridos, por isso qualquer 

pessoa pode apanhá-los! 

Até os adultos podem ter piolhos!

 

Como é que 
apanhamos piolhos?
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Eles saltam? Eles voam? 

Vêm dos animais? 

 

Os piolhos propagam-se …
por contacto direto!

Ao brincar com colegas ou ao se aproximar 

dos professores, pais, irmãos.

 

Os piolhos propagam-se …
por contacto indireto!

Os piolhos sobrevivem até 36 horas fora da 

nossa cabeça, em objetos como peças de roupa, 

escovas, toalhas, almofada, chapéus, acessórios 

de cabelo e outros objetos  de uso pessoal.
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E nadar? 

Os piolhos sabem nadar!

Então, também posso apanhar piolhos na 

piscina ou na praia. 

Por isso, devemos usar sempre touca 

de banho quando vamos à piscina. 

 

Quando posso ter piolhos? 

Podes apanhar piolhos durante todo o ano. 

Mas há alturas com maior probabilidade:

Abril a Junho

Setembro a Novembro

 

Como é que eu sei se 
tenho piolhos?
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Comichão intensa no couro cabeludo,

Irritação na pele da cabeça,

Resíduos castanhos na almofada e lençóis.

Avisa os teus papás, ele vão ajudar-te! 

Coloca uma toalha branca sobre os 

ombros e passa um pente metálico fino ! 

Deteção

  

Tenho piolhos! 

E agora?

Calma!!!

Não estás doente e há solução! 

  

Tenho piolhos!

Inicia o tratamento!

Vai com um adulto à farmácia que lá 

vão ajudar-te. 

Avisa a tua professora!

Para tratar os teus colegas e evitar a 

propagação. 
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O tratamento dói?
Não! É muito simples. 

E não te esqueças!

Pede aos teus papás que lavem os teus 

lençóis, a almofada, a escova de cabelo, 

boné… 

Fica descansado, não tens que cortar o 

cabelo!

1º
Aplicar o 

champô no 
cabelo seco 

2º
Deixar atuar 
durante 10-

20 min 

3º
Adicionar 
água até 

fazer 
espuma e 
enxaguar

4º
Remover os 

piolhos 
mortos 
com o 
pente

5º
Repetir o 

tratamento 
após 7 dias

 

Como posso prevenir?

Não usar roupa e acessórios de outras pessoas,

Usar touca na piscina,

Preferir brincar com as cabeças afastadas,

Se tiveres cabelo comprido, é preferível apanhá-lo,

Usar repelente nas épocas de epidemia de piolhos.

 

Adeus piolhos!

Ana Laura Teixeira Ferreira da Silva
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Anexo 15 - Panfleto “Pediculose.” 

Tira os pés da minha cabeça! 

 Vamos saber mais sobre os piolhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O que são piolhos?  

Os piolhos são pequenos parasitas que 

provocam a doença chamada de 

Pediculose; 

Alimentam-se de sangue injetando 

depois a saliva, o que provoca 

comichão; 

 

 

 

 

As fêmeas põem por dia 10 ovos que 

se colam aos cabelos e são 

chamados de lêndeas; 

Os sítios preferidos são atrás das 

orelhas e na nuca. 

 

 

 

 

Como se transmitem? 

Ao brincar com os colegas ou ao se aproximar dos 

professores, pais, irmãos; 

 

Ao partilharem roupas e outros objetos pessoais (boné, 

acessórios de cabelo, pente, toalhas, etc.); 

Também é possível apanhar piolhos em piscinas e 

praias.  

 

 

 

 

Podes apanhar piolhos durante todo o ano.  

Cuidados a ter? 

 Não usar roupa e acessórios de outras pessoas, 

 Usar touca na piscina, 

 Preferir brincar com as cabeças afastadas, 

 Se tiveres cabelo comprido, é preferível apanhá-lo, 

 Lavar as roupas da cama e vestuário a temperaturas elevadas, 

 Usar repelente nas épocas de epidemia de piolhos. 
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Projeto desenvolvido no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêutica da Universidade do Porto, sobre o tema Pediculose Capilar. 

Ana Laura Teixeira Ferreira da Silva 

 

 

 

VENHA SABER ISTO E MUITO MAIS AQUI NA SUA FARMÁCIA! 

Encontro marcado para seção de esclarecimento no dia 18 de Fevereiro 

de 2019 pelas 17 horas 

 

 

 

OS PIOLHOS ESTÃO RELACIONADOS COM A FALTA DE HIGIENE? 

Os piolhos não escolhem entre cabelos limpos, sujos, curtos ou compridos, por isso qualquer 

pessoa pode apanhá-los 

 
OS PIOLHOS SALTAM DE CABEÇA EM CABEÇA?  

Os piolhos não sabem saltar nem voar. Movimentam-se unicamente rastejando e “escalando” os 

fios de cabelo.  

 
 PODERÃO SER-ME TRANSMITIDOS ATRAVÉS DO MEU CÃO? 

Não, uma vez que este tipo de piolhos são parasitas exclusivamente humanos e não infestam 

animais.  

 

OS PIOLHOS SOBREVIVEM DURANTE MUITO TEMPO NAS ROUPAS?  

Os piolhos precisam de sangue humano com regularidade para sobreviver, logo na sua ausência 

não sobrevivem mais do que 1-2 dias.  
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Fotografias do panfleto.  
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