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Resumo 

O relatório aqui elaborado é referente à unidade curricular “estágio”, pertencente ao 

plano oficial de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Este 

relatório descreve toda a atividade realizada durante os seis meses de estágio, desde 

a aprendizagem no âmbito da farmácia comunitária como os projetos realizados.  

A divisão do presente relatório é feita em duas partes. Numa primeira parte é descrita 

toda a atividade desenvolvida na farmácia comunitária, com realce na importância do 

papel farmacêutico tanto no controlo e gestão da atividade farmacêutica, como no 

aconselhamento quer seja de medicamentos sujeitos a receita médica como de 

medicamentos não sujeitos a receita médica, permitindo uma utilização de 

medicamentos e produtos de saúde da forma mais eficaz e segura. A segunda parte 

do relatório retrata os três projetos elaborados durante o estágio. Estes projetos foram 

realizados de acordo com diferentes procuras por parte dos utentes e para melhor 

informação dos elementos da equipa. Os três temas desenvolvidos foram “insónias”, 

em que elaborei um folheto informativo, que foi entregue aos utentes que 

frequentavam a farmácia, o segundo projeto foi um rastreio que envolveu medições 

de glicemia, pressão arterial, peso e índice de massa corporal, permitindo alertar para 

as doenças que são provocadas pelos valores anormais destes parâmetros, e, por 

fim, o “fotoenvelhecimento”, sendo este um projeto desenvolvido para acentuar o 

efeito da exposição solar sobre a pele quando esta não é feita de forma responsável.  
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Parte I 

1. Introdução 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é realizado o estágio 

curricular, onde a FFUP, proporciona aos seus alunos, a oportunidade de realizar este 

estágio, no meu caso, em farmácia comunitária. Esta oportunidade permite que os 

alunos obtenham uma melhor preparação para o mercado de trabalho, uma vez que 

durante o estágio são aplicados os conhecimentos científicos adquiridos durante o 

curso.  

Ao longo deste relatório são abordadas várias atividades com as quais tive 

oportunidade de contactar enquanto estagiária, desde a gestão de encomendas, 

armazenamento de medicamentos, conferência dos prazos de validade, atendimento 

ao balcão, aos diversos serviços farmacêuticos. 

Tomaram lugar, durante o estágio, algumas formações, também elas necessárias 

para uma formação contínua e atualização de conhecimentos.  

Neste relatório também estão retratados os projetos que elaborei e desenvolvi durante 

os seis meses em que estive na farmácia do Pinheiro Manso (FPM).  

As principais tarefas e atividades desenvolvidas apresentam-se resumidas na tabela 

1. 
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Tabela 1. Resumo de atividades desenvolvidas organizado de forma cronológica. 

Atividades Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Gestão da farmácia 

      

Serviços farmacêuticos 

      

Atendimento ao público 

com acompanhamento 

 

   

  

Atendimento ao público 

autonomamente  

    

  

Formações 

  

 

   

Projeto I- Insónia 

   

   

Projeto II – Rastreio 

“Mês do Coração” 

  

 

 

 

  

Projeto III - 

Fotoenvelhecimento 

    

  

 

2. Organização da farmácia 

2.1 Localização 

A FPM fica situada na rua São João de Brito, 25-29, num lugar conhecido como 

Pinheiro Manso, este pertence a Ramalde, concelho do Porto, distrito do Porto, e 

apresenta-se junto à Avenida da Boavista. 

Encontra-se perto de restaurantes, lares seniores, cafés, bombas de gasolina, 

supermercados, paragens de autocarro, clínicas e consultórios médicos, o hospital da 

Luz, entre outros, o que permite uma maior deslocação de utentes não habituais.  

A sua localização também permite aos residentes locais a obtenção de medicação 

perto do local onde vivem, sendo, por isto, que se verifica que grande parte dos 

utentes que frequentam esta farmácia são clientes habituais da mesma.  
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2.2 Horário de funcionamento 

De segunda a sexta tem abertura às 9h00 e encerramento às 20h00, no sábado abre 

também às 9h00 no entanto encerra às 13h00. Aos domingos e feriados está 

encerrada. Em dias de serviço permanece 24h aberta ao atendimento. 

Como estagiária, efetuei o horário das 9h00 às 18h00, com uma hora de almoço entre 

as 13h00 e as 14h00. 

 

2.3 Recursos Humanos 

Durante o estágio a equipa de trabalho era constituída pela Diretora Técnica (DT) Dra 

Teresa Figueiras, responsável pela farmácia, pela farmacêutica adjunta Dra Bárbara 

Ferreira, que exercia as funções da DT quando esta não estava presente, pelo 

farmacêutico Dr André Silva, pela técnica de farmácia, em estágio profissional, Dra 

Catarina Ferreira e pelo técnico de farmácia senhor Ernesto Oliveira. Também fazem 

parte desta equipa, em prestação de serviços adicionais à farmácia, uma nutricionista, 

uma podologista e uma auxiliar de limpeza. 

A dinâmica da equipa era ótima, verificando-se entreajuda e realização de tarefas em 

sintonia. Algumas das tarefas já eram específicas de cada elemento, enquanto outras 

comuns a todos. Senti-me parte da equipa desde o início e sempre que necessitei 

qualquer um dos elementos desta equipa me ajudou.  

 

2.4 Utentes 

Podem verificar-se diversos grupos de utentes, sendo que a maior parte destes já são 

utentes frequentes e que apresentam ficha de cliente, o que é muito útil quando estes 

já não se recordam de que laboratório é o medicamento que estão a tomar, o mesmo 

quanto a genéricos e de marca, também é uma grande ajuda no seguimento 

terapêutico em utentes com doenças crónicas. A restante população divide-se em 

utentes idosos, a maior parte polimedicados, o que requer um maior cuidado no 

atendimento, depois verificam-se os utentes que frequentam clínicas perto desta 

farmácia, existe, ainda, uma pequena percentagem de estrangeiros, mulheres 

grávidas e mulheres com lactentes e crianças.   

São vários os utentes que frequentam a farmácia com intuito de automedicação, 

pretendendo a compra de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

sendo que estes também devem obter especial atenção para que a medicação que 

pretendem adquirir seja a correta. Ainda existem os utentes que procuram os produtos 

de Dermofarmácia e Cosmética, que normalmente, procuram conselhos sobre o 
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produto mais adequado para a sua pele, nestes casos, a Dra Bárbara, como mais 

entendida no assunto, é que fazia o aconselhamento. Com ela aprendi a distinção de 

alguns produtos e marcas, sendo uma grande ajuda nesta área. 

Com a diversidade de utentes existente pude aprender a lidar com diversas situações, 

enriquecendo-me assim, a nível pessoal e profissional. 

 

2.5 Espaço físico e equipamentos 

As instalações da FPM estão propriamente adaptadas, garantindo a segurança e 

conservação dos medicamentos e proporcionando as melhores condições de trabalho 

e atendimento de acordo com as necessidades dos utentes e dos seus colaboradores. 

 

2.5.1 Espaço exterior 

A FPM está situada no rés-do-chão de um edifício habitacional, o que facilita o acesso 

à mesma. No seu exterior está identificada com o nome da farmácia e o seu logotipo, 

o nome da DT e o horário de funcionamento. Também se encontra a cruz verde 

iluminada, colocada perpendicularmente à porta da farmácia, existindo ainda uma cruz 

igual à referida antes no canto da rua com visibilidade para quem passar na Avenida 

da Boavista. 

Na montra está um ecrã LED onde são expostas as campanhas do mês, do grupo a 

que esta farmácia pertence. 

 

2.5.2 Espaço interior 

O interior é constituído por uma zona de atendimento, um gabinete, um back office e 

um armazém. A zona de atendimento é constituída por três balcões e diversos lineares 

e gandulas com alguns dos MNSRM e vários produtos de Dermofarmácia e 

Cosmética. No gabinete existem kits de primeiros socorros, os aparelhos de medição 

dos parâmetros bioquímicos como o colesterol, glicose e triglicerídeos, uma 

secretária, duas cadeiras e uma cadeira especial, para as consultas de podologia. É 

neste espaço que se realizam as consultas de nutrição e podologia. O back office está 

dividido em zona de receção de encomendas, reservas de utentes, produtos a 

devolver, armários de arrumação de medicamentos, gavetas metálicas deslizantes e 

um frigorífico com os medicamentos que necessitam frio. O armazém é o local onde 

se encontram guardados os produtos de limpeza e os consumíveis da farmácia.  
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2.6 Fontes de informação 

A farmácia tinha à disposição de qualquer elemento da equipa um exemplar de cada 

um dos seguintes manuais: Medicamentos não Prescritos-Aconselhamento 

farmacêutico; Simposium Terapêutico; Viva sem alergias e com mais alegrias; Índice 

nacional terapêutico (2018); Formulário galénico português; Farmacopeia Portuguesa; 

Manual de antibióticos Antibacterianos; Viver com hemofilia; Guiaderm; 

Dermofarmácia e Cosmética volume II. 

Em diversas ocasiões surgiu a necessidade de dar informações aos utentes, para 

satisfazer esta necessidade utilizava o Sifarma®, porque este indica a informação 

científica e posologia dos medicamentos, outras vezes recorria ao resumo das 

características do medicamento (RCM) e por curiosidade verifiquei alguns MNSRM no 

índice nacional terapêutico. Quando as dúvidas eram de outra origem questionava 

qualquer dos elementos da equipa da farmácia.  

 

2.7 Sistema informático 

O sistema atualmente utilizado na FPM é o Sifarma® (anexo 1). Este facilita em muito 

o atendimento, permitindo um atendimento mais rigoroso, rápido e personalizado, 

sendo que possibilita a escolha de diversos medicamentos em que podemos escolher 

os mesmos de acordo com a substância ativa, podendo verificar-se quais os genéricos 

e produtos de marca existentes, e selecionar os produtos em stock, o que possibilita 

saber logo se o produto está disponível no momento, e, caso não esteja o programa 

também permite verificar quando é que este poderá ser entregue pelo fornecedor, o 

que achei uma propriedade do software muito útil. Com este é possível, mesmo no 

atendimento, verificar as interações existentes entre medicamentos. Para além de 

facilitar o atendimento este permite ainda realizar muitas outras tarefas diárias, como 

a realização e receção de encomendas, devolução de produtos, gestão de stocks, 

controlo de prazos de validade e consulta de histórico de vendas. 

 

3. Gestão da farmácia 

3.1 Gestão de stocks 

A gestão de stocks é fundamental e deve ser garantida de modo a suprimir as 

necessidades de cada utente, quer seja em medicamentos ou mesmo em produtos 

de saúde.   

Estive responsável pela receção de encomendas que é um passo fundamental no 

acerto de stocks. Também conferi quantidades de produtos das linhas de 
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Dermofarmácia e Cosmética com intuito de acertar stocks, visto que são produtos 

apelativos ao furto.  

 

3.2 Encomendas 

3.2.1 Realização de encomendas 

A realização de encomendas pode dividir-se em encomendas instantâneas, 

encomendas via verde, encomendas diárias e encomendas via telefone. Realizei 

encomendas instantâneas que são muito úteis quando não há o medicamento ou 

produto em stock e podemos encomendar logo no momento, já dando uma previsão 

da chegada do produto ao utente. Realizei encomendas via verde, que também 

podem ser efetuadas durante o atendimento necessitando do número de receita para 

que se dê a sua realização. A encomenda diária era realizada duas vezes por dia, no 

fim da manhã e no fim da tarde, de acordo com as vendas efetuadas nos dois 

períodos. As encomendas via telefone eram processadas telefonicamente por 

qualquer membro da equipa.   

 

3.2.2 Receção e conferência 

Quanto à receção de encomendas, foi-me ensinada logo nos primeiros dias de 

estágio, sendo eu a responsável por dar entrada destas até ao final do estágio. Ao 

realizar a sua receção tinha que ter em atenção as quantidades de cada produto, a 

data de validade e os preços de custo praticados, que vinham nas faturas enviadas 

juntamente com as encomendas.  

Aprendi duas formas diferentes de realizar a sua receção, sendo que numa dava-se a 

entrada direta dos medicamentos e produtos de saúde através do quick scan, 

enquanto na segunda forma dava a entrada “à mão”, ou seja, registava a quantidade 

recebida e data de validade no duplicado das faturas, para depois dar a entrada 

automática da encomenda, através da ligação do Sifarma® na farmácia com o 

fornecedor.  

 

3.2.3 Armazenamento 

O armazenamento era realizado após receção das encomendas e marcação de 

preços nos produtos de preço de venda ao público (PVP) não marcado. Os 

medicamentos e outros produtos de saúde eram arrumados de acordo com a sua 

forma farmacêutica. As gavetas estavam divididas em colírios, inaladores, 

pós/granulados, cremes/pomadas, uso externo, comprimidos, sistemas transdérmicos 
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e óvulos/enemas/supositórios. Os restantes produtos, de venda livre eram guardados 

nas devidas prateleiras expostas ao público. 

 

3.2.4 Produtos reservados 

Existia uma secção de produtos reservados onde eram guardados os produtos 

encomendados por utentes, normalmente por encomenda instantânea. Os produtos 

ficavam reservados até um limite de um mês, caso o pagamento não tivesse sido feito 

na altura da encomenda.  

 

3.2.5 Devoluções 

Existem diversas causas de devolução, sendo algumas delas, as que assisti, erro no 

pedido, data de validade a expirar, PVP errado, embalagem danificada e medicamento 

recebido não conforme com o faturado. 

Nestes casos, é emitida uma nota de devolução pelo sistema informático com a 

identificação da farmácia, fornecedor, produto e dados contabilísticos, de acordo com 

o Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de Agosto. A nota de devolução é impressa em 

triplicado e devidamente carimbada, assinada e datada pelo farmacêutico 

responsável. O documento original e o duplicado são enviados para o fornecedor com 

a informação do produto a devolver, da quantidade de embalagens, do motivo da 

devolução e do respetivo número de fatura. A terceira cópia é assinada pelo 

funcionário do fornecedor e arquivada na farmácia. Caso a devolução seja aceite, é 

emitida uma nota de crédito pelo fornecedor, quando não é aceite é emitida, pelo 

fornecedor, uma nota de devolução em que é explicado o motivo de não ter sido aceite 

a devolução do produto, por exemplo, “não aceite pelo laboratório”, e o produto retorna 

à farmácia. Se tiver um prazo de validade já expirado, e não tiver sido aceite a sua 

devolução, é dada a quebra do mesmo. 

 

3.3 Controlo dos prazos de validade 

O prazo de validade (PV) é algo a respeitar e de controlo muito importante numa 

farmácia, pois lida-se com diversos medicamentos em que a maior parte trata doenças 

crónicas. O controlo do PV pode ser dividido em duas partes, uma primeira em que 

há um registo e ajuste do PV aquando da receção dos produtos, sendo este realizado 

em cada medicamento individualmente, e uma segunda parte em que todos os meses 

é retirada uma listagem de medicamentos, tanto medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) como MNSRM, produtos de Dermofarmácia e Cosmética, produtos 
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de higiene, entre outros, em que todos têm em comum o facto de apresentarem um 

PV a terminar dentro de 3 meses.  

Fui responsável por registar e ajustar, quando necessário, o PV na receção das 

encomendas. Enquanto a segunda parte, tirar a listagem de produtos com término de 

PV dentro de 3 meses, à qual assisti, era da responsabilidade da Dra Catarina. 

 

4. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde 

O ato de dispensa de qualquer tipo de medicamento ou produto de saúde é de grande 

responsabilidade e cabe à equipa de cada farmácia certificar-se que este é feito da 

forma mais correta. Deve existir uma preocupação em transmitir todas as informações 

sobre os medicamentos e produtos de saúde que se está a dispensar, e que sejam 

úteis para garantir a sua utilização em segurança. O farmacêutico tem o papel 

importante de, não só, dispensar os medicamentos aos utentes, mas também de lhes 

explicar o seu modo de toma, posologia, duração do tratamento, alertar para 

interações que possa ter com outros medicamentos ou alimentos, a sua conservação 

e como este deve ser manipulado. Qualquer informação poderá ser transmitida 

oralmente mas também por escrito como é o caso da maior parte das posologias, que 

os utentes pedem para que estas sejam escritas nas caixas. 

Durante o meu estágio tentei transmitir da melhor forma as características dos 

medicamentos e esclarecer quaisquer dúvidas dos utentes, quando não tinha 

conhecimento suficiente, nestas alturas, pedia auxílio aos colegas de equipa. Muitas 

vezes foi necessário escrever nas caixas dos medicamentos a posologia dos mesmos. 

 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

De acordo com o INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde), os MSRM devem preencher uma das seguintes condições:  

“a) Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados para 

o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;  

b) Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes 

daquele a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, direto ou indireto, 

para a saúde;  

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

e ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar;  

d) Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica.”1,2 
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4.1.1 Prescrição médica 

A prescrição médica pode ser feita por via manual ou por via eletrónica.  

A prescrição de medicamentos por via manual deve ser apenas realizada quando há 

uma das seguintes situações: 

“a)Falência do sistema informático; 

b) Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada 

anualmente pela respetiva Ordem profissional; 

c) Prescrição ao domicílio; 

d) Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês” 

Estas quatro situações normalmente vêm apresentadas na receita manual em que o 

médico prescritor deverá assinalar qual das situações ocorreu para justificar o facto 

de ter utilizado este tipo de prescrição. 

Quando me era apresentada uma receita manual verificava sempre os pontos 

principais e obrigatórios que deveriam constar nesta. Estes pontos essenciais são 

referidos pelo Infarmed e são necessários para que a receita seja válida, sendo eles: 

 Número da receita;  

 Local de prescrição ou respetivo código;  

 Identificação do médico prescritor, incluindo o número de cédula profissional e, se 

for o caso, a especialidade;  

 Nome e número de utente;  

 Entidade financeira responsável e número de beneficiário, acordo internacional e 

sigla do país, quando aplicável; 

 Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos;  

 Denominação comum internacional da substância ativa;  

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens;  

 Se aplicável, denominação comercial do medicamento; 

 Código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) ou outro 

código oficial identificador do produto, se aplicável; 

 Data de prescrição;  

 Assinatura/autógrafo do prescritor. 1,2 

Cada receita manual só pode ter até quatro substâncias ativas, e só podem ser 

dispensados quatro medicamentos por receita manual. Na mesma receita só podem 

ser aviadas duas embalagens do mesmo medicamento, à exceção dos medicamentos 

em unidose que se podem prescrever e aviar as quatro embalagens. Caso o médico 
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faça o incorreto preenchimento e coloque embalagens a mais é dada a escolha ao 

utente de quais os medicamentos a levar. 

A maior parte das receitas com que tive contacto estavam de acordo com as regras, 

no entanto em algumas delas havia o incorreto preenchimento do cabeçalho, noutras 

faltava a vinheta, outras vezes a data apresentava um dia posterior ao de 

levantamento dos medicamentos. Nestas situações tentava-se explicar aos clientes o 

porquê da receita estar errada tentando que estes voltassem com a receita corrigida 

ou com nova receita preenchida corretamente. 

Outras situações que surgiram, foram de receitas em que não era identificada a 

dosagem ou o tamanho da embalagem, nestas situações teria que recorrer à dose 

mais baixa e também a uma embalagem que contivesse o menor número de 

comprimidos, cápsulas ou qualquer outro tipo de forma farmacêutica. 

 

4.1.2 Prescrição via eletrónica 

Existem dois tipos de receitas eletrónicas, a receita eletrónica desmaterializada ou 

receita sem papel, em que o utente apresenta o número da receita, código de dispensa 

e código de opção através de uma dispositivo eletrónico, em que a receita foi recebida 

ou por email ou por mensagem para o telemóvel do utente, e a receita eletrónica 

materializada em que a prescrição é impressa, ou seja, o utente apresenta em papel 

os códigos necessários para aceder à prescrição e dispensa dos medicamentos, 

sendo que estes vêm apresentados no papel, enquanto que no outro tipo de receitas 

apenas é possível verificar o que foi prescrito após abrir-se no software, neste caso 

no Sifarma®. 

As receitas eletrónicas apresentam diversas vantagens quando comparadas às 

receitas manuais 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. 

Durante o estágio contactei com os três tipos de receita médica. Verifiquei que as 

receitas eletrónicas apresentavam mais vantagens pois o utente não precisava de 

comprar todos os medicamentos naquele dia ou na mesma farmácia, sendo permitida 

a escolha do número de medicamentos que queria levar consoante o que lhe tinha 

sido prescrito. As receitas médicas materializadas apresentavam a vantagem de se 

poder registar no papel os medicamentos que ainda seria possível dispensar, o 

mesmo era possível com as receitas desmaterializadas no entanto era necessário 



11 
 

imprimir um papel com os medicamentos ainda disponíveis na prescrição e colocar os 

códigos de dispensa e opção no mesmo papel impresso.  

Quanto às receitas manuais havia alguma dificuldade em entender a letra dos médicos 

e saber qual o plano a utilizar, como existe uma clínica de tratamento da infertilidade 

próxima da FPM é frequente aparecerem receitas que necessitavam do plano SNS-

diplomas, em que apresentavam o Despacho n.º 10910/2009, de 22 de Abril.  

 

4.2 Validação da Prescrição Médica 

O farmacêutico tem um papel muito importante quando recebe uma receita médica, 

pois deve ter imensa atenção para conseguir detetar qualquer tipo de erro que possa 

estar presente nesta. Esta verificação normalmente só é necessária nas receitas 

manuais. A não prescrição correta de acordo com as normas impostas pelo Infarmed 

leva a que a dispensa não possa ser realizada.  

As receitas manuais devem apresentar-se intactas e sem rasuras ou correções, 

exceto se estas estiverem rubricadas pelo médico prescritor. É obrigatório estar 

assinalada a exceção justificativa para a utilização deste tipo de receita 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). Também é necessário garantir que a receita está 

dentro da validade e que o utente apresenta o número de beneficiário.  

No caso das receitas eletrónicas a atenção deve estar sobre a validade das mesmas 

que normalmente é indicada pelo Sifarma®, caso a receita tenha caducado. Também 

é necessária especial atenção a medicamentos com interações graves, que, 

normalmente, são alertadas pelo Sifarma® sem que se possa fazer a dispensa dos 

medicamentos antes de justificar a mesma.  

Antes de começar o atendimento foi-me explicado como fazer a verificação das 

receitas manuais, em que me mostraram todos os pontos que tornavam uma receita 

não válida. 

Quando comecei o atendimento ao balcão tinha algumas dificuldades em perceber o 

que estava escrito por isso nas primeiras semanas pedia sempre que me 

confirmassem se o que estava a dispensar era o correto. Após algumas semanas ao 

balcão, já conseguia fazer a dispensa de medicamentos sem pedir ajuda, no entanto 

sempre que algo me criasse dúvida eu questionava.  
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Neste tipo de receitas as dificuldades que me surgiram foi na escolha do plano de 

comparticipação e perceber o que estava escrito. 

 

4.3 Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias muito importantes devido às suas 

propriedades, desde que utilizadas da forma correta. Por serem substâncias que 

atuam no sistema nervoso central (SNC), sendo utilizadas em casos de dor crónica 

e/ou oncológica, hiperatividade e tratamento da dependência de opiáceos, e 

conhecidas por provocar dependência e habituação tanto psíquica como física, a sua 

dispensa é mais controlada. Por serem utilizados de forma ilícita há um maior controlo 

na sua dispensa. 3,4 

Quando é realizada dispensa deste tipo de medicamentos, há o preenchimento de um 

formulário presente no Sifarma® em que são registadas as informações necessárias 

referentes ao médico prescritor, à receita, ao doente e ao adquirente, em que este 

último é obrigado a apresentar o seu documento de identificação. Portanto, é 

necessário o registo de: 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. 

Ao terminar a venda, é impresso automaticamente o documento de psicotrópicos onde 

consta toda a informação preenchida. Todos os documentos que sejam desta 

natureza são arquivados na farmácia por um período de três anos e até dia oito de 

cada mês, a farmácia deve 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. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de dispensar este tipo de medicamentos. Na 

maioria das vezes não eram os próprios a adquiri-los. Antes de realizar o atendimento 

foi-me explicado como se procedia à dispensa deste tipo de medicamentos e o tempo 

necessário para arquivar os documentos e para onde e quando eram estes enviados. 

 

       4.4 Regimes de Comparticipação de medicamentos 

A comparticipação de medicamentos pode ser feita através de um regime geral e de 

um regime especial, tanto em farmácia comunitária como hospitalar. O regime 

especial aplica-se a situações específicas que abrangem determinadas patologias ou 
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grupos de doentes. A possibilidade de ser feita comparticipação por estes dois 

regimes é prevista pelo Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de maio. 

No que diz respeito ao regime geral de comparticipação de medicamentos os escalões 

podem ser 4, sendo eles: escalão A – 90% do PVP dos medicamentos; escalão B – 

69% do PVP dos medicamentos; escalão C – 37% do PVP dos medicamentos; 

escalão D – 15% do PVP dos medicamentos.5,6 

O regime especial de comparticipação engloba 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. 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. 5,6 

Existem diversos subsistemas de saúde, não existindo só SNS. Estes são criados no 

âmbito de vários ministérios, setores bancários, 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), EDP-Savida, Multicare® ou Médis®, 

Fidelidade Mundial®, entre outros. Estes beneficiários são portadores de um cartão 

de identificação, o qual devem apresentar no momento da dispensa de modo a que 

se insira no Sifarma® o respetivo subsistema de comparticipação complementar ao 

SNS. Normalmente, se a receita for manual é tirada uma cópia da receita e impresso 

os dados referentes à comparticipação no verso da mesma, sendo a receita original 

utilizada para o SNS e a cópia para o outro plano complementar, no final é sempre 

necessário a assinatura do utente, assinatura do farmacêutico, data da dispensa e 

carimbo da farmácia. Quando a receita é eletrónica apenas sai um talão com a 

informação necessária para atribuir a comparticipação em que o utente tem que 

assinar no final como recebeu a medicação dispensada, também sendo necessária a 

assinatura do farmacêutico, a data da dispensa do medicamento e o carimbo da 

farmácia. 

Existem ainda outros regimes de comparticipação, como a comparticipação de 

medicamentos manipulados, 50% do seu PVP, comparticipação de produtos 

destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus, as tiras-teste e agulhas, seringas e 

lancetas. 5,6 
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4.5 Conferência de receituário e Faturação 

A conferência de receituário dá-se a partir do momento em que se organizam as 

receitas manuais e eletrónicas materializadas por organismo de comparticipação e 

lote, sendo que cada lote consiste num grupo de 30 receitas organizadas de forma 

sequencial.  

No ato de dispensa médica as prescrições médicas que apresentem medicamentos 

comparticipados pelo SNS são impressas num documento de faturação, caso estas 

sejam receitas eletrónicas a informação que constaria neste documento é diretamente 

enviada pelo Sifarma® às respetivas entidades responsáveis. No caso de receitas 

manuais ou materializadas este documento é impresso no verso da receita onde o 

utente deve rubricar, esta deve ser carimbada, colocada a data da dispensa e a rubrica 

do farmacêutico que efetuou a dispensa. 

A conferência de receituário na FPM é realizada com alguma frequência sendo o 

farmacêutico responsável por esta tarefa o Dr André. Este agrupava as receitas por 

entidade comparticipante, número do lote e número da receita dentro do respetivo lote 

(cada lote tem 30 receitas, com exceção do último lote do mês). Caso fosse detetado 

algum erro, procedia-se à sua correção, através da alteração da receita no lote ou 

então do abate da mesma. Sempre que o erro possa afetar diretamente o utente, este 

é contactado de imediato. No final de cada mês procede-se ao fecho de cada lote de 

30 receitas validado, recorrendo ao Sifarma®. Para tal, é impresso o verbete de 

identificação do mesmo, em triplicado, que corresponde a um resumo do lote. 

As receitas sujeitas a comparticipação pelo SNS e as notas de débito/crédito, com 

retificações de desconformidades assinaladas, são enviadas para o centro de 

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

entidades e subsistemas de saúde são enviados para a Associação Nacional das 

Farmácias (ANF). Os CTT- Correios de Portugal funcionam como unidade intermédia 

de pagamento entre os diferentes subsistemas de saúde e as farmácias. Caso se 

encontre todo o receituário conforme, a farmácia recebe o pagamento no valor das 

comparticipações. Caso existam receitas que não estejam conforme as regras 

estabelecidas, estas são devolvidas à farmácia juntamente com um documento no 

qual se insere a justificação da devolução, neste caso a farmácia não recebe a 

comparticipação. Caso haja receituário não conforme e a farmácia tenha que pagar o 

valor total da comparticipação esta deve emitir uma nota de crédito das receitas 

devolvidas no mês seguinte.  
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Tive a oportunidade de assistir à conferência do receituário em que à medida que iam 

aparecendo incoerências com as regras estabelecidas o Dr André ajudava-me a 

identificar e explicava o porquê da receita não ser aceite como conforme. Também me 

foi explicado a existência da organização em diversos lotes e por sistemas de 

comparticipação. Assisti ao fecho do mês, tendo sido mais uma oportunidade 

concedida pela Dra Teresa.   

 

     4.6 Medicamentos não sujeitos receita médica 

Os MNSRM são substâncias, ou associações de substâncias, que não necessitam ser 

acompanhados de receita médica para serem dispensados, no entanto, podem 

constar em receitas por indicação médica. Estes são utilizados 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 uma dose de substância ativa 

reduzida. Normalmente não apresentam comparticipação, salvo exceções 

identificadas pela legislação. O PVP é marcado de acordo com a definição da 

farmácia, apresentando valores variáveis.  

Durante o meu estágio foram vários os momentos em que o utente pedia 

aconselhamento sobre este tipo de medicamentos, no início tinha muito receio em 

aconselhar pois tinha pouco conhecimento sobre qualquer dos produtos. No entanto, 

sempre que tinha dúvidas pedia ajuda aos restantes elementos da equipa. 

Ao final de algum tempo ganhei mais confiança e já conseguia aconselhar mais segura 

de mim, de acordo com o que os elementos da FPM me foram ensinando.  

De acordo com os aconselhamentos que mais presenciei, os MNSRM mais 

procurados foram os antigripais (Ilvico n®, Antigrippine®, Cêgripe®), laxantes 

(Dulcolax®, Laevolac®, Movicol®), antidiarreicos (Imodium® rapid), antitússicos 

(Bisolvon®, Strepsils© tosse), anti-histamínicos (Telfast®, Zyrtec®), produtos para a 

secura ocular (Systane®, Hyal-Drop®, Isomar®), pomadas/cremes para diferentes 

tipos de feridas (Fucidine®, Biafine®, Fenistil®), dores musculares e articulares 

(Voltaren®, Reumon®, Zemalex®) e, também, uma quantidade significativa de 

utentes à procura de aconselhamento quanto a hemorroidas, onde lhes poderiam ser 

recomendados alguns destes cremes/pomadas, Proto-Glyvenol®, Faktu® e 

Hemofissural®.  
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     4.7 Outros produtos de saúde 

     4.7.1 Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado é definido como qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico. Os medicamentos manipulados, para efeitos de comparticipação, têm 

que ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros 

medicamentos/produtos.  

Na FPM não se realiza a produção de medicamentos manipulados, e por isto, quando 

o utente procura certo manipulado este é pedido a uma outra farmácia que trabalha 

em conjunto com a FPM nesta área. 

Durante o meu estágio tive algum contacto com este tipo de produtos, apenas com a 

sua venda pois não era eu que os encomendava.  

 

    4.7.2 Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos são definidos como medicamentos obtidos a partir 

de substâncias denominadas matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em 

farmacopeia utilizada de modo oficial num estado membro, e que pode conter vários 

princípios, cuja legislação é descrita no Decreto-Lei nº 176/2006. 

São exemplos deste tipo de medicamentos com os quais tive contacto, o Stodal®, o 

Oscillococcinum®, Sedatif PC®, o Cocculine®, o Arnigel®, o Cicaderma® e o 

Homeogene®, no entanto, existem outros. Normalmente, quando procedia à venda 

deste tipo de produtos era por automedicação, sendo o utente a pedir e não por minha 

iniciativa. 

 

     4.7.3 Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

Este tipo de produtos caracteriza-se por apresentar uma composição especial 

diferenciando-os de produtos alimentares normais e por conterem valores nutricionais 

de acordo com o utente a quem se destinam.  

Os produtos dietéticos e de alimentação especial são, geralmente, indicados a 

lactentes, como forma de “preparados para lactentes, leites de transição e outros 

alimentos de complemento, alimentos para bebés”, também podem ser géneros 

alimentícios, com valor energético baixo ou reduzido, destinados ao controlo de peso, 

alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos, alimentos pobres em 

sódio, incluindo os sais dietéticos hipossódicos ou assódicos, alimentos sem glúten, 
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alimentos adaptados a esforços musculares intensos, sobretudo para os desportistas 

e alimentos destinados a pessoas que sofrem de perturbações do metabolismo dos 

glúcidos (diabéticos).  

Os produtos para alimentação especial com os quais tive mais contacto foram os 

Fortimel® em creme, utilizados por idosos, e os espessantes, também geralmente 

procurados por idosos e indicados para utentes com problemas de disfagia, como é o 

caso do Nutilis® Powder.7  

 

    4.7.4 Medicamentos fitoterápicos 

Os medicamentos fitoterápicos incluem qualquer medicamento que tenha, 

exclusivamente, como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de 

plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias 

derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas 

- de acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto. 

Os produtos fitoterápicos que me foram mais solicitados destinavam-se ao tratamento 

de transtornos menores do sono e ansiedade (Valdispert®) e problemas de varizes e 

varicosidades ou problemas de insuficiência venosa (Daflon 500®). 

 

    4.7.5 Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

Os produtos cosméticos o dermofarmacêuticos são definidos como “qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 

superficiais do corpo humano, nomeadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 

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

a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto e/ou proteger/manter em bom estado e/ou de corrigir os odores corporais”.  

Tive um grande contacto com este tipo de produtos, no entanto, reconheço ser pouco 

entendida no assunto por isso sempre que alguém me pedia aconselhamento eu pedia 

ajuda à Dra Bárbara, que apresenta grande conhecimento nesta área, e quando esta 

não estava à Dra Teresa. Enriqueci os meus conhecimentos nesta área com a ajuda 

que me foi cedida ao longo do estágio.  

Foram me explicados vários produtos dentro das diferentes marcas o que me ajudou 

em alguns atendimentos, especialmente quanto ao aconselhamento de protetores 

solares.  
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    4.7.6 Produtos e medicamentos de uso veterinário  

Um medicamento de uso veterinário pode definir-se como “toda a substância, ou 

associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada 

ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário 

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

corrigir ou modificar funções fisiológicas”.8 

Na FPM os produtos que tinham mais procura eram os antiparasitários internos e 

externos, sendo os restantes produtos muitas vezes recomendados pelo veterinário e 

acompanhados de receita.  

Como o meu conhecimento é reduzido nesta área o aconselhamento foi dificultado, 

sendo quase sempre necessária a ajuda dos elementos da equipa. 

  

    4.7.7 Dispositivos médicos  

Um dispositivo médico é definido como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação”…”cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos”…”destinado pelo fabricante a ser 

utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento 

ou atenuação de uma doença”, segundo o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho. 

Dentro dos dispositivos médicos pode encontrar-se material ortopédico, ótico, 

acústico, pediátrico e higiénico, artigos de penso, sutura e drenagem, sistemas para 

aplicação parentérica e material para ostomizados e eurostomizados. 

A FPM oferece uma vasta gama de dispositivos médicos tendo maior destaque as 

tiras para medição da diabetes, os materiais de penso, seringas, testes de gravidez, 

boiões de recolha de urina, preservativos, soluções de conforto ocular, entre outros.  

Durante o meu estágio reparei que a maior parte dos dispositivos médicos eram 

dispensados a partir de uma procura pelo utente e não propriamente por 

aconselhamento, no entanto, é sempre necessário relembrar o utente de como utilizar 

para uma melhor prevenção e/ou tratamento do problema em questão. 

 

    4.8 Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência 

Um medicamento genérico, segundo a definição dada pelo INFARMED, “é um 

medicamento com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem e com 
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a mesma indicação terapêutica que o medicamento original, de marca, que serviu de 

referência”. 

Foi estabelecido um valor máximo de comparticipação, de forma a existir um equilíbrio 

entre preços dos medicamentos comparticipados. Este valor máximo de 

comparticipação corresponde à comparticipação do medicamento genérico de preço 

mais elevado de um determinado Grupo Homogéneo (GH), criando-se assim o Preço 

de Referência (PR) para a comparticipação. Os GH correspondem a um “conjunto de 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, forma farmacêutica, dose e via de administração, no qual se inclua pelo menos 

um medicamento genérico existente no mercado”. Com a aplicação dos PR o utente 

paga a diferença entre o PVP e o PR criado, sendo que o valor do PR é revisto a cada 

90 dias.  

O farmacêutico deve relembrar o utente da sua opção de escolha no momento da 

dispensa do medicamento, informando sobre a existência dos medicamentos do 

mesmo GH do medicamento prescrito, sujeitos a comparticipação e que apresentem 

preço inferior ao prescrito, para que o utente usufrua do seu direito de opção. 

 

5. Outros serviços de saúde prestados na farmácia 

5.1 Medição da glicemia 

Realizei este tipo de medição apenas na realização do meu segundo projeto. Não é 

um serviço muito procurado nesta farmácia, para realizar o rastreio houve 

necessidade de relembrar os utentes que este estava a decorrer. No entanto, deve 

relembrar-se sempre o utente das condições em que a glicemia deve ser medida, para 

que a medição seja a mais correta e evitar episódios de hipo ou hiperglicemia. 

 

5.2 Medição da pressão arterial, do peso, índice de massa corporal e altura 

Na farmácia encontra-se um equipamento que contém a função de balança e que 

permite a medição da pressão arterial, funcionando através da colocação de uma 

moeda, de 20 cêntimos, ou 50, respetivamente. Durante o meu estágio ajudei várias 

pessoas a realizar a medição da pressão arterial e peso corporal, visto que muitas 

delas não sabiam como se colocar no equipamento da melhor forma. Tentei relembrar 

sempre as melhores condições para medição da pressão arterial e sempre que os 

valores desta não se apresentassem bem, tentava ajudar o utente a procurar o porquê 

de tal acontecer, tentando ajudar na mudança de alguns hábitos prejudiciais, visto que 
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a maioria dos utentes que frequentam as FPM já toma algum tipo de medicamento 

para a hipertensão.  

 

5.3 Medição dos triglicerídeos e do colesterol  

Apenas realizei três medições do colesterol total, a colegas de equipa, com o intuito 

de aprender como é que estas se efetuavam. O colesterol é um parâmetro que requer 

duas horas de jejum, enquanto os triglicerídeos requerem 12 horas de jejum para que 

o valor seja o mais correto possível. É importante alertar os utentes para valores 

destes parâmetros alterados como as complicações cardiovasculares, e, além disso, 

sempre que os valores não se encontrem nos intervalos esperados, devemos ter o 

cuidado de aconselhar medidas não farmacológicas como um estilo de vida saudável, 

redução do consumo de álcool e a prática de exercício físico regular. 

 

5.4 Consulta de podologia e consulta de nutrição 

Estas consultas realizavam-se todas as semanas às quartas-feiras. Sendo utilizado o 

gabinete durante a manhã pela podologista e da parte da tarde pela nutricionista.  

 

5.5 Valormed e recolha de radiografias 

O Valormed assegura a recolha segura, eficaz e individualizada de embalagens de 

medicamentos e medicamentos fora de prazo ou fora de uso contribuindo para a 

prevenção da contaminação ambiental.9 

Na FPM é feita esta recolha em contentores próprios do Valormed. Uma vez cheios 

estes contentores são recolhidos pelos distribuidores de forma a depois os 

encaminhar para os centros de triagem onde é feita a separação de resíduos com 

base na sua classificação. Ou seja, o papel e vidro vão para a reciclagem enquanto 

os restantes resíduos são incinerados. 

A farmácia do FPM também faz recolha de radiografias, de modo a que a sua 

reciclagem seja feita da forma mais responsável. 

Também são recolhidas seringas e outros objetos perigosos cortantes mas em 

recipientes separados dos restantes. 
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6. Outras atividades  

     6.1 Formação contínua 

Com uma constante evolução da área científica e inovação na área da saúde é 

necessário que haja uma formação contínua do farmacêutico e restantes profissionais 

de saúde, de modo a que a informação que é transmitida ao utente seja a mais correta.  

Na FPM foram realizadas algumas formações durante o meu tempo de estágio. 

Apenas frequentei duas formações externas, sendo as restantes realizadas na FPM. 

Estas encontram-se nomeadas na tabela seguinte. 

Tabela 2. Formações assistidas, com identificação do local e duração. 

Formação Local Duração 

BioActio® (Anexo 2) BessaHotel 4 horas 

Comunicação Clínica para 

Farmacêuticos (Anexo 3) 

Instalações da FFUP 6 horas 

Papilon® FPM 1 horas 

Dormidina® e Reumon® FPM 45 minutos 

Flabien®, FPM 20 minutos 

Gurosan®, o Alaclair® e o 

Proto-glyvenol® 

FPM 45 minutos 

Ketesse®, Otoceril®, 

Ocerilmax®, Prostamol® e 

Proctolog® 

FPM 1 hora 

 

7. Controlo de temperaturas  

O controlo de temperaturas é muito importante para certificar que os medicamentos 

se encontram nas devidas temperaturas de armazenamento. 

Todas as quartas-feiras eram recolhidos os valores de temperatura e humidade 

semanais registados nos termohigrómetros, tarefa realizada pela Dra Catarina. Estes 

eram guardados no computador através do programa que estava interligado a estes 

aparelhos. Os valores recolhidos eram correspondentes ao armazém de 

medicamentos e ao frigorífico onde se encontravam os medicamentos de frio.  
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Parte II 

I -Insónia  

1. Enquadramento e objetivos 

Nos dias atuais verifica-se uma enorme procura de produtos que permitam uma noite 

de sono reformuladora, ou seja, que permita reestabelecer a energia necessária para 

o dia-a-dia. Durante o meu estágio foram vários os utentes que procuraram MNSRM 

que os ajudasse a dormir, como é um problema com o qual me identifico achei 

interessante desenvolver o tema para conhecimento pessoal e para esclarecimento 

do público em geral. 

Um primeiro passo do projeto foi ajudar os utentes a perceberem de que tipo de 

insónia sofriam, sendo depois mais fácil descobrir que tipo de tratamento aconselhar. 

O objetivo deste projeto foi ajudar na identificação do tipo de insónia, como fazer para 

a tratar e demonstrar que às vezes basta aplicar algumas medidas de higiene do sono. 

   

2. Metodologia 

Apresentação de um folheto informativo (anexo 4), realizado por mim, que continha 

informação sobre o que é a insónia, o que pode provocar o seu aparecimento, os tipos 

de insónias e substâncias naturais que permitem ajudar no tratamento deste 

problema.   

 

3. Insónia 

A insónia pode definir-se como dificuldade em adormecer e/ou manter um sono 

contínuo, em que este não é restaurativo, o que significa que haverá uma maior 

incapacidade em realizar funções básicas diárias e um sentimento de cansaço maior. 

Esta apresenta sintomas tanto noturnos como diurnos, em que há uma dificuldade em 

adormecer, despertares noturnos ou despertar antes da hora que era desejada, em 

relação aos sintomas diurnos estes evidenciam-se por cansaço, maior irritabilidade, 

falta de concentração, atenção e memória, e uma maior dificuldade em realizar as 

tarefas diárias.11,12,13,14 

Este tipo de alteração ocorre muitas vezes sem que a pessoa que sofre da mesma o 

reconheça, e por isto não recorre a qualquer tipo de tratamento.  

Os fatores que poderão influenciar a presença de insónia são a idade, o sexo e 

potencialmente a etnia. Quanto à idade pode ocorrer em todas as idades, no entanto 

há uma maior prevalência no idoso. Enquanto nos grupos mais novos o tratamento é 

mais fácil nos adultos já não é tão simples. Os despertares noturnos são mais 
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frequentes com o avançar da idade. O sexo também irá influenciar na incidência deste 

tipo de desordem, em que a mulher é mais afetada, sendo uma possível explicação a 

presença dos efeitos dos esteroides produzidos pelas gónadas, em que há uma 

prevalência da insónia na mulher em relação ao homem, já na puberdade e que se 

agrava durante e após a menopausa. 16 

 

4. Tipos de insónia  

A insónia pode dividir-se em vários tipos sendo eles: primária, secundária e quanto à 

sua duração ou mesmo fase de sono.  

Numa insónia primária os problemas psicofisiológicos, físicos ou mentais estão 

ausentes como causa conhecida para esta ocorrer, enquanto numa insónia 

secundária os fatores responsáveis são fatores como problemas de saúde (por 

exemplo: asma, cancro, entre outros), alterações do foro psiquiátrico, maus hábitos 

de sono e até alguns medicamentos. 15-17 

A insónia pode ainda ser classificada de acordo com a duração que esta toma, 

podendo ser transitória em que apenas ocorre entre dois a três dias, aguda em que o 

tempo em que decorre é superior a três dias mas inferior a três semanas, e crónica 

em que decorre durante pelo menos três semanas, sendo o tempo em que esta está 

presente no utente superior a três semanas. 15-17 

Por fim, pode ser classificada quanto à fase de sono em que persiste. Sendo assim, 

pode haver uma insónia inicial, caracterizada por uma dificuldade em adormecer em 

que o tempo necessário para que isto aconteça é superior a trinta minutos, uma 

insónia de manutenção, em que ocorrem vários despertares noturnos, com uma 

frequência superior a três vezes por noite, e uma insónia terminal (ou um despertar 

precoce), em que a pessoa acorda antes da hora desejada e não volta a adormecer 

ou acorda após algumas horas de sono e não volta a adormecer, verificando um total 

de tempo de sono inferior a cinco horas. 15-17 

 

5. Causas 

A insónia é um distúrbio de sono que pode ser provocado por diferentes vertentes, 

muitas vezes sendo elas alterações fisiológicas, orgânicas ou psicológicas. 

Muitos dos casos de insónia poderão dever-se a maus hábitos de higiene de sono. Os 

pontos que a higiene de sono engloba são: 

 Não ter hábito de adormecer e acordar à mesma hora; 

 Fazer sestas várias vezes por semana; 
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 Passar grande parte do dia na cama, utilizando a mesma para atividades que 

não estejam relacionadas com o sono, por exemplo, ver televisão, mexer no 

computador ou telemóvel, ler ou mesmo estudar, entre outras; 

 Consumir produtos que contenham álcool ou drogas ilícitas; 

 Consumir cafeína ou refeições pesadas num período curto anterior ao horário 

de dormir; 

 Não fazer exercício regularmente ou quando o realiza já o faz numa hora perto 

da hora de dormir; 

 Trabalhar por turnos, em que o turno que realiza é o da noite; 

 O ambiente em que se encontra não é propício a adormecer, por exemplo, tem 

demasiada luz, há muito barulho, a cama é desconfortável, a temperatura do 

quarto não é a melhor (muito calor ou muito frio), entre outros; 

 Realizar atividades que exijam demasiada concentração, que sejam excitantes 

e emocionalmente perturbadoras, ou mesmo atividades mentais como planejar, 

relembrar ou pensar, pouco antes da hora de adormecer.14,16 

Entre as causas fisiológicas poderão apresentar-se problemas de saúde como a 

noctúria, insuficiência renal crónica terminal, hipertiroidismo e menopausa, sendo esta 

apenas um processo natural.14,16 

Outras causas que poderão provocar este tipo de distúrbio de sono podem ser do foro 

psicológico como ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, mania e outros 

transtornos de comportamento.14,16 

Doenças crónicas como a asma, doenças pulmonares obstrutivas, problemas 

alérgicos, insuficiência cardíaca, cancro, HIV/SIDA, doença de Alzheimer, distúrbios 

músculo-esqueléticos e refluxo gastro esofágico, também são contributos para o 

desencadeamento da insónia.14,16  

É importante reforçar que alguns medicamentos poderão afetar a qualidade de sono 

e provocar insónia. Alguns exemplos deste tipo de medicamentos são as anfetaminas, 

corticosteroides, estimulantes adrenérgicos, bloqueantes betas, diuréticos, entre 

outros.14,16 

 

6. Possíveis fatores de risco  

A insónia pode ter diversas causas, no entanto, podem existir patologias específicas 

que apenas terão início após os episódios de insónia, sendo assim, esta apresentará 

riscos para a saúde. É importante avaliar este distúrbio de sono pois é tão importante 

a causa pela qual acontece como os riscos que advêm do mesmo.  
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As doenças cardiovasculares são um dos grupos de patologias que poderão advir da 

insónia, doenças como a hipertensão arterial (HTA), enfarte do miocárdio e falha 

crónica do coração. Também existem estudos em que esta é relacionada com o 

desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2. 18,19 

Apresentar uma média de 6 horas de sono por noite também é um fator de risco, 

mesmo que este não esteja relacionado propriamente com a insónia. Este fator de 

risco promove o desenvolvimento de obesidade, Diabetes Mellitus tipo 2, HTA e outras 

doenças cardiovasculares, concluindo, então, que garantir um número de horas de 

sono recomendadas é muito importante, pois quando isto não ocorre pode estar a 

contribuir-se para um aumento da propensão para a mortalidade. 18,19 

Para além de doenças cardiovasculares a insónia pode potenciar doenças neuro 

degenerativas, como é o caso da demência. Como fatores de risco provocados por 

esta, em termos psicológicos, observa-se depressão profunda, idealização de 

suicídio, tentativas do mesmo e, eventualmente, a realização deste. 18,19 

Foram registados alguns casos em que a insónia era o fator principal para acidentes 

no trabalho, durante o dia, com veículos, em que muitos destes acidentes o cansaço 

era evidente e o principal responsável.  

 

7. Possíveis tratamentos  

O tratamento da insónia dependerá, em muito, do tipo de insónia que a pessoa 

apresenta, podendo tratar se apenas com uma mudança de hábitos ou com 

substâncias naturais, ou por outro lado, quando mais grave, a necessidade de recorrer 

a alternativas farmacológicas em que deve existir uma prescrição médica. 18,20,21 

 

8. Tratamentos não farmacológicos  

Neste tipo de tratamento poderão incluir-se os tipos de insónia em que esta é primária 

e com uma duração inferior a três semanas. Podendo, então, recomendar-se a 

realização da higiene de sono que permitirá regular as rotinas de sono apenas com 

mudança de certos hábitos.  

A higiene do sono foi inicialmente definida pelo Peter Hauri, em que este a utilizou de 

forma a ajudar os seus pacientes a melhorar os seus problemas com insónia. A 

higiene do sono envolve regras como encurtar o tempo que se está na cama, para 

além do tempo em que se dorme, não forçar o sono, manter uma hora de deitar e 

levantar regular, mesmo aos fins-de-semana, realizar exercício físico em horas 

plausíveis e não pouco tempo antes da hora de dormir, evitar cafeína, álcool, nicotina 
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e outro tipo de substâncias que possam desregular o ciclo circadiano, jantar algo leve 

e não deitar-se de estômago vazio, porque uma refeição demasiado pesada pode 

provocar indigestões mas a falta de alimento poderá provocar desconforto, evitar 

beber líquidos antes de dormir para que não seja necessário acordar durante a noite 

para urinar, entre outros hábitos que ajudem a manter um ciclo circadiano regular.22 

 

9. Medidas farmacológicas 

Existem diversos MNSRM que podem ser aconselhados pelo farmacêutico, no entanto 

os MSRM serão apenas prescritos após avaliação médica e dispensados de acordo 

com a receita que o utente apresenta.  

Neste projeto o folheto desenvolvido abordava várias substâncias que poderiam 

ajudar a controlar alguns tipos de insónia, em que estas estavam contidas em 

MNSRM, sozinhas ou acompanhadas de outras.  

As substâncias abordadas no folheto foram a Valeriana officinalis, a Lavanda, a 

Papoila da Califórnia, a Passiflora, a Melissa, e a Melatonina. Todas estas substâncias 

estão presentes em MNSRM que se encontram na farmácia e os quais vou mencionar 

posteriormente. 

 

9.1 Valeriana officinalis 

O género Valeriana inclui imensas espécies em que a mais utilizada neste tipo de 

terapêutica é a Valeriana officinalis, podendo existir outras duas espécies também 

utilizadas para este fim, como a Valeriana edulis e a Valeriana wallichi. 23 

 O extrato de Valeriana apresenta eficácia em estados de ansiedade ligeiros, 

perturbações de sono, normalmente uma dificuldade temporária em adormecer, stress 

e outro tipo de distúrbios nervosos, em que o mecanismo de ação, ainda não 

totalmente esclarecido, envolve um aumento das concentrações do ácido γ- 

aminobutírico (GABA). 23 

Os efeitos que esta apresenta são efeitos sedativos, hipnóticos e relaxantes, que 

permitirão um estado de sono profundo, evitando a ansiedade que levará a uma 

insónia inicial. 23 

Este tipo de substância não é recomendado a crianças cuja idade é inferior aos 12 

anos, nem a mulheres grávidas ou a amamentar.  
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9.2 Lavanda 

A lavanda representa um dos óleos mais utilizados em aromaterapia. Dentro das 

espécies existentes a Lavandula angustifolia é a mais utilizada pela indústria 

farmacêutica. Esta espécie do género Lavandula já foi aprovada por organizações 

como a Organização Mundial de Saúde (OMS) como possível tratamento da 

depressão, ansiedade e stress, mostrando ser uma substância que alivia os sintomas 

dos mesmos.24,25 

É também utilizada para outros fins, como terapia da dor e condições inflamatórias, 

sendo exemplo deste segundo a osteoartrite. Quanto à terapia da dor, é uma área em 

que ainda não está bem esclarecida a sua forma de ação e o seu potencial.24,25 

Portanto, apresenta propriedades analgésicas, ansiolíticas, antidepressivas e anti-

inflamatórias. 24,25 

O mecanismo de ação da lavanda vai ter como base a modulação do GABA.24,25 

 

9.3 Papoila da Califórnia  

A papoila da califórnia, mais propriamente, a parte exposta da planta Eschscholzia 

californica, é, normalmente, colhida com fins medicinais. Esta apresenta propriedades 

sedativas e calmantes, que permitem o relaxamento e a manutenção do sono, através 

da redução dos despertares noturnos. Este tipo de substância só deve ser utilizada 

por adultos, e caso o problema se mantenha por mais de três semanas o utente deve 

consultar um médico. 23,26  

O seu mecanismo de ação também vai ter como base o GABA, pois tem grande 

afinidade para a ligação com os recetores GABA. 23,26 

 

9.4 Passiflora 

A Passiflora é cultivada e colhida com o objetivo de ser utilizada pelas suas 

propriedades ansiolíticas e sedativas. Esta também atua nos recetores GABA, sendo 

também um agonista parcial dos recetores de benzodiazepinas.23 

 

9.5 Melissa  

A Melissa é uma planta com crescimento rápido e de fácil cultivo, tendo sido usada ao 

longo dos anos pelas suas propriedades sedativas, tranquilizantes, redutoras de febre, 

atividade antibacteriana, antiviral, antioxidante, entre outras aplicações. Em estudos 

efetuados com a mesma, verificam que esta também podia ser eficaz em casos de 
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dores de cabeça, indigestão, náuseas, nervosismo, insónia, depressão, entre outras 

doenças psíquicas. 23,27,28 

No âmbito do tratamento da insónia a Melissa contribui no alívio dos sintomas de 

ansiedade, depressão e, em conjunto com a valeriana, ajuda a combater distúrbios de 

sono ligeiros. 27,28 

Quanto ao seu modo de ação esta é um inibidor, in vitro, da transaminase GABA no 

cérebro dos ratos. 27,28 

 

9.6 Melatonina  

A melatonina é uma hormona importante na regulação do ciclo circadiano. Esta é 

produzida, principalmente, pela glândula pineal e a sua produção não está 

dependente de um mecanismo de retroação negativa, sendo assim, a sua 

concentração plasmática não irá regular a produção da mesma. A sua síntese dá-se 

a partir do aminoácido triptofano de acordo com o ciclo circadiano que estará 

dependente do ambiente de iluminação, ou seja, do dia e da noite, onde o pico de 

produção de melatonina será durante a noite.29-32 

Ao envelhecermos os níveis de melatonina diminuem, o que aumenta a dificuldade 

em adormecer. Normalmente, adultos de idade mais avançada estão mais dispostos 

a este tipo de problema, sendo que na Europa a melatonina foi aprovada no controlo 

da insónia primária em utentes com idade superior a 55 anos. A melatonina foi 

estudada noutros casos em que os resultados foram positivos, sendo eles crianças 

com distúrbios dentro do espetro do autismo, crianças com dificuldades de atenção 

e/ou hiperatividade, adolescentes com depressão e pacientes hipertensos que já 

tomavam betabloqueadores.29-32  

O mecanismo de ação da melatonina está relacionado com a ativação dos recetores 

da mesma, pela melatonina e agonistas desta. As doses orais em que foram 

observados resultados positivos foram entre 0,1mg e 0,3mg, em que se observava um 

tempo inferior para adormecer e uma maior manutenção das horas de sono. As doses 

de administração em que observaram um aumento significativo da concentração 

plasmática de melatonina foram de 1mg a 10mg, no entanto, a dosagem permitida por 

lei, para venda livre, é até 1mg por dia, sendo esta dose não recomenda a crianças.29-

32  

Em conclusão, a melatonina irá melhorar a qualidade do sono, aumentar o tempo total 

de sono e a sua eficiência, e diminuir o tempo que é necessário para adormecer.  
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Tabela 3. Exemplos de MNSRM recomendados no tratamento da insónia. (Tabela 

adaptada)33 

MNSRM Substância Ação  Posologia 

 

Extrato de raiz de 

Valeriana 

Atua em casos ligeiros de 

ansiedade e dificuldade em 

adormecer 

1 a 3 vezes por dia em 

estados de ansiedade, 3 

a 5 comprimidos 30 

minutos antes de deitar * 

 

Melatonina Reduz o tempo necessário 

para adormecer  

1 Comprimido 30 minutos 

antes de deitar 

(deixar dissolver debaixo 

da língua, ou tomar com 

água se preferir) 

 

Melatonina Reduz o tempo necessário 

para adormecer 

1 Comprimido 30 minutos 

antes de deitar 

 

 

Melatonina 

 

Reduz o tempo necessário 

para adormecer 

1 Cápsula 30 minutos 

antes de deitar 

Óleo essencial de 

lavanda 

Permite o relaxamento do 

corpo 

Extrato de Papoila 

da Califórnia 

Potencia a diminuição dos 

despertares noturnos 

 

Melatonina Reduz o tempo necessário 

para adormecer 

2 Cápsulas 30 a 60 

minutos antes de 

adormecer** Extrato de Papoila 

da Califórnia 

Potencia a diminuição dos 

despertares noturnos 

Melissa Potencia a diminuição dos 

despertares noturnos 

Extrato de 

Passiflora 

Promove um sono reparador 

 

Melatonina Reduz o tempo necessário 

para adormecer 

1 Comprimido 30 minutos 

antes de deitar 

 Extrato de raiz de 

Valeriana 

Atua em casos ligeiros de 

ansiedade e dificuldade em 

adormecer 
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Extrato de Papoila 

da Califórnia 

Potencia a diminuição dos 

despertares noturnos 

Extrato de 

Passiflora 

Promove um sono reparador 

 

Melatonina Reduz o tempo necessário 

para adormecer 

1 Cápsula por dia antes 

de deitar 

Extrato de raiz de 

Valeriana 

Atua em casos ligeiros de 

ansiedade e dificuldade em 

adormecer 

Extrato de Papoila 

da Califórnia 

Potencia a diminuição dos 

despertares noturnos 

*esta posologia depende da dosagem de Valdispert®, sendo diferente para as dosagens de 45mg e 

450mg.  

**existe em comprimidos sendo a posologia dos comprimidos apenas de 1 comprimido 30 minutos antes 

de deitar.  

 

Outras medidas farmacológicas não abordadas no folheto também são possíveis, 

estas são utilizadas numa insónia a curto prazo. Deve relembrar-se o utente do facto 

de tentar modular os padrões de sono para que não seja necessário este tipo de 

medicamentos.  

Dentro destas medidas farmacológicas para as quais é necessário uma prescrição 

médica encontram-se as benzodiazepinas. Estas melhoram o efeito inibidor do 

neurotransmissor GABA e vão ligar-se os recetores de benzodiazepinas que 

promovem efeitos sedativos, ansiolíticos, anti-convulsionantes e de relaxamento 

muscular. As benzodiazepinas têm diversas contraindicações e por apresentarem um 

histórico de abuso das mesmas, devem ser apenas dispensadas após apresentação 

de receita médica válida. Tal como a melatonina, vão diminuir o tempo necessário 

para adormecer e permitir um sono mais prolongado com uma melhoria da qualidade 

do mesmo.18 

O zolpidem é uma substância ativa também utilizada no tratamento da insónia e que 

apresenta grande procura na farmácia. Este apresenta um efeito hipnótico, irá induzir 

o sono, apenas atuando na insónia primária e inicial. Também apresenta propriedades 

anti-convulsionantes, ansiolíticas e como relaxante muscular, sendo esta última uma 

propriedade bastante reduzida.18 
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Alguns antidepressivos poderão ajudar na insónia, porque muitas das vezes a 

depressão pode ser a causa desta. São exemplos a doxepina, a trazodona e a 

mirtazapina.18 

A quetiapina, o psicotrópico mais prescrito para a insónia, a olanzapina e a risperidona 

são psicotrópicos utilizados na insónia no entanto não são recomendados na insónia 

crónica, visto que apresentam demasiados efeitos secundários.18 

Por fim, também existem os anti-histamínicos, alguns MNSRM, que ajudam na 

insónia. Estes apresentam o problema de no dia seguinte verificar-se sedação, 

causando desconforto e prejudicando a realização de tarefas previstas pelo utente. 

 

10. Conclusão  

Durante o meu estágio verifiquei que este é um problema muito comum entre os 

utentes que frequentam a FPM regularmente, e mesmo os utentes não habituais.  

A insónia é um distúrbio que afeta uma grande parte da população e a maioria não 

sabe reconhecê-la nem ao que recorrer para tratá-la. Vejo que este projeto foi muito 

útil porque a realização do mesmo fez com que pudesse aprofundar este tema de 

forma a ajudar os utentes na melhor escolha possível quando pediam 

aconselhamento.  

Também verifiquei que a adesão ao folheto foi grande o que confirma o facto de muitos 

destes utentes necessitarem saber que alternativas farmacológicas e não 

farmacológicas existem para tratar este problema sem ser necessário recorrer a 

MSRM, exceto em casos de insónia mais graves.  

Foram vários os atendimentos em que tive oportunidade de aconselhar este tipo de 

medicamentos, tentei sempre perceber o que provocava a insónia, o tipo de insónia 

que apresentava e estabelecer a interligação entre a informação que me era cedida 

com os produtos naturais e substâncias que conhecia em MNSRM. Antes de qualquer 

aconselhamento também tentava averiguar se o utente cumpria as regras principais 

de higiene de sono, relembrando sempre que estas são muito importantes.  

A maior parte dos casos que se apresentaram foram de utentes com insónia recente 

em que esta derivava da ansiedade do dia-a-dia, sendo a dificuldade em adormecer 

que prevalecia.  

No geral, obtive um feedback muito positivo porque houve grande adesão ao folheto 

e a opção de escolha da maioria baseou-se em produtos contendo substâncias 

nomeadas no folheto, não recorrendo logo a outros produtos que seriam MSRM. São 
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exemplos destes produtos, contendo substâncias do folheto, o Stilnoite® e o 

Valdispert®, sendo o que teve mais adesão o Valdispert® Noite rapid.  

 

II - Rastreio mês do coração 

1. Enquadramento e objetivos 

Este projeto tomou lugar no mês de Maio, mês este denominado por “mês do coração”. 

Existem diversas doenças, muitas delas crónicas, que afetam a saúde do coração. 

Neste projeto apenas foram estudadas a HTA, a hipoglicemia e hiperglicemia, o peso 

corporal e o índice de massa corporal (IMC) dos utentes que frequentam a FPM, não 

só por uma questão prática mas económica, visto que os testes de colesterol e 

triglicerídeos são mais demorados, mais caros e no caso dos triglicerídeos as horas 

de jejum necessárias são muito superiores às dos outros parâmetros.  

A ideia do projeto surgiu do facto de verificar que muitos utentes tomam algum tipo de 

medicação para a HTA, glicemia elevada e muitos dos mesmos com peso superior ao 

que é recomendado. Como esta farmácia tem ao dispor dos utentes consultas de 

nutrição achei interessante incluir estes fatores, o peso e IMC.  

O projeto teve como objetivo abordar cada utente individualizado sobre os seus 

valores quanto aos parâmetros avaliados e aconselhar consoante os mesmos, o que 

deve ser feito para que a sua saúde seja preservada. 

 

2. Metodologia 

Este rastreio foi realizado dia 17 de Maio, das 9h às 18h, com interrupção para almoço 

de 1h, estando exposto um cartaz informativo sobre a realização do rastreio e o dia 

(anexo 5), elaborado por mim, onde constava o facto do rastreio ser gratuito. As 

medições da pressão arterial (PA), peso e IMC foram realizadas num equipamento 

existente na FPM que incorpora estas três funções (anexo 6). A medição da glicemia 

foi realizada no gabinete com a utilização de um equipamento da Wellion® (anexo 7), 

respetivas tiras, lancetas e restantes produtos necessários para desinfeção fornecidos 

pela farmácia.  

Após medição de todos os parâmetros foi entregue um cartão, também realizado por 

mim, onde constavam os valores respetivos a cada pessoa com a data em que foi 

realizado o rastreio (anexo 8). No final expliquei cada um dos valores, tentando que o 

utente percebesse o que estava bem e mal, e possíveis melhorias. 
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3. Glicemia  

A glicemia define-se como a concentração de glicose presente no plasma sanguíneo. 

A glicose é um monossacarídeo de grande relevância nos organismos pois é a grande 

fonte de energia dos mesmos, o cérebro, por exemplo, só utiliza glicose como fonte 

de energia.  

A medição deste parâmetro químico é importante pois valores acima ou abaixo dos 

valores de referência podem trazer problemas de saúde indesejados. Existe, portanto, 

a hipoglicemia, que se caracteriza por valores baixos de glicemia, e a hiperglicemia, 

por valores altos.  

A hipoglicemia é definida em valores de glicemia iguais ou inferiores a 70mg/dL. Este 

tipo de alteração ocorre com frequência em pessoas que sofrem de diabetes, podendo 

ser provocado por uma incorreta alimentação em que o utente passa várias horas sem 

comer, não ingerindo as quantidades suficientes de glicose, erros na medicação oral 

ou mesmo excesso de medicação, exercício físico exagerado em que a alimentação 

antes e depois do mesmo não foi a mais adequada e consumo de álcool em excesso 

em jejum ou em que a alimentação não foi rica em glicose. 34,35 

Os sintomas de hipoglicemia incluem fraqueza, tonturas, náuseas, dor de cabeça, 

fome extrema, suores frios, visão turva, palidez, ansiedade e/ou irritabilidade, 

palpitações cardíacas e, em casos mais graves, amnésia, desmaios, convulsões, 

confusão e mesmo coma. 34,35  

Caso seja observada hipoglicemia, através da medição capilar os passos a seguir são 

os seguintes, passos estes indicados pela Associação Protetora dos Diabéticos de 

Portugal (APDP): 

 “Ingerir 10 a 15 gramas de açúcar, ou 2 pacotes de açúcar equivalentes, diluídos 

numa pequena quantidade de água ou sumo. Esperar em repouso. 

 Repetir pesquisa de glicemia 10 minutos após a ingestão de açúcar. 

 Se os valores ainda não estiverem dentro dos valores normais, superiores a 

70mg/dl, deverá repetir o primeiro e segundo passo até estabilizar a glicemia 

(valores superiores a 70mg/dl). 

 Após a estabilização, valores superiores a 70mg/dl, dentro de 10 a 15 minutos 

deve fazer uma refeição rica em hidratos de carbono de absorção lenta, como pão, 

massas, bolachas de água e sal ou tostas.” 34,35 

Quando a hipoglicemia se apresenta num grau mais grave, por exemplo, quando a 

pessoa está desmaiada, deve deitar-se a pessoa e recorrer ao 112 como forma de 

ajuda, para, caso seja necessário, haver uma administração de glucagon. 34,35 
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A hiperglicemia apresenta-se em valores superiores ao intervalo 110mg/dL a 

126mg/dL em jejum e valores superiores a 140mg/dL após refeição, em que a partir 

dos 110mg/dL em jejum e 140mg/dL, após refeições, já se pode considerar que o 

utente é pré-diabético. Valores de glicemia superiores a 126mg/dL em jejum e 

200mg/dL, 2 horas após refeições já são significativos de diabetes. 34,35 

O aumento da glicemia no sangue deve-se normalmente a uma incapacidade na 

produção de insulina por parte do pâncreas. No caso da Diabetes Mellitus tipo 1, a 

insulina é inexistente, sendo necessária a administração da mesma, nos diabetes 

Mellitus tipo 2, a insulina está presente mas em quantidades não suficientes, não 

sendo necessária a administração de insulina na maioria dos casos.34,35 

Os sintomas, geralmente, relatados são poliúria, polidipsia, xerostomia, fome difícil de 

saciar, cansaço, visão turva, emagrecimento rápido, dores de cabeça, vómitos ou 

náuseas. 34,35 

A hiperglicemia, mais propriamente, a diabetes, pode levar ao aparecimento de lesões 

como a retinopatia, nefropatia, neuropatia, macroanginopatia, ao aparecimento de 

HTA, ao desenvolvimento do pé diabético, de doenças cardiovasculares como a 

angina de peito, ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs) de 

obstrução arterial periférica, à disfunção e impotência sexual e ainda infeções diversas 

e persistentes.34,35 

O diagnóstico da diabetes pode ser feito de acordo com os seguintes critérios, glicemia 

de jejum igual ou superior a 126 mg/dl, ou sintomas clássicos conjugados com a 

glicemia ocasional igual ou superior a 200 mg/dl, ou mesmo a glicemia igual ou 

superior a 200 mg/dl após prova de tolerância à glicose oral (PTGO) com 75g de 

glucose, às 2 horas. O diagnóstico pode não ser conclusivo com apenas estes critérios 

existindo outros dois casos, a tolerância diminuída à glucose (TDG) em que a glicemia 

em jejum é inferior a 126 mg/dl mas às 2h após a PTGO se apresenta superior a 140 

e inferior 200 mg/dl e a anomalia da glicemia de jejum (AGJ) em que os valores de 

glicemia em jejum se encontram entre os valores de 110 mg/dL e 126mg/dL. Estes 

dois casos também devem ser observados com cuidado de forma a não evoluírem 

para diabetes como doença crónica. 34,35 

O tratamento da hiperglicemia é essencialmente farmacológico, sendo este tipo de 

tratamento prescrito por um médico de acordo com o tipo de diabetes correspondente 

a cada indivíduo. Caso a hiperglicemia possa ser controlada com apenas medidas não 

farmacológicas estas devem centrar-se essencialmente em mudanças de hábitos, 

alterando os consumos de glicose exagerados, praticando exercício físico 
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regularmente, tentar levar uma vida menos sedentária e, se for o caso, tentar reduzir 

a massa gorda corporal.  

 

4. Hipertensão Arterial  

A PA é definida como a força exercida para que o sangue circule pelo interior das 

artérias no corpo. A HTA resultará de um aumento anormal da PA, de forma crónica, 

em que estes valores são superiores aos valores de referência.  

A PA inclui dois parâmetros, a PA sistólica e a PA diastólica, em que a primeira 

corresponde ao bombeamento do sangue para todo o corpo quando o coração contraí 

e a segunda ao momento que o coração relaxa e volta a encher-se de sangue. 

A população hipertensa em Portugal apresenta-se em cerca de 40% da população 

total, em que apenas 11% dos portugueses medicados apresentam valores de PA 

regulares.36-41 

Um seguimento dos valores de PA em cada utente é importante pois a HTA pode levar 

a outro tipo de doenças, como é o caso de AVC, angina de peito, aumento do risco de 

ataques cardíacos, derrames cardiovasculares, insuficiência renal, insuficiência 

cardíaca e aterosclerose, sendo estas as mais prevalentes. A HTA também pode 

causar doenças como a cegueira e alterações no ritmo cardíaco em que este se 

apresenta irregular. Qualquer destes prolemas associados à HTA pode ser 

intensificado, caso o utente apresente outro tipo de doenças crónicas como é o caso 

da diabetes, aumentando assim o risco cardiovascular.36-41 

O que provoca a HTA, na maioria dos casos, é o estilo de vida que cada pessoa tem, 

havendo um consumo exagerado de sal, sedentarismo, obesidade, tabagismo, 

consumo de álcool e café, até mesmo o stress diário.  

A HTA é classificada em três graus, o grau 1 corresponde à HTA ligeira, o grau 2 à 

HTA moderada e o grau 3 à HTA grave. Estas classificações são obtidas de acordo 

com o algoritmo clínico representado a baixo, só aplicado a adultos.36-41 
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Tabela 4. Algoritmo clínico da PA em graus. (Tabela adaptada)36 

Grau Sistólica (mmHg)  Diastólica (mmHg) 

Ótimo <120 e <80 

Normal  120-129 e/ou 80-84 

Normal-alta 130-139 e/ou 85-89 

HTA ligeira grau 1 140-159 e/ou 90-99 

HTA moderada 

grau 2 

160-179 e/ou 100-109 

HTA grave grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão 

sistólica isolada 

≥140 e <90 

 

Os sintomas normalmente observados no caso de PA elevada são: dores de cabeça, 

tonturas, mal-estar difuso, visão desfocada, dor no peito ou sensação de falta de ar. 

No entanto, estes sintomas são comuns em muitas outras doenças e muitas vezes 

podem nem ser observados. 36-41   

O diagnóstico da HTA é, normalmente, realizado em avaliação de consultório, e 

define-se como “elevação persistente, em várias medições e em diferentes ocasiões, 

da PA sistólica igual ou superior a 140 mmHg e/ou da PA diastólica igual ou superior 

a 90 mmHg”. 36-41 

O tratamento da HTA pode ser apenas não farmacológico ou este combinado com o 

tratamento farmacológico. Quanto ao tratamento não farmacológico, este passa pela 

alteração de certos hábitos, como é o caso da restrição de sal, alterar a alimentação 

de fritos e outro tipo de alimentos não saudáveis para frutas, legumes e saladas, 

praticar mais exercício físico ou algum tipo de atividade física, caso não pratique, 

tentar reduzir o stress diário e tentar perder algum peso (perda de gordura), caso seja 

necessário. O tratamento farmacológico é necessário quando a mudança de hábitos 

não é suficiente e deve ser recomendado pelo médico, em que este deve prescrever 

os fármacos indicados para cada utente. 

 

5. Peso e Índice de Massa Corporal 

O estudo e controle de peso e IMC são importantes para determinar um possível 

excesso de gordura existente no nosso corpo, de forma a evitar a obesidade, um 

problema demasiado falado nos dias de hoje e que pode levar a muitas outras 
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doenças. O peso em si engloba diversos fatores, no entanto, é definido o seu valor 

ideal de acordo com o cálculo do IMC.42  

Um excesso de peso significa que há acumulação de massa gorda, exceto em casos 

em que o peso não é representativo do IMC ideal, por apresentarem uma grande 

percentagem de massa muscular. A acumulação de massa gorda deve-se a uma dieta 

hiperenergética, em que há excessos na alimentação, tanto de lípidos como de glicose 

e álcool, conjugados com o sedentarismo. 

Para determinar este excesso de peso utiliza-se o cálculo do IMC que envolve a 

seguinte equação 
𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎²
. Identifica-se como excesso de peso quando o IMC é 

superior a 25 e obesidade quando o valor é superior a 30. No caso de atletas, 

indivíduos com edemas e com ascite este cálculo não é o mais correto.42  

O IMC é utilizado, de uma forma simples e rápida, para determinar se o utente está 

num peso abaixo do normal, num peso normal ou ainda num peso superior ao que 

deveria apresentar. Este parâmetro é muito utilizado para classificar os diferentes 

graus de obesidade.  

Tabela 5. Classificação do Peso de acordo com o IMC. (Tabela adaptada)42 

Classificação  IMC (Kg/m2) Risco de Comorbidades 

Baixo peso <18,5 Baixo (grave para outro 

tipo de problemas 

clínicos) 

Peso normal 18,5 – 24,9 Médio 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9  Aumentado 

Obesidade classe I 30,0 – 34,9 Moderado 

Obesidade classe II 35,0 – 39,9  Grave 

Obesidade classe III 40,0 Muito grave 

 

A realização do controlo destes parâmetros é importante para evitar problemas futuros 

relacionados com o excesso de peso, sendo eles a Diabetes Mellitus tipo 2, a doença 

cardíaca coronária, a HTA, insuficiência respiratória, problemas osteoarticulares 

crónicos, problemas de pele e ainda a infertilidade. 

O tratamento, por assim dizer, está também relacionado com a mudança de hábitos 

alimentares, optando sempre pelas escolhas mais saudáveis, e também com o 

sedentarismo, onde é necessário evitar este estilo de vida e realizar desportos ou 

exercício físico por pouco que seja.  
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6. Resultados e Discussão de Resultados 

6.1 Medição da glicemia  

 

 

Gráfico 1. Medições relativas ao parâmetro bioquímico glicemia. Barras a azul 

correspondem aos valores em jejum e as barras a roxo aos valores de 2 horas após 

refeição. 

 

A medição de glicemia foi realizada em jejum na maior parte dos utentes que 

participaram no rastreio, apenas quatro deles teriam feito uma refeição nas últimas 

horas apresentando um jejum apenas de 2 horas. Os resultados obtidos apresentaram 

valores entre os valores 76 mg/dL e 128mg/dL. Na grande maioria os valores 

apresentados estavam dentro dos valores de referência. Os utentes que 

apresentaram valores entre os 110mg/dL e 126mg/dL, e ainda valores superiores a 

126mg/dL foram alertados para o facto de poderem ser pré-diabéticos ou mesmo a 

virem a ser diabéticos, respetivamente. Com estes utentes o cuidado foi reforçado, 

recomendando a ida ao médico e medição regular deste parâmetro.  

A todos os utentes foi explicada a importância da medição dos níveis de glicemia e as 

medidas a tomar para que estes fossem sempre normais de acordo com os valores 

de referência. Alguns dos utentes já realizavam a medição de glicemia regularmente, 

sendo estes também medicados para que estes valores estivessem normais. 

Um dos utentes em que a glicemia em jejum estava um pouco acima dos 110mg/dL 

foi questionado sobre os seus hábitos alimentares, como aos restantes, ao qual 

respondeu que comia em média 7 frutas por dia. Este caso chamou-me a atenção 

porque a maior parte das pessoas tem hábitos alimentares muito pouco saudáveis 
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mas as frutas são consideradas um alimento saudável, no entanto, é um alimento que 

também exige controlo, pois em demasia também pode elevar os níveis de glicemia, 

visto que os frutos são ricos em sacarose.   

 

6.2 Medição da Pressão Arterial 

 

Gráfico 2. Medições relativas à medição da PA. Barras a azul correspondem aos 

valores da PA sistólica e as barras roxo à PA diastólica. 

 

Os valores obtidos no rastreio e a realização dos gráficos permitiram verificar que 11 

dos utentes que realizaram o rastreio apresentavam-se num grau ótimo de PA, ou 

seja, com valores inferiores a 12mmHg de PA sistólica e valores inferiores a 80mmHg 

de PA diastólica. Observam-se 2 casos de hipertensão sistólica isolada, em que a PA 

diastólica era inferior aos 80mmHg e a sistólica superior a 140mmHg. 

Os restantes 5 correspondiam a utentes com PA normal e outros 2 a utentes com PA 

normal a alta e HTA ligeira (grau 1).  

De uma forma geral os valores obtidos estão dentro dos valores de referência para o 

que deve ser uma PA normal, no entanto, os casos em que estes valores não são 

normais é necessário alertar para os perigos que a HTA pode trazer e o que pode 

estar a causá-la, reforçando o facto de esta aumentar o risco cardiovascular. A cada 

utente foi explicada a importância da medição deste parâmetro e como apenas os 

hábitos diários podem ser importantes para que os seus valores sejam os ideais.  

Como no estudo da glicemia, aqui também se apresentavam utentes que já tomavam 

medicação para o controlo da HTA, aos quais falei no cuidado especial em tomar a 

medicação até esta ser retirada pelo médico, mas sempre alertando para um estilo de 
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vida mais saudável. Aos utentes com HTA controlada com medicação e HTA não 

controlada foi sugerido que medissem mais vezes a PA.  

 

6.3 Medição do Peso e Índice de Massa Corporal 

 

Gráfico 3. Medições do peso (azul) e respetivo IMC (roxo). 

 

Os valores de IMC evidenciam o facto de existir uma necessidade de intervenção 

quanto ao controlo de peso nestes utentes. Observa-se apenas 9 dos utentes com 

peso normal e os restantes acima do peso, em que um dos utentes apresentava-se 

na obesidade classe III. Este mesmo utente fazia medicação para a HTA, 

hipercolesterolemia e para a Diabetes Mellitus tipo II, o que evidencia o facto de o 

risco cardiovascular que apresenta ser elevado, foi alertado para uma toma correta 

dos medicamentos e aconselhado quanto a uma mudança no seu estilo de vida e 

hábitos alimentares. 

Mais uma vez tentei explicar o quão importante é a alimentação e o exercício físico 

para a saúde, sendo o mais importante no controlo deste parâmetro. 

 

7. Conclusão 

Os rastreios são importantes na medida em que permitem ao utente verificar se os 

valores dos parâmetros avaliados se encontram dentro dos valores de referência, 

permitindo um maior controlo na prevenção de certas doenças. 

O número de utentes que participou neste rastreio não foi significativo de acordo com 

o total de utentes que frequenta a FPM, no entanto, através dos 20 participantes já foi 

possível observar que alguns destes utentes apresentam problemas de saúdes que 
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implicam um maior risco cardiovascular. Existiam onze utentes que apresentavam 

medicação para a diabetes tipo II, sendo que dois deles obtiveram um valor entre o 

intervalo de 110mg/dl e 126mg/dl, tendo os restantes valores controlados. No caso da 

HTA, metade dos utentes eram medicados e apenas oito deles com valores 

controlados, sendo que os restantes dois apresentavam hipertensão sistólica isolada. 

Quanto ao peso, apenas dois utentes relataram já estar a ser seguidos por um 

nutricionista, enquanto os restantes não comentaram o assunto.  

Em qualquer um dos casos é sempre importante alertar para os melhores hábitos 

alimentares conjugados com um estilo de vida não sedentário.  

Este projeto permitiu um maior contacto com estes utentes, em que pude aprofundar 

mais estes temas e explicar-lhes o quão importante estes parâmetros são para a 

saúde. 

 

III- Fotoenvelhecimento 

1. Enquadramento e objetivos 

O desenvolvimento deste projeto teve como objetivo alertar a população que frequenta 

a FPM para a exposição ao sol irresponsável, mais propriamente aos raios ultravioleta 

A (UVA) e ultravioleta B (UVB). Ao longo do estágio verifiquei que muitas mulheres 

tinham como objetivo a compra de produtos cosméticos que as ajudassem a reduzir 

as rugas ou retardassem o seu aparecimento. Quando as temperaturas aumentaram 

também havia muita procura de protetores solares com características como a 

prevenção do aparecimento de manchas na pele e outro tipo de sensibilidade aos 

raios solares. 

Este projeto serviu para atualizar os elementos da equipa sobre determinadas 

informações da pele e alertar os utentes para os efeitos dos raios solares sobre o 

envelhecimento desta.  

 

2. Metodologia 

Apresentação aos elementos da equipa em formato PowerPoint, com duração de 35 

minutos, com impressão da mesma (anexo 9), de forma a que esta possa ficar na 

FPM para posteriores consultas aquando aconselhamento ao utente.  

 

3. A Pele 

A pele é constituída por 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme.  
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A epiderme, camada mais exterior da pele, apresenta na sua constituição 

queratinócitos primários e uma pequena percentagem de melanócitos e células 

imunitárias. As principais funções da epiderme são a de barreira de proteção do 

organismo, manutenção da hidratação dos tecidos internos e é a responsável pela 

absorção dos raios solares ultravioleta. Estas funções são estabelecidas pela camada 

mais externa da epiderme, o estrato córneo, composto por queratinócitos mortos e 

células achatadas, aos quais se dá o nome de corneócitos. A capacidade de retenção 

da água observada é devida aos compostos que envolvem num envelope os 

corneócitos, sendo estes compostos ácidos gordos livres de cadeia longa, ceramidas 

e colesterol, em conjunto com o sebo, o fator de natural de hidratação, os ácidos 

orgânicos e iões inorgânicos. Quando esta função de retenção de água é 

comprometida pode ocorrer desidratação da pele, provocando pouca elasticidade do 

estrato córneo e fissuras no mesmo. As fissuras permitem uma entrada facilitada aos 

microrganismos patogénicos, por isto ser importante um cuidado de pele diário.43-45   

A derme, camada intermédia da pele, que permite a ligação entre a epiderme e 

hipoderme, é um tecido conetivo que contém colagénio e elastina. O colagénio vai ser 

responsável pela maior parte da constituição da pele e pelo mecanismo de tensão da 

mesma. A elastina é responsável pela sua elasticidade e resistência. É na derme que 

se encontra a maior parte da vasculatura da pele, sendo esta importante para que 

haja oxigenação e nutrição da epiderme, as fibras nervosas, recetores sensoriais, os 

componentes que permitem a retenção da água, permitindo que a derme seja um 

reservatório da mesma, e os glicosaminoglicanos de suporte. 43-45   

A terceira camada da pele, e mais interna, é a hipoderme. Esta é constituída por tecido 

conetivo solto, contendo grandes vasos sanguíneos da pele, gordura subcutânea, que 

terá a função de amortecimento e reserva de energia, e tecido conetivo areolar. A 

função da hipoderme será de termorregulação, estabilização da pele, através da sua 

ligação à derme, músculos e ossos, de isolamento e de amortecimento. 43-45   

A pele é o maior órgão do nosso corpo e como tal apresenta funções importantes, 

como função de barreira, protegendo contra a entrada de microrganismos ou 

substâncias indesejadas, e mesmo contra os raios solares ultravioleta (UV), função 

excretora, em que toxinas e outras substâncias são excretadas do metabolismo, pelo 

suor, função termorreguladora, permitindo manter uma temperatura constante do 

organismo, através de vasoconstrição ou vasodilatação, e função metabólica, 

responsável pela produção de vitamina D e armazenamento de energia na 

hipoderme.43-45   
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4. Envelhecimento normal da pele 

O envelhecimento da pele pode ser classificado como intrínseco ou extrínseco. Em 

que o intrínseco normalmente acontece ao longo dos anos devido a alterações 

hormonais e causas genéticas, enquanto o extrínseco advém de fatores externos ao 

corpo, como é exemplo, a radiação UV, o fumo do tabaco, a alimentação, certos 

químicos, entre outros. Como a radiação UV representa um grande fator, pelo facto 

da exposição solar ser procurada como fonte de vitamina D e para o próprio 

bronzeado, sendo muitas vezes esta exposição não responsável, o tipo de 

envelhecimento que provoca vai caracterizar-se como fotoenvelhecimento.45   

 

5. Envelhecimento intrínseco 

Este caracteriza-se por alterações visíveis ao longo de muitos anos, sendo mais subtis 

que as provocadas pelo envelhecimento extrínseco. Podem verificar-se alterações na 

elasticidade da pele, esta torna-se mais pálida, é possível verificar rugas finas e de 

expressão, e observa-se uma maior facilidade para a secura da pele.  

Na epiderme este observa-se pela diminuição da capacidade de renovação celular, 

diminuição do número de células de Langerhans e melanócitos, diminuição da 

espessura da mesma, diminuição da capacidade mitótica da camada basal e 

alterações na consistência da junção derme-epidérmica.45  

Na derme é possível verificar-se uma diminuição de fibroblastos, diminuição no 

número de células e alterações na quantidade de elastina e colagénio.45  

 

6. Envelhecimento extrínseco 

As características que se podem observar neste tipo de envelhecimento são, rugas 

acentuadas, maior predisposição para uma textura rugosa, pigmentação não 

uniforme, sendo possível observar manchas de diferentes tonalidades, e perda de 

elasticidade, estas características podem estar presentes no envelhecimento 

intrínseco mas os fatores externos ao organismo farão com que sejam mais 

acentuadas.45 

Pode ser provocado por diferentes fatores, sendo eles, o estilo de vida (alimentação, 

atividade física, consumo de álcool), tabaco, poluição ambiental, stress fisiológico e 

físico, e a radiação UV, que é o maior contribuinte para este tipo de envelhecimento, 

sendo por isso explicada em fotoenvelhecimento.45  
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7. Fotoenvelhecimento 

O fotoenvelhecimento da pele é um processo biológico que poderá afetar todas as 

camadas da pele mas que irá ter uma maior prevalência no tecido conjuntivo da 

derme. 

Este tipo de envelhecimento da pele é extrínseco e devido à exposição solar, sendo 

as radiações UVA e UVB responsáveis. Estas radiações irão provocar stress oxidativo 

nas células através da interação com os cromóforos e fotossensibilizadores 

intracelulares, que por sua vez traduzem-se em alterações genéticas, não benéficas, 

permanentes. Os efeitos provocados pelas radiações UV também afetam as vias de 

transdução de sinal citoplasmático que estão interligadas ao crescimento, 

diferenciação, senescência replicativa e degradação do tecido conetivo.46,47  

 

7.1 Radiação Ultravioleta 

Existem diversos tipos de radiação, no entanto, o espetro solar que atinge a superfície 

terrestre engloba apenas radiações UV (100-400nm), radiações no espetro do visível 

(400-800nm) e no espetro do infravermelho (superiores a 800nm). 48,49 

A radiação UV é a que importa no fotoenvelhecimento da pele, e divide-se em UVA 

(315-400nm), UVB (280-315nm) e UVC (100-280 nm).48,49 

A radiação UVA está mais presente na superfície terrestre do que a UVB, sendo a 

relação de 95% e 5%, respetivamente. Esta poderá contribuir para o bronzeado 

através da fotoxidação da leucomelanina presente na melanina e é responsável pela 

formação de radicais livres.48,49 

A radiação UVB afeta a camada mais superficial da pele (epiderme), sendo 

responsável pelas queimaduras solares, também permite o bronzeado da pele, 

permitindo a transformação de ergosterol epidérmico em vitamina D, e poderá 

provocar o envelhecimento precoce das células. Uma exposição irresponsável a este 

tipo de radiação pode causar alterações não desejadas no DNA. 48,49 

A radiação UVC seria a mais perigosa no entanto, devido à absorção pela camada de 

ozono e pelo oxigénio esta não atinge a superfície terrestre.  

 

7.2 Fototipo 

A pele de cada indivíduo pode ser classificada de acordo com o tipo de pele de 

Fitzpatrick, ou fototipo, que estará dependente da melanina presente na pele e da 

pigmentação que esta promove. A melanina é responsável por absorver e transformar 

a energia solar recebida como forma de proteção das células da epiderme. Quanto 
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maior for a pigmentação observada maior o grau de proteção. O fototipo de cada 

indivíduo será classificado de acordo com a cor da pele deste e da sua reação à 

exposição à radiação UV, ou seja, capacidade de bronzeamento.50,51 

 

Tabela 6. Classificação do fototipo de pele, segundo a Escala de Fitzpatrick. (Tabela 

adaptada) 50,51 

Fototipo Características típicas Capacidade de bronzeamento 

I Pele branca-pálida, olhos 

verdes/azuis, cabelo 

loiro/ruivo 

Queima com muita facilidade 

Não há bronzeado 

Extremamente sensível à radiação UV 

II Pele branca, olhos azuis, 

cabelo loiro/castanho claro 

Queima com facilidade  

Dificilmente há bronzeado  

III Pele branca mais escura que 

o tipo II  

Cabelo castanho 

Cor dos olhos é variável 

Pode haver bronzeado após queimadura 

inicial 

 

IV Pele castanha clara 

Cabelo castanho 

Olhos castanhos 

Queima minimamente 

Bronzeia facilmente 

V Pele castanha  

Cabelo escuro 

Olhos escuros 

É raro haver queimadura 

Há um bronzeado forte com facilidade 

VI Pele castanha bastante 

pigmentada a negra 

Cabelo preto 

Olhos escuros 

Nunca queima 

Há sempre um bronzeado forte 

 

É importante reconhecer o fototipo de cada indivíduo para que a foto-proteção 

aconselhada seja a mais indicada.  

 

7.3 Características clínicas 

O fotoenvelhecimento pode ser observado através de várias alterações na epiderme 

e derme. Estas alterações podem aparecer de acordo com a gravidade do 

fotoenvelhecimento de cada um, e são elas:  

 O aparecimento acentuado de rugas; 
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 A perda de elasticidade e firmeza da pele, com flacidez presente; 

 A alteração da textura da pele, tornando-se seca e áspera; 

 Uma pigmentação marcada não uniforme, com áreas de hiperpigmentação e 

áreas de hipopigmentação; 

 Presença de telangiectasia; 

 Hiperqueratoses.45,47 

 

7.4 Prevenção 

A prevenção do envelhecimento precoce da pele pode passar por uma foto-proteção 

externa, ou seja, através de acessórios, ou por uma proteção através de cosméticos 

com filtros solares.  

É recomendada a proteção através do vestuário, óculos de sol, chapéus e outros 

acessórios que possam ser eficazes a combater a radiação UV, sem que esta contacte 

diretamente com a pele. O vestuário a ser utilizado deve ser espesso e dependendo 

do tipo de tecido pode não ser o mais adequado. Roupas com cores mais claras 

podem diminuir a capacidade de proteção e permitir que parte da radiação UV passe 

pelo tecido das mesmas, afetando na mesma a pele.52,53 

A proteção solar que o vestuário pode apresentar é avaliada pelo fator de proteção 

ultravioleta (FUP). Este valor é obtido através do cálculo com base na quantidade de 

radiação UV transmitida a cada comprimento de onda e a resposta de eritema que se 

observa.  

Para além da atenção ao vestuário e acessórios, deve-se evitar estar ao sol nas horas 

de maior risco, optando sempre por locais onde exista sombra.  

A utilização de protetores solares previne o envelhecimento precoce da pele, pois 

estes vão permitir o bloqueio do efeito da radiação solar sobre a pele. Para que a 

função do protetor solar seja adequada a cada tipo de pele é necessário calcular o 

seu índice de proteção, que será assegurado pelo fator de proteção solar (FPS). Este 

pode ser definido como a relação entre a quantidade de radiação UV necessária para 

que haja uma resposta eritematógena mínima numa pele protegida por um protetor 

solar e a dose de radiação UV necessária para produzir o mesmo eritema numa pele 

sem protetor solar. O FPS apenas estabelece ligação com a radiação UVB, no 

entanto, já existem protetores que alegam também ser eficazes contra a radiação 

UVA.54 

Os tipos de proteção existentes de acordo com o FPS são: 

 Baixa: 6-10; 
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 Média: 15-25; 

 Alta: 30-50; 

 Muito alta: 50+. 

O protetor solar deve ser escolhido de acordo com o tipo de pele, e é de salientar a 

frequência da aplicação do mesmo, sendo que a reaplicação do mesmo deve ser feita 

entre 2 a 3 horas após a primeira aplicação.  

Um protetor solar deve apresentar um conjunto de características que apoie a sua 

eficácia, sendo estas:  

 A capacidade de se fixar à camada córnea sem a penetrar e exercer ação 

sistémica; 

 Apresentar resistência à água e transpiração 

 Apresentar estabilidade à luz e ao calor; 

 Ser totalmente inócuo; 

 A capacidade de absorver a maior gama possível dentro do comprimento de onda 

do espetro UV 

Nos protetores solares para além dos excipientes que conferem a sua textura existem 

os filtros solares que poderão ser orgânicos ou inorgânicos. Os filtros orgânicos 

englobam todos os filtros formados por moléculas orgânicas capazes de absorver 

radiação UV e transformá-la noutro tipo de radiações de energia que sejam 

inofensivas para o Homem. Os filtros inorgânicos englobam dois óxidos, o óxido de 

zinco (ZnO) e o dióxido de titânio (TiO2). Estes segundos mostram ser mais seguros e 

eficazes na proteção da pele, pois o seu potencial de irritação é baixo, sendo 

recomendados nas preparações de protetores solares de uso infantil e para pessoas 

com peles sensíveis.53 

Os cuidados de prevenção do fotoenvelhecimento são sempre necessários, e por isto 

é importante alertar sempre os utentes para as devidas precauções quanto à 

exposição solar. 

 

8. Conclusão 

Este projeto permitiu-me perceber um pouco mais sobre o funcionamento da pele e 

as suas alterações, tanto biológicas, como alterações provocadas por fatores 

externos. Melhorou a minha capacidade de aconselhamento em termos de solares e 

de exposição ao sol. Ajudou os elementos da equipa da FPM a relembrarem alguns 

aspetos sobre a pele, ficando esta satisfeita com o tema da apresentação e os 

conceitos inseridos nesta. 
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O manuscrito elaborado foi uma mais valia pois serve de consulta para posteriores 

dúvidas, tendo sido entregue aos elementos da equipa da farmácia.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Programa utilizado na FPM: Sifarma®. 
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Anexo 2. Certificado de participação na formação “Suplementos alimentares”, 

realizada pela empresa Pharma Nord. 

 

Anexo 3. Certificado de participação na formação “Comunicação Clínica para 

Farmacêuticos”. 
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Anexo 4. Folheto elaborado no projeto I – Insónia.  
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Anexo 5. Cartaz informativo sobre a realização do rastreio realizado. 
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Anexo 6. Equipamento de medição da PA, Peso e IMC utilizada no rastreio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Equipamento Wellion® utilizado para a medição da glicemia.  
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Anexo 8. Cartão entregue ao utente após medição dos quatro parâmetros, com 

respetiva data em que se realizaram as medições.  
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Anexo 9. Apresentação realizada no projeto III- “Fotoenvelhecimento”.  
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