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Resumo 

«A primeira e principal responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do doente». 

Deste modo, no decorrer de 5 anos de formação de um mestre em ciências farmacêuticas são trabalhadas as 

bases que num futuro viram ferramentas no cumprir da sua responsabilidade: o doente no centro da atividade 

farmacêutica. A última etapa nesta formação finda com o estágio profissionalizante, altura em que as 

ferramentas teóricas são aproveitadas e o primeiro contacto com o utente surge.  

O farmacêutico é o agente de saúde mais próximo e acessível ao doente, no exercer da sua atividade e, a 

farmácia comunitária, oferece cuidados de saúde ao doente podendo muitas vezes ser a porta de entrada para 

o Sistema Nacional de Saúde, mas sempre a porta de saída com a última palavra na entrega do medicamento. 

Desta forma, este profissional é incumbido de todas as tarefas que ao medicamento concernem e o principal 

responsável pela adesão à terapêutica do doente.  

Este relatório apresenta-se como o culminar de 5 anos de esforço e a imagem do primeiro contacto com o 

utente, referido anteriormente. Nele apresento as etapas do meu estágio realizado durante 6 meses na Farmácia 

do Lago, situada em Ramalde, freguesia do concelho do Porto.  

A primeira parte deste trabalho foca em toda a organização da farmácia, desde do exterior até ao back office 

da mesma, passando pela gestão e administração, fatores essenciais para o bom funcionamento de toda uma 

equipa que presta cuidados de saúde. É nesta parte que também é enquadrado todo o funcionamento com as 

regulamentações legais e apresentada a minha contribuição no crescimento e desenvolvimento da farmácia do 

lago.  

Numa segunda parte, destaco a minha contribuição no processo de educação e promoção para a saúde em 

temas como o sono, a exposição solar, etiquetas indicativas para reutilização dos sacos de transporte de 

medicamentos de frio e realização de rastreios da tensão arterial. As abordagens dos temas referidos, foram 

bastantes diferentes de forma a adequar aos públicos em cada caso. 
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1 A Farmácia do Lago 

1.1 Introdução  

Presentes em Portugal desde 1449, o farmacêutico comunitário ao longo das últimas décadas voltou-se cada 

vez mais para o cidadão e para a comunidade [1]. Conseguinte, em muitas zonas do país, as farmácias tornam-se 

o local de prestação de cuidados de saúde mais próximo à população evitando que os utentes se desloquem, 

desnecessariamente, a outros locais de saúde [1]. Empenhados a disponibilizar cada vez mais serviços, Portugal é 

referido em meios políticos e científicos, como um dos países da Europa com maior conjunto de serviços prestados 

à comunidade [1]. 

Tabela 1- Atividades e tarefas desenvolvidas ao longo do estágio na Farmácia do Lago 

 

O estágio em farmácia comunitária (FC) inserido no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) 

permite o primeiro contacto dos futuros farmacêuticos com o ato farmacêutico e todas as exigências deontológicas, 

técnicas, científicas e legislativas que dele advém. É neste período que são prestados os primeiros cuidados de 

saúde ao cidadão e permitem definir, aquilo que a teoria não ditava, a realidade da profissão.  

Este relatório é o culminar da minha experiência enquanto aluna da Faculdade de Farmácia (FF), durante 5 

anos, e estagiária na Farmácia do Lago (FdL), no período de 1 de março a 31 de agosto de 2019. Na Tabela 1 estão 

apresentadas as atividades realizadas ao longo destes 6 meses de aprendizagem e melhoria de competências. 
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1.2 Organização da Farmácia do Lago  

1.2.1 Localização FdL 

A FdL localiza-se, há mais de 20 anos, na Rua Arquiteto Cassiano Barbosa em Ramalde, freguesia do concelho 

do Porto, inserindo-se na galeria comercial Edifício do Lago II (EL II). Esta rua é caracterizada pelo grande 

movimento fruto da presença de comércio no mesmo edifício, de empresas e escritórios nas imediações, da 

proximidade ao acesso da A1, da presença de residências nos arredores da farmácia, bem como, ponto estratégico 

para utentes do centro de saúde de Ramalde, da Boavista e de outros consultórios, laboratórios de análises 

localizados na vizinhança. 

1.2.2 Horário de funcionamento 

 De acordo com decreto de lei (DL) nº 171/2012 que regulariza o horário de funcionamento das farmácias 

comunitárias [2], a FdL cumpre horário das 9 às 21 horas em dias úteis, das 9 às 19 horas aos sábados e encerra 

aos domingos e feriados. Todavia, o doente necessita da dispensa de medicamentos durante 24 horas, sendo 

obrigatório, a fixação de turnos permanentes para cumprir o direito do público ao acesso ao medicamento em 

contexto de emergência [3]. Assim, a FdL insere-se nas escalas de serviço permanente acordadas a nível municipal 

e divulgadas pela ARS (Administração Regional de Saúde do Norte). Em dias de serviço a FdL encontra-se aberta 

ao público das 9 até às 21 horas (h) do dia seguinte.  

O meu estágio correspondeu a períodos de 6 a 8 horas diárias inseridos num esquema de turnos que os 

funcionários da FdL também cumprem. Esta organização permitiu a minha presença na farmácia em diferentes 

alturas do horário de funcionamento da mesma aumentando o contacto com diferentes públicos.  

1.2.3 Organização do espaço  

 Externo 

A FdL devido à sua localização e área apresenta-se como um local de fácil identificação e acesso pelos utentes, 

quer se desloquem a pé, quer de transportes, já que apresenta uma rampa de acesso a pessoas com mobilidade 

reduzida e estacionamento reservado a clientes da farmácia.  

Como referido no ponto 1.2.1, a inserção num edifício de galerias comerciais permite aos seus utentes o acesso 

à farmácia (Anexo 1) por duas portas distintas: a interior, que faz a ligação dos corredores partilhados com outros 

negócios do EL II ao interior da farmácia, e a exterior, que liga a rua ao mesmo local. É na porta situada do lado 

exterior que se divulga, de acordo com o DL n.º 171/2012, o nome do diretor técnico, respetivo horário de 

funcionamento, turnos de serviço permanente e os serviços prestados pela farmácias [2], para além disso, nesta 

porta está presente um contentor Valormed e alguns folhetos informativos com informações relevantes aos utentes. 

Nesta fachada apresentam-se montras envidraçadas com material publicitário alterado periodicamente, de acordo 

com, campanhas e sazonalidade dos produtos e uma terceira porta, de acesso direto dos distribuidores à área de 

receção de encomendas, para carga e descarga. Por fim, ergue-se a cruz verde e de acordo com o mesmo DL, esta 

deve estar iluminada durante o horário de funcionamento e turnos de serviço da farmácia [2].  

 Interno 
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A farmácia deve, segundo o DL n.º 171/2012, apresentar as instalações adequadas de modo a garantir a 

segurança, conservação e preparação dos medicamentos e a comodidade, segurança e privacidade dos utentes [2]. 

No cumprir deste DL, a FdL apresenta as seguintes divisões: 

Área de atendimento ao público  

Na entrada para a sala de atendimento da farmácia, que se encontra bastante iluminada, arejada e equipada com 

mobiliário funcional, os utentes deparam-se, à sua esquerda, com uma máquina de dispensa de senhas e, do seu 

lado direito, uma balança com função de pesagem, medição de altura e tensão. Para os mais novos, existe também 

uma pequena mesa com cubos para que possam brincar e, ao lado, cadeiras de espera para o adulto. 

 O primeiro contacto visual do utente são os produtos da marca em destaque na farmácia, no entanto, várias 

gondolas com produtos de interesse sazonal também são colocadas nesta zona. Os lineares são cuidadosamente 

preenchidos até ao fundo da farmácia, com separação dos produtos por marca e por finalidade, não só para facilitar 

a procura, mas também o aconselhamento. Durante o meu estágio pude auxiliar na organização desta área, 

nomeadamente, na troca de lineares e gôndolas de acordo com a sazonalidade dos produtos.  

 Dois balcões na forma de ilha preenchem a zona em frente à porta. Ao fundo, com a mesma forma, encontram-

se mais 4 balcões e atrás destes expostos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e alguns produtos 

de higiene oral. A disposição da sala de atendimento pode ser consultada no Anexo 2. 

Área de armazenamento e receção 

O artigo nº 34 do DL n.º 171/2012, de 1 de agosto, define regras pelas quais a farmácia se deve reger na 

aquisição e armazenamento de medicamentos, nomeadamente, segurança e bem-estar dos produtos, precaução nos 

prazos de validade e verificação da humidade e temperatura à qual estes produtos ficam sujeitos [2]. 

A área de receção de encomendas é constituída por um balcão onde se colocam os produtos e medicamentos 

que chegam dos fornecedores, um leitor de código de barras que permite a leitura rápida e entrada no stock dos 

mesmos, mas também devolução quando necessário. Ao lado, apresenta-se um armário onde se colocam as 

reservas dos utentes. Após receção da encomenda, na FdL faz-se uma ligeira separação dos medicamentos em 

relação aos restantes produtos, uma vez que a área de armazenamento é diferente. Neste ponto, medicamentos de 

armazenamento no frio são os primeiros a ser armazenados no frigorífico com controlo de temperatura e humidade 

presentes na farmácia. Formas sólidas de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são separados em duas 

categorias: marcas de referência e genéricos, todos eles arrumados nas respetivas gavetas. Nesta zona ainda são 

separados pelas seguintes categorias: semi-sólidos cutâneos, transdérmicos, injetáveis, aerossóis, supositórios, 

medicamentos de uso oftálmico, contracetivos, MNSRM, medicamentos homeopáticos, xaropes, soluções tópicas 

cutâneas, ampolas orais e medicamentos de uso vaginal. Dispositivos médicos de caracter ortopédico são 

armazenados no serviço de enfermagem, os estupefacientes são colocados num local mais restrito e pela farmácia 

erguem-se inúmeros armários para armazenamento de colutórios, pós, medicamentos de veterinária, grânulos 

homeopáticos, produtos para diabéticos, como tiras e lancetas, excedentes de produtos expostos na sala de 

atendimento e medicamentos, e stock passivo, isto é produtos fora da época sazonal ou adquiridos em grande 

quantidade. Os excedentes de MNSRM, produtos de higiene corporal, de dermofarmácia e cosmética, assim como, 

alguns materiais de campanhas, localizam-se no armazém, situado no andar de cima, cujo acesso é feito pelo 
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exterior da farmácia. O armazenamento respeita sempre a ordem alfabética e a filosofia first expired, first out 

(FEFO). 

Laboratório 

Na FdL é comum a preparação de medicamentos manipulados (MM) e preparações extemporâneas, desta 

forma, o laboratório (Anexo 3) está equipado de acordo com o ponto II da Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, 

respeitando as boas práticas de fabrico (BPF) [4]. Para além das matérias primas e respetivos boletins de análise, 

material para preparação de MM, documentos de registo dos MM preparados, existe um armário com bibliografia 

essencial às preparações.  

A porta do laboratório permite o isolamento total do mesmo e desta forma, a ventilação, humidade e 

temperatura adequadas.  

Zonas de atendimento personalizado  

A FdL possuiu duas zonas de atendimento personalizado(Anexo 4) que permitem maior privacidade ao utente: 

o gabinete de cuidados farmacêuticos e de enfermagem, onde geralmente os atendimentos são mais demorados e 

por isso requer um sistema diferenciado de senhas em relação ao atendimento geral, e um gabinete de 

acompanhamento onde decorrem as consultas de nutrição, podologia e de aconselhamento de dermocosmética por 

parte das conselheiras que representam marcas da área.  

No gabinete de enfermagem, devido aos resíduos produzidos da prestação de cuidados de saúde, é munido de 

um contentor de grupo III, onde se colocam resíduos contaminados ou suspeitos de contaminação suscetíveis de 

incineração ou de outro pré-tratamento eficaz, permitindo posterior eliminação como resíduo urbano onde se insere 

material biologicamente contaminado (algodão com sangue e material de penso) e material de proteção individual, 

um contentor de grupo IV, onde se colocam resíduos de vários tipos de incineração obrigatória, como material 

cortante ou perfurante e por fim, um contentor de grupo I, onde se colocam resíduos equiparados a urbanos. O 

gabinete também possuiu uma estufa, onde o material de metal é sujeito a esterilização. Durante o meu estágio 

pude observar a enfermeira a proceder à esterilização do material e no fim ao seu embalamento com posterior 

fecho com fita indicadora de esterilidade.  

Gabinetes de trabalho 

Existem dois gabinetes de trabalho na FdL: o espaço de trabalho da direção técnica, Dra. Maria de Lurdes 

Lemos, e da farmacêutica Dra. Joana onde se resolvem processos inerentes à gestão e administração da farmácia 

e um segundo gabinete que pertence à farmacêutica adjunta, Dra. Cecília, no entanto, na ausência desta no 

gabinete, todos os colaboradores o utilizam como local de trabalho em processos como, reuniões com inúmeras 

entidades, organização, correção e verificação de receituário, armazenamento de documentação relativamente a 

psicotrópicos e faturação, entre outros assuntos… 

Instalações sanitárias 

As instalações sanitárias inseridas na FdL são para uso exclusivo dos seus colaboradores e o local de 

armazenamento dos produtos de limpeza. Os utentes da FdL utilizam as instalações sanitárias pertencentes ao EL 

II. 

1.2.4 Recursos Humanos  
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O artigo 23º do DL n.º 171/2012 e o artigo 24º da lei n.º 16/2013 de 8 de fevereiro, que procedem à alteração 

do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, referem que as farmácias devem dispor de um quadro farmacêutico, 

constituído pelo mínimo de 2 farmacêuticos, auxiliado por um quadro não farmacêutico formado por técnicos de 

farmácia ou pessoal habilitado com formação técnico-profissional certificada pelo INFARMED (Autoridade 

Nacional do medicamento e Produtos de Saúde) [2,5]. 

Tabela 2-Constituição da equipa Farmácia do Lago 

QUADRO 

FARMACÊUTICO 

Dra. Maria Lemos Proprietária e Diretora técnica Farmácia do Lago  

Dra. Cecília Sousa Farmacêutica adjunta 

Dra. Joana Lemos Farmacêutica 

Dra. Mariana Castro Farmacêutica 

Dr. João Alves Farmacêutico 

Dra. Júlia Moniz Farmacêutica 

Dr. Bruno Goncalves Farmacêutico 

QUADRO NÃO 

FARMACÊUTICO 

Sr. José Marques Técnico de farmácia 

Sr. Paulo Lima Técnico de Farmácia 

Enf. Carla Rodrigues Enfermeira  

Elena Mockiene Responsável de limpeza 

A FdL apresenta uma equipa multidisciplinar, definida nos termos acima apresentados, formada por 11 

elementos, 7 deles pertencentes ao quadro farmacêutico e 4 ao quadro não farmacêutico. O corpo técnico está 

representado na tabela anterior.  

1.3 Perfil socioecónomico 

O perfil dos utentes da FdL apresentou-se bastante heterogéneo. Uma parte destes pertence à classe média/alta 

e são residentes dos prédios adjacentes à farmácia e clientes das lojas no EL II procurando aviar medicação, crónica 

e não crónica, assim como, aconselhamento farmacêutico em MNSRM e em dermocosmética. Este público 

encontra-se fidelizado à FdL pela grande oferta que a mesma apresenta a nível de cosmética, como promoções e 

consultas por conselheiras especializadas em algumas marcas, serviço de enfermagem, consultas de nutrição e 

podologia, aconselhamento em homeopatia e confiança no aconselhamento dado pela equipa FdL. Uma outra parte 

dos utentes, apresenta maiores dificuldades económicas e são residentes de bairros próximos à farmácia, sendo 

que neste caso, dão primazia ao levantamento da medicação crónica receitada pelo médico face ao aconselhamento 

farmacêutico. Desde as primeiras semanas, notei que este último público está fidelizado com a farmácia, não tanto 

por questões de marketing e serviços que a mesma oferece, mas pela segurança e carinho que os colaboradores da 

FdL transmitem. Existem também alguns utentes de passagem esporádica, geralmente, utentes dos consultórios 

vizinhos que procuram levantar a medicação após as consultas.  

1.4 Fontes de informação 

O farmacêutico deve recorrer a fontes científicas atualizadas e fidedignas durante o atendimento ao utente. Na 

FdL a forma mais rápida e fácil, encontra-se no software da farmácia, Sifarma 2000®,. Temos também ao dispor 

alguns livros como Índice Nacional Terapêutico, Formulário Galénico Português (FGP), Farmacopeia Portuguesa 

9 (FP9), Prontuário Terapêutico e outras publicações. Para além disso é comum a pesquisa do resumo das 

características do medicamento (RCM) na internet quando surgem dúvidas.  
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Durante estes 6 meses, existiu a necessidade de recorrer a estas fontes de informação e em alguns casos, a 

farmácia, apresentava tabelas de auxílio em aconselhamentos. A fonte mais utilizada, devido à facilidade de acesso, 

foi mesmo a informação científica presente no Sifarma 2000®,. No entanto, houve necessidade de recorrer 

inúmeras vezes ao RCM porque me era solicitado, informações como cor, tamanho e presença de ranhuras nos 

comprimidos que devido ao atual fecho das caixas dos medicamentos não é possível verificar. 

1.5 Gestão em Farmácia comunitária  

1.5.1 Sistema informático 

Em Portugal, cerca de 2477 farmácias trabalham com o Sifarma 2000®, um sistema informático (SI) 

desenvolvido por farmacêuticos para auxiliar farmacêuticos na gestão e atendimento em FC [6]. Tal como 90% 

das farmácias em Portugal [6], a FdL utiliza o Sifarma 2000® não só para trabalhar no back office, desde 

encomendar produtos até à sua receção, devolução e outros processos mas também no atendimento no front office. 

A FdL é uma das farmácias piloto na implementação do novo SIFARMA® - Módulo de atendimento que 

aparece como solução da Glintt para simplificar toda a atividade durante o contacto com o utente. Durante o meu 

estágio pude trabalhar com este novo módulo e executar nele alguns atendimentos. Alguns problemas foram 

encontrados no SI, nomeadamente, a nível de comparticipações de receitas manuais e aplicação de descontos 

oferecidos pelas marcas presentes na farmácia ou do cartão de fidelização da FdL. Como pioneira nesta utilização, 

a equipa FdL regularmente comunicava com a Glintt no sentido de notificar a mesma para estas situações. Ainda 

assim, o novo sistema é mais intuitivo, rápido e reduz erros humanos na dispensa de medicação.  

1.5.2 Marketing Farmácia do Lago  

 Cartão de fidelização  

O cartão de fidelização FdL permite aos utentes acumular dinheiro à medida que fazem as suas compras. Num 

processo de novas adesões, os utentes expressam a sua vontade em aderir ao mesmo, assinando o consentimento 

informado e cedendo algumas informações pessoais, entre elas, se for do interesse do utente, o contacto telefónico 

e o email. Estes dois permitem, no futuro, contacto por parte da farmácia com campanhas em vigor que se adequa 

sempre ao histórico de compras do utente. Na FdL acredita-se que o utente é um ser único, então este processo, 

permite à farmácia o envio de promoções adequadas a cada perfil. Quando o utente manifestar interesse poderá 

descontar o dinheiro acumulado. Tanto o processo de acumular como o de descontar dinheiro são realizados 

independentemente do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) que os produtos apresentem. 

 Divulgação virtual 

A FdL está presente nas redes sociais, com uma página no Instagram (instagram.com/farmaciadolago/) e no 

Facebook (facebook.com/farmaciadolago/), acompanhando-se do slogan «Cada vez mais próximo de si» e onde 

são anunciadas campanhas, presenças de conselheiras na farmácia, dias de serviço da FdL e publicações de 

promoção e educação para a saúde. Apresenta também um site (www.farmaciadolago.com/) que permite o acesso 

a informações não só sobre a farmácia, como equipa, localização e contactos, mas também, informações sobre 

produtos que podem ser encomendados e enviados para qualquer parte do mundo.  

1.5.3 Sistema Kaizen 
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Kaizen é um vocábulo japonês resultado da junção do termo «Kai», que significa mudança, e «Zen» que 

significa bom, o que pode ser entendido como «boa mudança» ou mais corretamente «melhoria contínua» [7]. Esta 

cultura ou forma de pensar tem sido aplicada em sistemas de saúde com objetivo do envolvimento de todos os 

profissionais na melhoria diária [7]. O crescimento e desenvolvimento ocorre no acumular pequenas soluções e 

mecanismos organizacionais. A filosofia Kaizen regue-se pela gestão Lean que visa: redução de desperdício, 

melhoria da eficiência e da qualidade. [7]  

A FdL segue a metodologia Kaizen que favorece a centralização das informações e troca rápida das mesmas. 

Um quadro na zona de convívio, dividido em diversos pontos, permite o reconhecimento imediato de toda a 

estruturação e trabalho da farmácia. Para além disso, cria facilidade em direcionar alguns casos e dúvidas, uma 

vez que, se reconhece com clareza a divisão de tarefas da equipa, e, respetivas substituições aquando da ausência 

de um dos elementos, o que aumenta a eficácia e qualidade do trabalho de back office que se reflete no front office. 

Para um estagiário, estas vantagens revelam-se logo nas primeiras semanas porque permite a marcação imediata 

de reuniões com os recursos humanos presentes e passagem não só de avisos, mas também formação, ou seja, um 

elemento que tenha anteriormente recebido esclarecimentos num determinado produto ou assunto deve convocar 

uma reunião Kaizen e passar à restante equipa para que todos fiquem elucidados e este elemento fica também 

encarregue de fazer, o mesmo, com os recursos humanos não presentes. 

1.5.4 Gestão de Stock  

A farmácia deve munir-se de medicamentos e produtos em quantidade suficiente para satisfazer as 

necessidades dos seus utentes sem que estes se acumulem. Com o meu estágio na FdL percebi que uma boa 

gerência de stocks permite um bom funcionamento de toda a farmácia. Os stocks não tendem a ser estáticos, variam 

sazonalmente e em situações específicas, como por exemplo, durante os seis meses do meu estágio, os dias que 

coincidiam com receção de reformas ou com dias greve dos motoristas de matérias perigosas, levaram a uma maior 

procura de medicamentos e consequentemente a farmácia teve de tomar medidas, antecipadamente, em relação 

aos stocks.  

 Encomendas 

De acordo com o mencionado no texto anterior, as encomendas devem ser cuidadosamente pensadas, para que 

a quantidade de stock se adapte a qualquer situação. O Sifarma 2000® é uma ferramenta chave nesta parte, 

permitindo definir stocks mínimos e máximos de um determinado produto. Assim, a aproximação da quantidade 

presente na farmácia para um valor igual ou inferior ao stock mínimo redireciona o produto automaticamente para 

uma lista de encomenda. Esta lista na FdL é revista duas vezes por dia, uma vez na hora de almoço e geralmente 

enviada à Alliance Healthcare e outra vez ao fim do dia, também enviada à Alliance Healthcare com certos 

produtos direcionados para outro dos dois fornecedores, Cooprofar e Empifarma. 

Durante o atendimento existe por vezes, a necessidade de encomendar ou mesmo verificar a disponibilidade 

de um determinado produto. Consegue-se facilmente fazê-lo através de «Encomendas instantâneas» que contactam 

automaticamente com os armazenistas pretendidos ou por chamada telefónica para os mesmos. Também durante 

o atendimento, certos medicamentos são requisitados por um processo chamado «Via verde», regularizado pela 

circular N.º 019/CD/100.20.200 de fevereiro de 2015, permitindo a encomenda por meio de uma receita médica 
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válida que é comunicada ao armazenista, satisfazendo o pedido da farmácia e entregando os mesmos na encomenda 

seguinte [8]. 

Durante os seis meses de estágio pude observar a análise de preços, stocks e número de vendas que envolvem 

o processo de seleção dos produtos a enviar ao fornecedor numa encomenda diária.  

 Prazos de Validade  

A verificação de Prazos de validade (PV) ocorre em dois momentos importantes no circuito de medicamentos 

e outros produtos: na entrada no stock da farmácia, onde é necessário anotar no SI a data mais próxima, e na 

devolução de produtos por aproximação de prazo de validade. Na FdL todos os meses são impressas tabelas com 

uma lista de produtos que expiram o prazo em 2 meses, os mesmos são recolhidos e posteriormente devolvidos ao 

armazenista que procedeu ao seu envio, justificando o motivo. 

Como iniciei o meu estágio no primeiro dia do mês, esta foi uma das primeiras tarefas que me deparei. Verificar 

os produtos na lista foi também uma forma de me adaptar aos lugares dos produtos e m alguns casos permite 

entender os produtos que se deve analisar os stocks mínimos e máximos em casos de novas encomendas.  

 Marcação de preços  

Na receção da encomenda deve-se ter em conta que MSRM tem preço de venda ao público (PVP) fixo legislado 

pelo INFARMED enquanto que MNSRM e outros produtos tem preço definido pela farmácia que gere uma série 

de fatores como por exemplo, adaptação da quantidade de compra e venda e preço de venda recomendado (PVR) 

pelo laboratório. Estes produtos e medicamentos são por fim etiquetados com o PVP definido pela FdL, o respetivo 

CNP (Código Nacional Português) e o IVA correspondente. No caso dos MSRM com o mesmo CNP, quando em 

stock existem medicamentos com PVP diferentes, devido a atualizações de preço pelo INFARMED, deve optar-

se por escoar primeiro o preço antigo. Desta forma, opta-se pela filosofia first in, first out (FIFO) de forma a 

garantir que os primeiros produtos a chegar e com o preço desatualizado serão os primeiros a sair.  

 Devoluções 

Vários fatores podem influenciar a devolução de um determinado produto, entre elas, o fator anteriormente 

referido, ou seja, a aproximação do prazo de validade, mas também a presença de produtos danificados, 

encomendados que já não são pretendidos nem pelo utente nem pela farmácia ou a exigência de uma circular para 

retirar esse produto do mercado.  

Durante o meu estágio pude assistir à realização de devoluções ao fornecedor e a sua posterior regularização. 

 Condições de armazenamento 

Os medicamentos e outros produtos são armazenados nos locais apresentados na secção 1.2.3 b) (Área de 

armazenamento e receção). As condições verificadas nestes locais são controladas por termohidrómetros 

certificados e calibrados anualmente. As condições de refrigeração no frigorifico são mantidas entre os 2 e 8ºC.  

Durante todo o meu estágio pude proceder ao armazenamento de todo o tipo de produtos. Auxiliar neste 

processo, apresentou inúmeras vantagens entre elas, associar algumas marcas registadas ao nome da substância 

ativa e tornar a procura dos produtos durante o atendimento mais rápida.  

 Reservas 
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O sistema de reservas é utilizado quando um determinado produto ou medicamento não existe na farmácia, 

mas é passível de encomenda durante o atendimento. A FdL ainda não utiliza a função reserva eletrónica através 

do sistema informativo, no entanto, devido à facilidade com que a mesma se consegue realizar no projeto piloto 

Sifarma ® - Modulo de atendimento, a ideia no futuro é optar por esse caminho. Com isso, pretende-se reduzir 

erros de stock, criados quando encomendas pagas são guardadas por esquecimento de verificação dos papeis de 

reserva manual com os dados do produto e do utente ou encomendas não pagas aparecem no stock induzindo em 

erro a quantidade real disponível para venda naquele momento, porque os produtos ou medicamentos estão 

guardados para outro utente. 

1.6 Dispensa de medicamentos e outros produtos 

1.6.1 Interação farmacêutico-doente-medicamento 

O farmacêutico e a farmácia ocupam muitas vezes o primeiro lugar numa cadeia de saúde, onde o doente se 

dirige pela facilidade de acesso. No entanto, são sempre o último contacto com o utente antes deste aderir à 

terapêutica. Por isso, a responsabilidade de transmitir todas as informações essenciais ao uso racional do 

medicamento depende, essencialmente, de um momento chave: a conversa entre o farmacêutico e o utente. Assim 

deve optar-se por uma transmissão de informação objetiva de tudo ao que o medicamento diz respeito. Na FdL fui 

ensinada a manter contato visual com o utente, a direcionar as perguntas chaves que encaminham o 

aconselhamento farmacêutico, explicar oralmente com linguagem adaptada ao perfil socioeconómico do utente e 

sempre que possível acompanhada com indicações escritas.   

1.6.2 Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os medicamentos são cruciais em todas as sociedades e culturas utilizados como prevenção e tratamento de 

doenças [9]. No entanto são conhecidos os problemas que muitas vezes ocorrem na seleção e posologia do 

medicamento, interações não revistas, reações adversas e falta de adesão à terapêutica [9]. Assim, o cálculo 

económico do impacto do medicamento está estimado com gastos maiores por problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM) que o próprio custo do medicamento [9]. 

A principal tarefa que ao farmacêutico concerne é a dispensa de medicamentos com prescrição médica. Em 

Portugal continental, no ano de 2018 foram prescritas cerca de 48.145 milhares de receitas pelos médicos [10]. No 

entanto, como referido ao longo deste relatório o último passo da entrega do medicamento é feito pelo farmacêutico 

que deve seguir as normas em vigor seguindo as boas práticas em FC para minimizar os problemas que desta 

dispensa possam advir.  

 Prescrição médica: receção, validação, interpretação e avaliação 

A dispensa de MSRM está sujeita à apresentação de receita médica válida nos modelos aceites legalmente [9]. 

Atualmente, são aceites receitas médicas, receitas médicas veterinárias e receitas especiais que se depreendem com 

dispensa de substâncias psicotrópicas ou estupefacientes [9]. As receitas médicas podem existir em dois formatos: 

materializado (manuais e as eletrónicas), embora estejam a ser substituídas pelo grupo a seguir apresentado, e as 

desmaterializadas (eletrónicas) [9]. Qualquer uma destas formas deverá ser recebida respeitando os mesmos 

critérios [9]. Durante o atendimento, o farmacêutico deve analisar a receita para assegurar a conformidade com a 

legislação de modo a proceder à validação da mesma. 
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 Receitas eletrónicas desmaterializadas devem conter as seguintes informações de modo a proceder à sua 

validação [11]:  

1. número de identificação da receita; 

2. local da prescrição; 

3. identificação do médico prescritor; 

4. identificação do utente (onde integra nome e número nacional do utente, número de beneficiário da entidade 

financeira responsável e quando aplicável, o regime especial de comparticipação de medicamentos); 

5. entidade financeira responsável; 

6.  data da prescrição; 

7. identificação do medicamento.  

Neste tipo de receita deve ser identificado o tipo de linha de prescrição, por exemplo, LN - Linha de prescrição 

de medicamentos, LMM - Linha de prescrição de MM, entre outras opções. Nestas receitas, podem ser prescritas 

até um máximo de 2 embalagens, para medicação de curta ou média duração, com validade de 60 dias ou 6 

embalagens para tratamentos de longa duração com validade de 6 meses [11]. As receitas são assinadas 

digitalmente pelo prescritor e contêm a hora de prescrição [11]. A prescrição médica de um medicamento deve 

conter obrigatoriamente a denominação comum internacional (DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a 

dosagem, a apresentação, a identificação do respetivo Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM), a posologia e o número de embalagens. O médico pode fazer referência a um titular da 

autorização de introdução no mercado (AIM) caso se verifique um dos seguintes casos: substância ativa para a 

qual não exista medicamento genérico (MG) comparticipado, para a qual só exista medicamento de marca ou 

justificação técnica do médico quanto a insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito. Neste último 

caso, o médico deve explicar, claramente, a impedição da troca do medicamento com uma das três exceções: 

prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito (exceção «a»), intolerância ou reação 

adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial 

(exceção «b») e prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

estimada superior a 28 dias (exceção «c») [12]. Estas exceções não apresentam todas o mesmo critério na hora da 

dispensa, isso quer dizer que na presença da exceção «a», o farmacêutico apenas pode dispensar o medicamento 

apresentado na receita salvo se o medicamento não constar na lista publicada pelo INFARMED na deliberação N.º 

70/CD/2012, na exceção «b» não pode ser dispensado outro medicamento para além do prescrito e na exceção «c» 

o doente pode optar por outro medicamento do mesmo grupo homogéneo, desde que sejam de preço inferior [11].  

As receitas eletrónicas materializadas, para além das informações evidenciadas anteriormente (de 1 a 7) devem 

apresentar também a assinatura do médico, validade de 30 dias, o número da via, uma vez que para tratamentos 

prolongados pode-se apresentar como 1ª, 2ª ou 3ª via e também ver indicado o tipo de receita, por exemplo, RN – 

prescrição de medicamentos, MM – prescrição de MM, entre outros[10]. Podem ser dispensados até um máximo 

de 4 medicamentos distintos por receita, num máximo de 2 embalagens por medicamento, salvo doses unitárias 

que podem ir até 4 [10].  

As receitas manuais para além de conter as informações anteriormente apresentadas, identificadas de 1 a 7, 

devem apresentar indicada a exceção legal pela qual se procedeu à prescrição manual, assinatura e vinheta do 

medico prescritor [10]. A prescrição é válida nos 30 dias seguidos e podem ser prescritos até 4 medicamentos 
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distintos, não cedidas mais do que duas embalagens do mesmo medicamento salvo exceção na prescrição de 

unidoses que pode ir até 4 embalagens [10]. 

As receitas com maior apresentação na FdL são as eletrónicas desmaterializadas, que permitem a redução de 

erros humanos durante a dispensa, seguida das receitas manuais, as quais necessitam de maior atenção por parte 

do farmacêutico.  

 Medicamentos genéricos e preços de referência 

Estima-se que a nível mundial, a utilização de MG leve à poupança anual de 22 biliões de euros [13]. Seguem-

se as recomendações ao farmacêutico por parte da Ordem dos Farmacêuticos no que se refere à utilização de MG: 

reforçar a confiança no uso dos MG, implementar incentivos ao incremento deste mercado, e por último, otimizar 

a prescrição clínica com informações relativamente a terapêuticas alternativas [13]. Neste sentido, a legislação 

afirma que o farmacêutico tem o dever de informar o doente da existência de outras alternativas dentro do mesmo 

grupo homogéneo (medicamentos com a mesma substância ativa quantitativa e qualitativa, forma farmacêutica, 

dosagem e via de administração) e também os preços mais económicos existentes no mercado, oferecendo assim, 

ao doente, direito de opção no seu tratamento [12,14].  

Aquando do pedido de AIM, o PVP dos MG deve ser inferior no mínimo em 50% ao PVP do medicamento de 

referência [15]. 

Durante o meu estágio fui várias vezes confrontada com perguntas dos utentes sobre os preços dos 

medicamentos e sobre a igualdade dos mesmos em relação aos medicamentos de referência, no entanto, a maioria 

dos utentes que levantavam medicação crónica opta por MG salvo indicação médica, enquanto que utentes que 

levantavam medicação ocasional, como antibióticos, preferia o medicamento de referência.  

 Planos de comparticipação 

A legislação em vigor permite a comparticipação dos medicamentos em dois regimes diferente, um geral, que 

paga uma percentagem do PVP em 4 escalões diferentes (Escalão a: 90%; Escalão B-60%; Escalão C- 37%; 

Escalão D- 15%) consoante a classe farmacoterapêutica do medicamento e um especial, aplicado a situações de 

determinadas patologias ou grupos de doentes [11]. 

Os pensionistas abrangidos por comparticipação especial apresentam um acréscimo de 5% sobre o escalão A 

passando a ter 95% de comparticipação e nos restantes escalões um acréscimo de 15% o que aumenta a 

comparticipação do escalão B para os 84%, escalão C para 52% e D para os 30%. Se o doente optar por 

medicamentos cujos PVP sejam iguais ou inferiores ao 5º preço mais barato do grupo homogéneo, 

independentemente do escalão, têm direito a 95% de comparticipação [11]. Doentes de certas patologias ou certos 

grupos de doentes apresentam também comparticipações especiais tendo em conta a especialidade clínica do 

médico prescritor, a forma como é feita a prescrição (inclusão de menções à regulamentação do regime especial). 

São exemplos deste tipo de comparticipações, psoríase, lúpus, doença de Alzheimer e hemofilia [16]. Os regimes 

especiais e respetivas condições podem ser consultados na página do INFARMED em «Regimes excecionais de 

comparticipação» [16]. Cidadãos estrangeiros com estatuto de refugiados ou com direito de asilo em Portugal têm 

direito a acesso gratuito ao Sistema Nacional de Saúde (SNS), incluído diagnóstico e terapêutica, bem como 

assistência medicamentosa [11]. MM apresentam 30% de comparticipação, produtos dietéticos de caracter 

terapêutico prescritos pelo Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães (IGM) ou nos centros de tratamento 
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dos hospitais protocolados com o referido Instituto em 100%, câmaras expansoras com receita médica para 

beneficiários do SNS, comparticipadas em 80% não podendo ser excedido o valor de 28 euros, limitada a uma 

câmara expansora, por utente e por ano [11]. Produtos destinados ao controlo da diabetes mellitus são 

comparticipados em 85% do PVP para as tiras-teste e 100% para as agulhas, seringas e lancetas sendo que para 

efeitos de inclusão no regime de comparticipações estes produtos estão sujeitos a um preço máximo de venda ao 

público [11]. Para além disto, existem também subsistema de saúde privados que auxiliam na comparticipação dos 

medicamentos para utentes aderentes. 

Durante o estágio na FdL tive oportunidade de lidar com vários regimes de comparticipação, sendo os mais 

comuns, o 01- SNS e 48-Pensionistas, mas também, subsistemas de saúde privados como SAMS QUADROS e 

SAMS.  

 Conferência de receituário e faturação  

No fim do mês as receitas são separadas de acordo com a entidade e plano de comparticipação, procedendo 

posteriormente à separação nos respetivos lotes. Cada lote apresenta 30 receitas organizadas do número 1 ao 30 

para posterior correção. A correção consiste na verificação do conteúdo das receitas, para que sejam consideradas 

válidas, receitas inválidas são corrigidas e se possível inseridas novamente no lote. No final do mês por cada lote 

é emitido o respetivo «verbete de identificação de lote» e por fim, a «relação de resumos de lote», sendo que 

receitas comparticipadas pelo SNS são enviadas para a ARS e por outras entidades enviadas para a ANF 

(Associação Nacional das Farmácias). Pude fazer parte deste processo nos últimos meses de estágio acompanhada 

por colaboradores da FdL. O mês mais complicado na verificação de receituário revelou-se o 5 mês do meu estágio, 

ou seja, julho, altura que coincidiu com a obrigatoriedade de aceitar receitas manuais apenas se contivessem, o 

logótipo «SNS – Serviço Nacional de Saúde – 40 Anos».  

 Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes  

O circuito na dispensa de psicotrópicos e estupefacientes é mais apertado que os restantes medicamentos, pelo 

risco da utilização indevida e também pelas ações que apresenta a nível do SNC [11] . A dispensa de medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes requer para além do habitual número da prescrição e data de dispensa, informações 

de quem levanta a prescrição, e no caso de não ser o próprio, informações do doente [11]. Essas informações 

englobam os seguintes dados: nome, data de nascimento, morada, número e data de validade do cartão de 

identidade ou no caso de estrangeiros, número do passaporte, morada [11]. Para além disso, também é necessário 

o registo do medicamento, da quantidade dispensada, nome da farmácia e o número de conferência de faturas [11]. 

A cópias ou reproduções das prescrições têm de ser mantidas no arquivo da farmácia durante 3 anos, por ordem 

de aviamento e contendo os dados atrás mencionados [11].  

Na FdL a dispensa de psicotrópicos e estupefacientes apenas é realizada sob alçada de um farmacêutico e desta 

forma, sempre que um utente me apresentava uma receita em que um dos medicamentos pertencia a este grupo, 

era dirigido para um farmacêutico. Pude desta forma, assistir à dispensa e armazenamento das informações 

relativas a estes medicamentos, em que na maioria dos casos, a ficha do doente já se encontrava preenchida, o que 

revela um perfil de utentes habitual para esta medicação. 

 Medicamentos manipulados  
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Entende-se como medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [4]. Na FdL é comum a preparação de MM como cápsulas, 

tanto para uso humano como para uso veterinário, e soluções de minoxidil a 5%. Os restantes pedidos, muitas 

vezes devido à falta de matéria prima são encaminhados a outras farmácias. Não requerendo por parte da farmácia 

a encomenda de grandes quantidades de matéria-prima que possa ficar com o tempo inutilizada.  

 Durante o meu estágio pude assistir à preparação de cápsulas, de metronidazol para uso em veterinária e de 

emagrecimento, e pude manipular a solução de minoxidil 5%. Foi preparado 1 litro de solução de minoxidil, para 

satisfazer as encomendas dos utentes que adquiriram a mesma numa quantidade de 100 ml ou 200 ml, o prazo de 

validade foi marcado por 2 meses após a data de preparação. A FdL possui ao seu dispor um software que auxilia 

a ficha de preparação de MM, o cálculo do preço, assim como, o armazenamento das informações de todos os 

lotes de MM realizados na farmácia. Para além disso, possuiu sistema de impressão de etiquetas nas quais são 

colocadas as seguintes informações: nome do doente, fórmula manipulada e respetiva posologia, número de lote, 

prazo de validade, algumas instruções especiais, via de administração e identificação da farmácia e do diretor 

técnico.  

1.6.3 Preparações extemporâneas 

Existem medicamentos que devido à menor estabilidade devem ser preparados no ato da dispensa, 

habitualmente, são pós que necessitam da adição de um veículo aquoso para reconstituição. No meu estágio na 

FdL pude reconstituir alguns, nomeadamente, antibióticos constituídos pelos princípios ativos de amoxicilina e 

ácido clavulânico. Por fim, na presença do utente, as recomendações seguiam a seguinte ordem: armazenamento 

no frio e agitação antes da toma.  

1.6.4 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

O farmacêutico têm duas funções chave na dispensa de MNSRM: orientar a utilização caso o medicamento 

seja solicitado pelo utente ou após analise dos sintomas do paciente indicar o que é mais adequado à sua situação 

[9]. Existem alguns pontos que auxiliam a padronização deste procedimento: 

• Avaliação das necessidades do utente (o que inclui a recolha de informação suficiente nomeadamente: 

problema em causa, sintomas e duração dos mesmos, de modo também a avaliar se podem estar relacionados 

com patologias mais graves de encaminhamento ao médico, medicamentos já usados para resolução do 

problema, outros medicamentos e patologias que possam ser relevantes na indicação farmacêutica) [9]; 

• Criação de protocolos e procedimentos de dispensa de MNSRM para determinadas patologias; 

• Responsabilização do farmacêutico para o medicamento dispensado, de forma a aliar ou tratar o problema 

como transtorno menor de carácter não grave, autolimitado, de curta duração, que não apresente relação com 

manifestações clínicas de outros problemas de saúde do utente [9]; 

Em casos de patologias menores, como as mencionadas no documento «Situações passiveis de automedicação» 

fornecida pelo INFARMED deverá ser dispensado os medicamentos adequados e as informações necessárias ao 

uso correto do medicamento [9,17].  

Na FdL é comum a procura da indicação farmacêutica nomeadamente, em casos de tosse, dor de garganta, 

rinorreia, congestão nasal, obstipação, diarreia, irritação ocular, entre outros. O farmacêutico para além do 
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aconselhamento de MNSRM deverá complementar o atendimento com medidas não farmacológicas e com a 

duração normal dos sintomas, de modo a alertar o utente para uma ida ao médico caso não sejam observadas 

melhorias.  

1.6.5 Medicamentos homeopáticos  

Na FdL devido ao perfil socioeconómico dos utentes e à presença de um colaborador homeopata, é comum a 

procura de medicamentos homeopáticos. A homeopatia é um método terapêutico cada vez mais integrado na 

medicina moderna e baseado em dois princípios base: principio da similitude (cura pelo semelhante, ou seja, 

utilização das substâncias que provocam os sintomas na pessoa saudável semelhantes aqueles que a pessoa doente 

sente) e principio da infinitesimalidade (uso de substâncias em doses muito pequenas por diluição) [18]. Todavia, 

mesmo o aconselhamento homeopático seja comum na FdL foram raras as vezes que procedi ao aconselhamento 

deste tipo de produtos, no entanto, com ajuda dos restantes colegas existiram alguns produtos com saída mais 

regular e que me permitiram um maior conhecimento como: Arnigel® (para traumatologia benigna na ausência 

de feridas), Stodal® (xarope para o tratamento da tosse), Grânulos de Nux Vomica (para enjoos e náuseas) e Sedafit 

PC® (utilizado para estados ansiosos e emotivos ligeiros). 

1.6.6 Produtos fitoterapêuticos 

«Medicamentos à base de plantas» são apresentados como 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 

[19]. A procura por estes tipos de produtos têm aumentado ao longo do tempo, no entanto, o papel do farmacêutico 

é revelar as vantagens destes produtos mas também informar os utentes que não se encontram livres de reações e 

principalmente, interações com outros medicamentos que estejam a ser realizados. 

1.6.7 Suplementos alimentares 

O DL nº118/2015 de 23 de junho define suplementos alimentares do seguinte modo « os géneros alimentícios 

que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas 

de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico (…)» [20]. Os suplementos 

alimentares são muito procurados em farmácia comunitária, no entanto, muitas vezes os utentes vêm procurar este 

tipo de produtos porque foi indicado por um amigo ou familiar. Durante o meu estágio percebi que devia ser 

avaliada se realmente existia carências e a razão da procura antes de proceder ao aconselhamento.  

Durante o meu estágio senti uma maior procura deste tipo de produtos por parte de mães para os seus filhos 

pretendendo complementar a alimentação com multivitamínicos para crescimento, reforço do sistema imunitário, 

desenvolvimento ósseo, cognitivo e em alguns casos, aumento do desempenho mental para auxiliar durante o 

estudo.  

1.6.8 Produtos para alimentação especial 

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial definem-se por apresentar uma composição 

especial ou processos de fabrico especiais dos demais, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais de 

pessoas que, apresentam um processo de assimilação ou metabolismo perturbados, que se encontram em condições 

fisiológicas especiais ou lactentes e crianças que apresentam bom estado de saúde [21]. 
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Durante a minha formação académica já tinha contatado com estes produtos, nomeadamente, formação pela 

marca Fresubin® num estágio extracurricular em farmácia comunitária. No entanto, na FdL existiu elevada 

procura deste tipo de alimentação para bebés especialmente, leites anti-regurgitação, sem lactose, leites 

hipoalergénicos à proteína do leite da vaca e para adultos, geralmente acamados e doentes oncológicos, existiam 

ofertas de marcas como o Fortimel®, que apresentam versões líquidas e em creme, para quem tem dificuldade em 

engolir, e mais recentemente a farmácia decidiu também aderir à venda de Fresubin®, pela presença de vários 

sabores, o que aumenta também a oferta aos seus utentes. Outros produtos deste género são geralmente 

encomendados aquando do pedido dos utentes e chegam no próprio dia ou na manhã seguinte. 

1.6.9 Produtos cosméticos, de dermofarmácia e de higiene pessoal 

Este tipo de produtos encontra-se legislado pela DL n.º 189/2008, de 24 de setembro que define como produto 

cosmético qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais [22].  

Na FdL devido ao perfil socioeconómico dos utentes, mas também devido ao aumento das informações sobre 

o uso destes produtos para conforto pessoal, a procura é bastante elevada por iniciativa própria ou por 

aconselhamento médico. Desta forma, os colaboradores da farmácia tentam manter-se atualizados com as 

novidades deste tipo de produtos e os lineares são organizados para rápido conhecimento da necessidade do utente. 

O aconselhamento tende a ser personalizado ao utente de acordo com as suas características fisiológicas, as suas 

necessidades e de acordo com o valor monetário que o utente pretende gastar, por isso, é uma mais valia o 

conhecimento das funções e vantagens de todos os produtos. Durante o meu estágio fui diversas vezes confrontada 

com este tipo de situação, nomeadamente, requisição de produtos anti-idade, anti-manchas, cuidados solares e 

produtos para acne e psoríase.  

1.6.10 Produtos de Puericultura e Obstetrícia 

A FdL possuiu nos seus lineares uma gama de produtos para o bebé e para a futura mamã. O primeiro contacto 

com este mundo é um pouco complicado, até porque para muitas mães se é a primeira gravidez não sabem quais 

os produtos mais indicados e se já têm mais filhos, percebem que os bebés tem necessidades muito diferentes. 

Durante a minha experiência na FdL tive conhecimento de uma basta quantidade de produtos para o bebé, mas 

sempre houve a necessidade de adaptar à idade do mesmo, aos gostos do mesmo, que muitas vezes são 

desconhecidos até pelos próprios pais, preocupados porque há falta de adaptação a uma determinada chupeta ou à 

tetina de um determina biberão. O aconselhamento para a futura mamã foi mais simples, geralmente, estas 

procuravam cremes anti-estrias e para pernas cansadas, cintas de apoio à barriga ou de recuperação, após parto. 

1.6.11 Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Como será possível observar na secção 1.7.5, a FdL apresenta um espaço exclusivamente destinado ao 

aconselhamento veterinário que se destina à venda e produtos e medicamentos e medicamentos veterinários. Um 

medicamento veterinário é «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».  
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A localização urbana da farmácia exige que a procura por este tipo de serviço, seja essencialmente, para animais 

de estimação, como cães e gatos e por isso, durante o meu estágio a maior procura foi a nível de antiparasitários 

externos, como as coleiras Scalibor® para cães e as pipetas Frontline® para cães e gatos e antiparasitários internos, 

com indicação do veterinário, Nexgard® em diferentes dosagens adaptadas ao peso do cão e com menos 

recorrência que o anterior mas não sujeito a receita veterinária, Capstar® para cães e gatos. A nível veterinário 

tive alguma dificuldade quando uma utente me questionou sobre antieméticos de uso veterinário, de modo, a evitar 

o enjoo associado ao movimento, neste caso, o auxílio da linha telefónica disponibilizada pelo espaço animal 

revelou-se crucial e o aconselhamento levou a utente a contatar o veterinário da cadela. Este aconselhamento recaiu 

sobre o medicamento Cerenia® 24mg, numa toma de 2 comprimidos, 12 horas antes da viagem. Estas informações 

foram revistas no folheto informativo e a posologia depende essencialmente de dois fatores: o peso do animal e a 

causa do enjoo, transporte ou quimioterapia, sendo que doses maiores são aconselhadas em caso de enjoo de 

movimento e em caso de maior peso animal.  

1.6.12 Dispositivos médicos 

Segundo o DL n.º 145/2009, um dispositivo médico é definido como qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, que se destina a ser utilizado 

em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, 

diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência, estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico ou controlo da conceção, sendo a sua 

finalidade definida pelo fabricante [23]. A FdL no seu inventário apresenta inúmeros dispositivos médicos e a 

possibilidade de os encomendar, rapidamente.  

Durante o meu estágio foi comum o pedido de dispositivos médicos como, compressas, pensos, ligaduras, 

preservativos, testes de gravidez, termómetros e frascos para colheira de urina e fezes. Casos em específico 

requereram um atendimento especial, como uso de dispositivos para medição de glicémia e a compra de pulsos, 

joelheiras e meias elásticas. Nestas alturas pude dirigir-me com os utentes para as zonas de atendimento 

personalizado presentes na farmácia e redigir explicações sobre o manuseio destes dispositivos, foi exemplo de 

uma grávida a quem tinha sido fornecido um aparelho de medição de glicémia, e que a mesma sentia que ainda 

faltavam informações para o seu uso, uma idosa que devido a um problema com as lancetas não fazia há vários 

dias punção capilar para vigiar os níveis de glicose no sangue e a quem teve de ser fornecido um novo aparelho e 

novas lancetas, com as respetivas instruções.  

1.6.13 Venda de produtos à distância 

Tal como apresentado no ponto 1.5.2 b) o site da FdL permite a oferta de um serviço de venda à distância aos 

seus utentes. Segundo a legislação, as farmácias e locais de venda de MNSRM podem fazer vendas à distância 

desde que aviso prévio ao INFARMED. Para além disso, a página deve conter o contacto do INFARMED e uma 

ligação à página web do mesmo e logótipo concebido e definido pela Comissão Europeia. A venda para estados 

membros deve cumprir a legislação nacional do Estado membro de destino, nomeadamente no que respeita à 

obrigatoriedade de aí disporem de autorização de introdução no mercado [24]. O site da FdL cumpre com estes 

requisitos e divide-se em diversas categorias de venda (medicamentos, sujeitos e não sujeitos a receita médica, 

cosmética, capilares, mamã e bebé, homem, saúde e bem-estar, higiene oral, solares, suplementos, emagrecimento, 
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ortopedia, veterinária, intimidade, perfumes, uma categoria de diversos e com destaque para as melhores 

promoções). 

Durante o meu estágio pude atender alguns telefonemas de internautas que se interessavam pelos produtos 

demonstrados no site da farmácia e ligavam na tentativa de esclarecer algumas dúvidas e até procurar 

aconselhamento. Alguns destes, acabavam por descobrir a farmácia e se morassem nos arredores pediam 

informações da localização para levantar os produtos pessoalmente.  

1.7 Outros serviços prestados na farmácia  

1.7.1 Determinação de pressão arterial 

A determinação da pressão arterial na FdL é bastante comum e, geralmente, realizada manualmente com 

recurso a esfigmomanómetro de coluna digital e estetoscópio, representado no Anexo 4. No entanto, alguns utentes 

para evitar espera utilizam a balança com tensímetro incorporado, colocado à porta da farmácia. Estes 

habitualmente visualizam resultado e não procuram aconselhamento por parte do farmacêutico, enquanto que os 

que detetam de forma manual, já procuram este aconselhamento e, pedem anotação dos valores para futuras idas 

ao médico. A visualização de um cartão com valores passados, também, permite um melhor aconselhamento por 

parte do farmacêutico.  

Enquanto estagiária na FdL pude intervir quer na determinação na balança, auxiliando os utentes com o 

manuseio da máquina e fazendo a interpretação dos valores obtidos, quer na medição manual com 

esfigmomanómetro de coluna digital. Neste último, como o ambiente é mais propício ao aconselhamento, deparei 

me com dois casos mais complicados. O primeiro, uma senhora na casa dos 50 anos de idade, tinha acabado de vir 

de uma aula de dança e por isso, aconselhei que a mesma se mantivesse em repouso antes de proceder à medição, 

na conversa revelou que não aderiu à medicação indicada pelo médico para o coração. Uma das vantagens da 

medição manual é que permite ao utilizador ouvir os batimentos cardíacos do paciente e perceber o ritmo deste, 

mas em casos de arritmia cardíaca, dá erro nos valores de pulsação obtidos tendo os mesmos de ser obtidos 

manualmente usando a palpação do pulso ou com recurso a medidor eletrónico. Perante esta situação, decidi pedir 

ajuda à enfermeira da farmácia que após ouvir o batimento e proceder a uma deteção num medidor eletrónico, 

presente na farmácia para situações como esta, aconselhou a utente a ida às urgências porque a sua frequência 

cardíaca estava bastante elevada. Mais tarde, a utente referiu que após a sua ida às urgências foi submetida a 

intervenção cirúrgica. Num segundo caso, também uma utente do sexo feminino, acompanhada pela filha revelou 

no consultório fortes dores de cabeça, realizei três determinações da sua pressão arterial onde se obteve um valor 

elevado tanto de pressão sistólica e diastólica, procedi então à chamada de um colaborador da FdL para 

confirmação dos mesmos. Como os valores se mantiveram iguais foi aconselhado à utente a ida às urgências, mais 

tarde, regressou à farmácia para levantar a medicação para controlo do pressão arterial indicada pelo médico.  

1.7.2 Determinação de níveis de glicose, colesterol, HDL e triglicerídeos 

Na FdL é possível determinar índice glicémico, níveis de colesterol total (Ct), triglicerídeos (TG), HDL (CHDL) 

e através da equação de Friedewald (𝐶𝐿𝐷𝐿 = 𝐶𝑡 − 𝐶𝐻𝐷𝐿 −
𝑇𝐺

5
) [25] calcular o valor de LDL (CLDL). Estas 

determinações são realizadas por punção capilar com auxílio do aparelho Reflotron plus (Anexo 4). Aquando dos 

resultados, o utente procura também análise e aconselhamento para os mesmos. Durante o meu estágio, fui 
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acompanhada pela enfermeira da FdL neste tipo de determinações, inicialmente observando a realização e 

posteriormente executando os mesmos, nomeadamente dos níveis de glicose e colesterol total, o que permitiu a 

troca de ideias, mas também aperfeiçoamento da técnica.  

1.7.3 Determinação de peso e altura  

A FdL possuiu uma balança eletrónica, à entrada da farmácia, onde o utente se coloca em posição vertical e 

obtêm os valores do seu peso e altura e automaticamente, calcula o IMC (Índice de massa corporal). O talão 

impresso para o utente, para além dos valores atrás mencionados, também apresenta a classificação dos indivíduos 

de acordo com o seu IMC como os valores de referência representados no Anexo 5. Ao auxiliar o utente no uso 

da balança, o farmacêutico poderá discutir com o mesmo os valores obtidos e fomentar a adoção por um estilo de 

vida saudável. Da mesma forma, em que auxiliava os utentes na medição de pressão arterial na balança, acabava 

por o realizar também na determinação de altura e peso, alguns utentes perante o desconhecimento questionavam 

o que era o IMC e de que forma este era calculado.  

1.7.4 Teste de gravidez 

Na confirmação de uma possível gravidez, a FdL oferece às suas clientes duas opções: compra de um teste 

comercial e possibilidade de o fazer no domicílio ou realização do mesmo na farmácia. Todavia, devido à questão 

pessoal que uma gestação acarreta, as mulheres tendem a preferir realizar o mesmo em casa. Mesmo assim, ainda 

existe quem prefira que a confirmação seja realizada na farmácia e neste caso, geralmente, a utente dirige-se à 

mesma com a primeira urina da manhã e o serviço de enfermagem, de forma discreta e confidencial comunica os 

resultados.  

Durante o meu estágio não realizei este tipo de deteção, porque como mencionado, atualmente poucas mulheres 

o fazem nas instalações da FdL e também por questões de sigilo não pude observar a realização do mesmo.  

1.7.5 Espaço animal 

A FdL, para além de outros serviços, possuiu um dedicado exclusivamente aos animais intitulado Espaço 

animal que permite uma resposta mais rápida e eficaz no levantamento de medicamentos e no aconselhamento por 

parte do farmacêutico. Além disto, a parceria da farmácia com este projeto permite que os colaboradores da FdL 

recebam, periodicamente, formação em produtos veterinários e tenham acesso a contacto telefónico permanente 

com médicos veterinários para esclarecimento de dúvidas. 

1.7.6 Consultas de nutrição 

A FdL, em parceria com a Uriach Theralab, disponibiliza o projeto «Prato» aos seus utentes. Assim, de 15 em 

15 dias é possível contar com a presença de nutricionistas certificados que oferecem aconselhamento durante 30 

minutos. O perfil de utentes que nos procura é diversificado, mas, no período do meu estágio, foi evidente a procura 

por parte de mulheres que pretendiam a silhueta perfeita para o verão. No entanto, é também comum que estas 

consultas se dirijam a pessoas com necessidade de reeducação alimentar, distúrbio alimentares, excesso de peso, 

patologias que requerem alimentação especial, como, hipertensão e diabetes, vegetarianos, vegans e grávidas. Os 

planos alimentares geralmente incluem produtos dietéticos presentes na farmácia e os utentes acabam, geralmente, 

por os adquirir junto dos colaboradores da FdL Neste caso, todas as vezes que questionei os utentes sobre a 
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existência de dúvidas na toma desses produtos dietéticos, todos se revelaram bastante esclarecidos com as 

informações da consulta, sabendo indicar todos os passos do plano e explicar o porquê de os estar a realizar.  

1.7.7 Consultas de podologia 

Todas as semanas, à terça-feira de tarde e sexta de manhã, a FdL conta com a presença de dois podologistas, 

que oferecem os seus cuidados aos utentes da farmácia. Este tipo de serviço, habitualmente, é mais procurado pela 

população mais idosa. 

1.7.8 Serviço de enfermagem  

O serviço de enfermagem nas farmácias assegura os cuidados de enfermagem dispostos no Regulamento do 

Exercício Profissional do Enfermeiro e que são viáveis de ser realizados no domicílio ou na própria farmácia, de 

acordo, com as disposições legais aplicáveis. [26] A FdL dispõe de um serviço de enfermagem das 9 às 21 horas 

nas instalações da farmácia e ao domicílio, caso solicitado por parte de um utente.  

Deste modo, a administração de injetáveis e vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação é 

preferencialmente realizada pelo serviço de enfermagem, presente na farmácia, salvo algumas exceções, como 

ausência da enfermeira devido a um domicílio, a mesma é realizada por farmacêuticos com qualificações e 

formação para a administração. Foi notório que a oferta de um serviço de enfermagem, em todo o horário de 

funcionamento da farmácia, estimula a ida dos utentes habituais e esporádicos à farmácia, em caso de urgências 

menores e de necessitarem da administração de injetáveis, o que reduz significativamente custos ao SNS.  

1.7.9 Valormed 

A Valormed é o resultado da cooperação entre a indústria farmacêutica, os distribuidores e as farmácias que 

possibilita aos portugueses a gestão de resíduos de medicamentos fora de prazo e das suas embalagens permitindo 

o tratamento seguro destes [27]. A FdL é uma das 2097 farmácias que contribuiu para a recolha de mais de 564 

toneladas de resíduos no primeiro semestre de 2019 [27]. Durante o meu estágio, fiquei responsável por recolher 

o contentor da Valormed, validar o mesmo no sistema informativo e indicar o fornecedor responsável pela recolha, 

neste caso Alliance Healthcare, e, por fim, assinar o talão impresso para que fosse recolhido na rota seguinte. A 

FdL enviava cerca de um contentor Valormed por dia. Estes números acabaram por me surpreender, pela positiva, 

porque não tinha conhecimento da sensibilidade dos utentes para o impacto ambiental dos medicamentos. Mais 

tarde, fui esclarecida que a taxa de recolha aumentou fruto das muitas campanhas que a Sociedade Gestora de 

Resíduos de Embalagens e Medicamentos realizou nos últimos anos.  

1.7.10 Recolha de radiografias  

A FdL é uma das farmácias aderentes ao projeto recolha de radiografias realizado pela AMI (Assistência 

Médica Internacional) que tenciona minimizar a contaminação do ambiente, ao mesmo tempo que, através da prata 

resultante da reciclagem destas, adquire receitas para as suas missões [28]. A recolha, inicialmente, era realizada 

1 vez por ano num período limitado, no entanto, face ao interesse demonstrado pelos utentes que após a campanha 

continuavam a entregar as suas radiografias, recebemos por parte da instituição a informação que passaria a ser 

realizada durante todo o ano. Os utentes da FdL sempre se demonstraram muito preocupados pelas questões 

ambientais e nesta campanha também o interesse em ajudar. Durante o meu estágio foram recolhidos cerca de 5 

sacos de cartão, oferecidos pela AMI, cheios de radiografias para reciclagem.  
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1.8 Outras iniciativas da Farmácia do Lago 

A FdL surge aos seus utentes numa tentativa de estar cada vez mais próximos destes e por isso, são várias as 

iniciativas realizadas para o bem-estar e conforto dos mesmos. Durante os seis meses do meu estágio foram várias 

as atividades realizadas desde oferta de ecografias 4D às futuras mães, oferta em parceria com a PM CLINIC® de 

um rastreio dentário no dia mundial da criança, promoções especiais no 20º aniversário da FdL, dia da mãe, da 

mulher e do pai e diagnósticos de pele com conselheiras das marcas Pierre Fabre®, L´oreal®, SVR®, 

Filorga®,MartiDerm®, Skinceuticals®, diagnóstico capilar por parte da Vichy®, entre outros. A presença de 

conselheiras revelou-se bastante importante porque permitia nestes dias complementar o meu aconselhamento.  

1.9 Salvar as Farmácias, cumprir o SNS 

O meu estágio foi marcado pelo movimento da ANF «Salvar as Farmácias. Cumprir o SNS” que pretendia 

solicitar um programa legislativo dirigido ao setor. Deste forma, pretendia-se auxiliar 25% das farmácias que se 

encontravam em risco de encerramento, mas também, entre outros pontos, garantir a igualdade e equidade no 

acesso a medicamentos, rever o prejuízo das farmácias para garantirem o acesso a medicamentos comparticipados 

pelo estado e promover a dispensa nas instalações das farmácias de medicamentos oncológicos, para o VIH-SIDA 

e vacinas para a gripe [29]. A FdL aderiu à petição e nos meus primeiros dias no front office pude ver e fazer 

questionários aos utentes sobre a falta de medicamentos nas farmácias, uma iniciativa do movimento em causa, o 

que me colocou, desde logo, em contacto com os principais receios dos utentes. O principal receio foi a 

preocupação pela falta de medicação crónica nas farmácias, uma vez, os utentes não pretendiam fazer trocas por 

medicamentos do mesmo grupo homogéneo, porque já estavam habituados aquele laboratório ou em experiências 

passadas não tinham ficados satisfeitos. 

1.10 Formação contínua  

O exercício farmacêutico deve garantir que a população usufruía do maior benefício dos medicamentos. O 

profissionalismo e a excelência da atividade farmacêutica devem ser acompanhados com constante formação, de 

modo, a assegurar que o farmacêutico acompanhe o desenvolvimento da ciência e da tecnologia [30]. O acesso à 

informação de maior evidência é essencial para a excelência de todos os profissionais de saúde, dignificando as 

profissões, mas acima de tudo, privilegiam o cidadão e a sua saúde.  

Neste sentido, a FdL investe na formação de toda a equipa, nomeando um dos seus colaboradores como 

responsável pela organização e marcação das ações promovidas pelos laboratórios farmacêuticos e de 

dermocosmética. O mesmo elemento fica encarregue de examinar os recursos humanos disponíveis 

contrabalançando o bom funcionamento da farmácia e a presença da restante equipa nas formações de maior 

relevância. No Anexo 6 podem ser consultadas as formações que marquei presença durante o meu estágio na FdL 

e o respetivos, certificados em Anexo 7. A FF também promove, durante a unidade curricular Estágio, o acesso 

dos seus alunos a formações com outros profissionais de saúde. Durante estes seis meses, marquei presença na 

formação «Comunicação clínica» com a Profª. Margarida Braga e «Farmacovigilância» com uma representante da 

Unidade de Farmacovigilância do Porto (UFP).  
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2 Projetos desenvolvidos em farmácia comunitária 

2.1 O Sono  

Durante os meus atendimentos na FdL fui confrontada pelos utentes com problemas que os mesmos sentiam a 

adormecer, manter o sono ou mesmo contrabalançar situações de stress com este processo fisiológico. Uma breve 

pesquisa demonstrou-me também que mais de 60% dos portugueses apresentam problemas relacionados com o 

sono e níveis de sonolência elevados durante o dia [31]. A saúde do sono é crucial não só para a satisfação do 

individuo no que respeita a redução de stress e bem-estar pessoal, mas também pode afetar o seu bem-estar 

económico [32]. Para além disso, dormir bem é essencial para o despenho cognitivo, homeostasia envolvida em 

processos fisiológicas, regulação emocional e motora [33,34]. No que corresponde a um sono saudável devem ser 

avaliadas múltiplos fatores desde ausência de distúrbios, assim como, impacto, processo e quantidade do mesmo 

[33,35]. O simples hábito de dormir acompanhado pode ser um fator com impacto negativo sobre a qualidade do 

sono [33]. A restrição crónica de sono é um problema sério, cada vez mais prevalente devido aos hábitos 

quotidianos da atualidade, que se relacionam com despertar cedo, diminuição de horas de sono, compromissos de 

trabalho e aumento do uso diário de dispositivos eletrónicos enriquecidos com luz artificial e que alteram a 

regularidade e o ritmo circadiano [34]. O Jet Lag é definido pelo processo em que as obrigações sociais ultrapassam 

a necessidade de dormir provocando um aumento da privação de sono e correlacionado com o aumento do risco 

de depressão, tabagismo, obesidade, distúrbios cardiovasculares e neurofisiologia do cérebro [34]. Esta situação 

pode explicar porque adultos jovens e saudáveis apresentam fraco desempenho cognitivo e postural [34]. 

2.1.1 Mecanismos e fases do sono 

Existem dois mecanismos biológicos responsáveis pelo sono. O ritmo circadiano controla o tempo que 

passamos a dormir e regula o processo de adormecer à noite e acordar de manhã sem despertador [35]. Para isso, 

são utilizados fatores extrínsecos como reguladores, como a luz e a hora do dia mas pode ocorrer mesmo na 

ausência destes fatores [35]. O segundo mecanismo é a homeostase sono-vígilia que analisa as necessidades de 

sono, estimulando o adormecer e a intensidade do sono quando o corpo se sente cansado [35].  

Durante a noite o nosso sono percorre ciclos que alternam entre sono rapid eye movement (REM) e não-REM 

e durante a amanhã, períodos REM são cada vez mais prolongados e profundos [35]. O estágio que transita da 

vigília para o sono é o tipo não-REM estágio 1 acompanhado pela diminuição do batimento cardíaco, da respiração, 

dos movimentos oculares e das ondas cerebrais. Transita-se de seguida, para o sono não-REM estágio 2, mais leve 

antes do sono profundo, há um relaxamento maior dos músculos e da respiração, a temperatura corporal diminui 

e os movimentos dos olhos param. As ondas cerebrais diminuem, mas são marcadas por picos de atividade elétrica. 

O estágio 3 não-REM, identificado como sono de ondas lentas, é o período de sono mais profundo e na primeira 

metade da noite apresenta duração maior do que na segunda metade. Cerca de 90 minutos após adormecer ocorre 

o primeiro sono REM onde se sonha. O sono REM é acompanhado por movimentos rápidos dos olhos mesmo com 

as pálpebras fechadas, as ondas cerebrais aproximam-se das observadas da vigília e aumenta, a frequência cardíaca, 

a pressão arterial e a respiração torna-se cada vez mais rápida e irregular [35].  

2.1.2 Distúrbios associados ao sono 

Como já vimos anteriormente, a saúde do sono não é meramente ausência de um problema no sono, no entanto, 

um distúrbio de sono afeta a qualidade do mesmo e consequentemente a qualidade de vida do individuo. A 
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avaliação de um problema de sono deve ter em conta a idade do início dos sinais, a duração dos sintomas e a 

ligação a eventos emocionais que ocorram durante o seu aparecimento [36]. Assim, a qualidade e quantidade do 

sono pode ser avaliada tendo em conta a história clínica atual do paciente´(hora de deitar, o tempo decorrido entre 

deitar e adormecer, os despertares durante a noite de sono, o despertar matinal e o tempo e frequência de cestas 

diurnas) e a história clinica anterior (avaliadas situações clinicas anteriores e a toma de determinados fármacos) 

[36]. Para além disso, aquando da procura médica, o profissional de saúde deve ter em conta fatores extrínsecos 

relacionados com a higiene de sono, presença de sonolência diurna excessiva e incluir uma revisão de sintomas 

que possam estar relacionados com a dificuldade em adormecer ou manter o sono, por exemplo, roncos, padrões 

de respiração ou pernas inquietas [36].  

 Insónia 

Cerca de 30% das pessoas que apresentam problemas relacionados com o sono, 10% apresenta um diagnostico 

de insónia. É um problema de sono bastante comum e são vários os fatores responsáveis pela insónia desde 

condições médicas e psiquiátricas, presença de substâncias estimulantes, hábitos de sono não saudáveis ou mesmo 

fatores biológicos [37]. Os sintomas da insónia apresentam-se por dificuldade em adormecer à noite e em manter 

o sono, despertar muito cedo e com muito cansaço [38]. 

Existem dois tipos de insónias: primária, sem ligação direta a algum problema de saúde e a secundária, 

associada a outro problema de saúde, por exemplo respiratório, e/ou a toma concomitante de certos medicamentos 

[38]. A insónia pode também apresentar-se de forma aguda com curto prazo de duração, geralmente dura uma 

noite, mas pode ir até uma semana, causada pelo stress, doença, desregulação emocional, desregulação de horários, 

toma de medicamentos e devido a fatores ambientais, como a temperatura e a luz, ou na forma crónica que ocorre 

no mínimo 3 vezes por semana num intervalo de 3 meses e está relacionada com quadros de depressão, ansiedade 

stress crónico, desconforto à noite e dor [38]. 

 Narcolepsia 

A narcolepsia afeta cerca de 1 pessoa em 2000 independentemente do sexo. Os sintomas normalmente surgem 

na adolescência, mas pode demorar décadas até ao seu diagnostico, para além disso, apresenta uma componente 

genética subjacente [37]. Esta desordem neurológica afeta o controlo do ciclo sono-vígilia, provocando ao doente 

sono excessivo durante o dia e fazendo com que estas pessoas experimentem, logo após adormecerem um período 

de sono REM responsável por sonhos e paralisia muscular [38]. 

 Sonolência excessiva  

Cerca de 20 em cada 100 pessoas apresenta sonolência excessiva. Indivíduos com este problema apresentam 

sonolência, o que se traduz num executar de tarefas lentamente durante o dia. Este panorama difere de fadiga e 

depressão, por não ser necessidade de descanso nem falta de desejo para as atividades do dia-a-dia. As causas mais 

comuns são o horário irregular, a diminuição do tempo dedicado para dormir, efeitos de certos medicamentos e 

condições médicas. [37].  

 Apneia do sono 

A apneia do sono é um distúrbio grave caracterizado pela paragem repentina da respiração durante o sono. Esta 

pode ser de dois tipos: apneia obstrutiva do sono (AOS), a forma mais comum causada pela obstrução das vias 

aéreas e apneia central do sono, onde o doente não controla eficazmente os músculos envolvidos na respiração. 
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Pode aparecer em qualquer idade, mas existe maior probabilidade em homens de idade superior a 40 anos, 

indivíduos de elevado peso, com a presença da doença na família, pessoas com pescoços, amígdalas e língua 

grandes, osso da mandúbula pequeno, obstrução nasal por desvio de septo, alergias e problemas nos seios nasais 

[38]. A apneia é um fator de risco para outras doenças como acidente vascular cerebral, diabetes, depressão, 

eventos cardíacos e dores de cabeça, para além de serem, um fator de agravamento da perturbação com défice de 

atenção e hiperatividade [38].  

 Síndrome das pernas inquietas 

Acredita-se que a síndrome das pernas inquietas afete 0,1% a 15,3% da população com prevalência maior em 

mulheres e indivíduos com mais idade. Os sintomas são difíceis de definir pelos doentes, mas geralmente afirmam 

uma vontade súbita de mexer as pernas acompanhada com desconforto, mas sem dor [39]. Não se sabe ao certo a 

causa desta síndrome, mas pensa-se ter por base teorias genéticas porque, normalmente, afeta mais do que um 

elemento na mesma família [38]. São, no entanto, apontados alguns fatores de risco para o desenvolvimento e/ou 

agravamento da doença: condições médicas, como carência de ferro, doença de Parkinson, insuficiência renal, 

diabetes e neuropatia periférica, uso de alguns medicamentos como anti-depressivos e anti-histamínicos, álcool e 

gravidez [39]. 

2.1.3 Estados de stress e efeitos sobre o sono 

Geralmente, as pesquisas que envolvem o sono focam, essencialmente, distúrbios primários de sono, no 

entanto, está provado que o stress do dia-a-dia pode condicionar até o sono saudável [40]. O stress ativa certas 

respostas neuroendrócrinas e comportamentais que se traduzem em alterações na atividade do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (HPA) [41]. Este eixo é responsável pela regulação direta da atividade do sono. Quando o HPA 

é suprimido o corpo inicia o processo de adormecimento e quando retoma à secreção da hormona 

adrenocorticotrófica o corpo inicia o despertar [41]. Para além disso, existe uma forte correlação da função 

imunológica, nomeadamente no que diz respeito à secreção da interleucina-1 beta (IL-1β) capaz de ativar o eixo 

HPA durante uma situação de stress, em relação à homeostase do sono, porque a libertação IL-1β de aumenta o 

sono não REM e a sua ausência interrompe o sono [41].  

Uma revisão realizada por Kim and Dimsdale (2007) coloca em evidencia uma série de estudos que referem 

efeitos na arquitetura do sono provocados pelo stress causado pela rotina do dia-a-dia e eventos da vida [40]. Casos 

mais específicos da interferência do stress com o sono são mencionados por um grupo de trabalhadores que 

cumprem turnos e apresentam maior tempo de latência para adormecer, diminuição de sono de onda lentas e 

aumento do sono REM quando comparado com os estudantes, um grupo de pessoas que revela uma diminuição 

do sono de ondas lentas quando se acrescenta a preocupação de ir trabalhar na manhã seguinte e por fim, um estudo 

que visa a comparação do sono numa noite antes de um dia de trabalho comparada com a de um dia de folga que 

resulta num menor tempo de sono total e menor tempo de sono REM [40]. Também foram analisados efeitos da 

atividade mental diurna num dia associado a maior stress que revelou um tempo de início REM variável e um dia 

associado a atividade física que aumentou o sono de ondas lentas no primeiro ciclo de sono. Assim, efeitos do 

stress do dia-a-dia revelaram em todos os casos alterações no sono de onda lenta [40]. Os efeitos de eventos 

marcantes da vida (como luto, divórcios, adolescência associada a depressão) também foram tidos em conta com 

a conclusão que os eventos mais marcantes podem afetar o sono em pessoas normais com aumento da percentagem 
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de sono REM e diminuição do sono de onda lentas. Desordens associadas a stress pós-traumático também foram 

revistas com maior taxa de despertares, diminuição do tempo total de sono e diminuição da eficácia do sono [40].  

Esta situação pode mesmo tornar-se num ciclo vicioso, uma vez que, o stress pode ser apresentado como fator 

negativo para o sono, mas a insónia é responsável por ativar o HPA [41]. Um estudo publicado em 2018, avaliou 

em 2015 cerca de 67.425 pessoas divididas em 5 categorias consoante o número de horas de sono (5 h ou menos, 

6 h, 7 h, 8 h e 9 h ou mais) e demonstrou as classes com menos horas de sono estavam mais propensos a desenvolver 

estádios de stress [42]. 

Assim, reduzir o stress pode ser uma medida necessária para o tratamento da insónia, isto inclui manter um 

equilíbrio entre o descanso e o trabalho, conseguir expressar as preocupações ou tensões emocionais, estabelecer 

prioridades, definir planos de rotina diária e procurar soluções [41]. 

2.1.4 Consequências fisiológicas da privação de sono 

Os efeitos mais reconhecidos hoje em dia, fruto da privação do sono, são o baixo desempenho cognitivo e 

perda de atenção [43]. No entanto, o nível de sonolência pode também afetar a produtividade e aumentar a 

probabilidade de acidentes [31].  

O risco para eventos cardiovasculares fica aumentado durante a restrição crónica de sono. A perda de meia 

noite de sono tem efeitos no aumento da pressão arterial em pré-hipertensos e hipertensos e a falta de horas de 

descanso provoca o mesmo efeito em indivíduos sem diagnostico da doença. Permanecer acordado por mais de 16 

horas envolve um esforço energético extra pelo organismo e consequentemente, ativação do sistema autónomo 

que regula os barrorecetores e alteram homeostasia da pressão arterial [43]. O metabolismo da glicose também 

fica alterado durante a restrição de sono com o aumento da resistência à insulina, aumento do processo inflamatório 

a nível dos adipócitos e aumento da absorção de glicose gastrointestinal. Este metabolismo lento é acompanhado 

pelo aumento de hormonas envolvidas no processo de fome e saciedade, grelina e leptina, durante a privação de 

sono, o que pode induzir o aumento de peso [43]. A nível da tiroide, o aumento de T3 e T4 livres devido à restrição 

de sono alteram os processos de termorregulação e aumentam o consumo de oxigénio, a contratilidade cardíaca e 

o débito cardíaco [43]. 

A hormona de crescimento atinge 70% da sua produção nas primeiras horas do sono, a restrição de sono pode 

reduzir ou mesmo suprimir a sua produção [43]. Alguns estudos vão mais longe e referem a privação crónica do 

sono como causa de mortalidade e morbilidade [43]. 

2.1.5 A intervenção do farmacêutico  

 Higiene de sono 

Existem medidas não farmacológicas que podem ser realizadas de modo a contribuir para uma boa qualidade 

de sono. Estas medidas podem variar ao longo das idades e do estilo de vida, no entanto, para adultos é 

recomendado [34,44]:  

• Ajustar a quantidade de tempo passado na cama e consequentemente, dormir 7 a 9 horas diárias com cestas 

diárias no máximo de 30 minutos; 
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• Deve ser evitado perto da hora de dormir: exercício físico extenuante (substituído por 10 minutos de 

atividades físicas calmas como caminhada e bicicleta), conversas e atividades perturbadoras, a ingestão de 

estimulantes (cafeína, álcool e nicotina) e alimentos que dificultem a digestão; 

• Educar o corpo para adormecer, estabelecendo rotinas diárias para que o organismo reconheça facilmente 

a hora de dormir, preparar um ambiente adequado com colchão e travesseiros confortáveis e optar perto 

da hora de dormir por banhos com água morna, leituras e alongamentos leves.  

A melatonina é a hormona produzida pelo organismo humano responsável pelo sono [45,46]. A sua 

produção é influenciada por ciclos claro-escuro, sendo a luminosidade suficiente para diminuir a sua síntese 

[45,46]. Ao contrário de outras hormonas a produção de melatonina não está dependente da concentração 

plasmática da hormona [47]. Desta forma, é importante garantir a exposição adequada à luz solar durante o dia 

e a escuridão durante a noite [45,46]. Com a idade a produção da melatonina tende a diminuir e temos mais 

dificuldade em adormecer [46]. A luz dos nossos telemóveis é enriquecida com luz azul que interfere com a 

produção do indutor de sono, melatonina [48]. Assim, o uso do telemóvel antes de dormir poderá contribuir 

para um sono menor e de pior qualidade [48]. 

Para os mais novos, existem recomendações especiais sobre o tempo que devem dedicar ao sono, assim, 

até aos 5 anos as horas diárias variam, mas incluem períodos de sestas, dos 4 aos 12 meses é aconselhado 12 a 

16 horas, de 1 a 2 anos, 11 a 14 horas, dos 3 aos 5anos, 10 a 13 horas. A partir dos 6 anos comtempla-se apenas 

tempo de sono noturno, dos 6 aos 12 é recomendado 9 a 12 horas diárias e dos 13 aos 18, 8 a 10 horas diárias 

[49]. 

 Medicamentos e suplementos presentes na farmácia 

A FC disponibiliza uma gama de suplementos, medicamentos sujeitos e não sujeitos a receita médica que 

auxiliam no processo do adormecimento e da manutenção do sono. Abaixo seguem alguns exemplos de 

constituintes que auxiliam nos problemas com o sono: 

• Melatonina exógena: doses orais de 0,1 a 0,3mg diminuem o tempo para adormecer e aumentam o tempo 

de duração do sono sem interferir significativamente com o aumento da concentração plasmática de 

melatonina noturna, ao contrário de doses compreendidas de 1 a 10mg que podem interferir na quantidade 

de melatonina no plasma [47]. Por essa razão, doses maiores que 1 mg devem ser usadas com precaução 

sob risco de duração do efeito durante o dia e possíveis efeitos a nível cardiovascular e endócrino [47]. 

Suplementos alimentares não devem ter doses de melatonina maiores que 1 mg, valor que se depreende 

com um máximo de 0,5mg para alívio dos sintomas de diferença dos ciclos horários e num máximo de 

1mg para redução do tempo para adormecer [47] . Conclui-se assim que doses maiores que 1 mg entram 

na classificação de medicamento. 

• Valeriana: apresenta efeitos sedativos no cérebro e no sistema nervoso e por isso é usada em distúrbios de 

sono e em episódios de ansiedade. Doses entre 400 a 900mg de extrato de valeriana tomadas duas horas 

antes de dormir reduzem o tempo para adormecer em 15 a 20 minutos, no entanto, pode ser necessário um 

tratamento de 4 semanas para efeitos percetíveis. Para além disso, a valeriana pode ser utilizada como 

adjuvante no desmame de medicamentos para dormir. Quando usada nas quantidades indicadas e num 

curto espaço de tempo a valeriana é totalmente segura [50].  
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• Doxilamina: Anti-hintamínico com propriedades anti-colinérgicas e sedativas marcadas resultado da ação 

nos recetores H1, promovendo a diminuição do tempo necessário para adormecer e aumenta a 

profundidade e duração do sono [51] Pode ser utilizada em crianças maiores que 12 anos e adultos, em 

doses de 25 mg tomada 30 minutos antes de ir para a cama em tratamentos não superiores a 2 meses [52]. 

 Sensibilização para o uso e abuso de psicofármacos 

Nos últimos anos, em Portugal regista-se um aumento de consumo de psicofármacos para resolver os 

problemas relacionados com o sono [53]. Este tipo de prescrição combate eficazmente a insónia em tratamentos a 

curto prazo, no entanto, não resolve a origem do problema e para além disso, não pode ser prescrita a longo prazo 

[53]. Inserem-se nesta classe, ansiolíticos, sedativos e hipnóticos como: barbitúricos que apresentam riscos 

elevados de depressão no SNC e por isso são mais utilizados em casos de insónia refratária, alguns anti-

histamínicos como doxilamina e difenildramina que podem apresentar, no entanto, fortes efeitos anticolinérgicos, 

sendo que no caso da difenildramina ocorrem efeitos de tolerância rápidos, benzodiazepinas e substâncias 

quimicamente diferentes das benzodiazepinas que se distinguem por apresentar maior afinidade para a subunidade 

alfa 1 dos recetores GABA em relação às benzodiazepinas (seletividade semelhante para as subunidades alfa 1,2,3 

e 5 dos recetores GABA). Esta diferença de seletividade manifesta-se com as substâncias não benzodiazepínicas 

a apresentar menos efeitos a nível do SNC e menor potencial de abuso no qual é exemplo a substância ativa 

zolpidem [54,55]. 

Cerca de 40% dos medicamentos benzodiazepínicos são prescritos inadequadamente. Apesar da indicação do 

uso no tratamento agudo do pânico ou ansiedade e outros transtornos refratários de ansiedade e sono, a verdade é 

que esta classe é utilizada como primeira linha em muitos pacientes [56]. Nos últimos anos o aumento da sua 

prescrição coincidiu também com o aumento do quadruplo do número de mortes causado por sobredosagem desta 

classe de medicamentos [56]. Os efeitos adversos das benzodiazepinas podem ser graves incluindo: quedas, 

astenia, abuso, dificuldade em processo de cognição e memória ou agravamento de causas de ansiedade se não 

forem tomados corretamente [56].  

 Um estudo realizado em 2017, por investigadores da universidade do Colorado, avaliou o papel do 

farmacêutico inserido numa equipa para prestação de cuidados de saúde primários onde visava a promoção do uso 

de benzodiazepinas com segurança para transtornos de ansiedade e sono e o uso de terapias alternativas quando 

possível [56]. Os farmacêuticos revelaram maior confiança na prescrição de benzodiazepinas para transtornos de 

ansiedade e pânico do que para transtornos de sono e os resultados do estudo revelaram que em 59% dos casos 

houve adição ou otimização de outro tratamento não benzodiazepínico e em 46% houve descontinuação da 

benzodiazepina permitindo concluir o papel significativo do farmacêutico numa unidade de sensibilização para o 

uso correto de benzodiazepinas [56]. 

2.1.6 Enquadramento do projeto e metodologia 

A ideia de realizar um projeto que visa sensibilizar a população para a importância do sono vem de encontro 

não só a minha experiência ao balcão, mas também daquilo que pude percecionar enquanto membro ativo da 

comunidade. Poucas pessoas referiam o sono como primeiro plano em detrimento dos estudos e do trabalho. Uma 

das vantagens que o farmacêutico comunitário experiencia em relação a todas as outras saídas profissionais que o 

MICF pode oferecer é sem dúvida ouvir o doente e entender as suas dúvidas e as suas preocupações. No que diz 
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respeito ao sono, pude verificar, durante o tempo que estive no front office da FdL, que as preocupações dos utentes 

relativamente ao tema eram bastantes frequentes e acabavam por suscitar ansiedade nos mesmos. Uma série de 

relatos era comum: mães que na altura dos exames nacionais ou da faculdade vinham à procura de suplementos 

para combater o cansaço dos filhos e referiam o pequeno período que estes dedicavam a dormir e o stress como 

fator a influenciar a qualidade do sono, pessoas que referiam a necessidade de adormecer após assistir televisão 

ou após utilização do telemóvel, adultos com prescrições de benzodiazepinas que muitas vezes à minha pergunta 

«é a primeira vez que vai tomar esta medicação?» referiam «não, eu já faço isso há algum tempo, não consigo 

dormir sem estes comprimidos», pessoas que referiam que a rotina era difícil de conjugar com o tempo que 

necessitavam para dormir, entre outros casos… 

Assim, na tentativa de sensibilizar os utentes da FdL decidi proceder à realização de um folheto que se baseava 

em três partes fundamentalmente, importância do sono, consequências da privação crónica de sono e medidas que 

os utentes pudessem realizar sozinhos de modo a promover o processo de adormecer e manutenção do sono. O 

mesmo foi colocado de forma acessível aos utentes, mas estrategicamente ao lado dos suplementos dedicados a 

este tema e eram entregues por mim ou pelos colaboradores durante o aconselhamento. 

 Como também pretendia alcançar um público maior pensei também em criar ferramentas que pudessem ser 

partilhadas na página do Facebook da farmácia. As redes sociais, como o Facebook, são plataformas populares de 

interação social que podem ser exploradas para promoção na saúde [57]. A vida humana padeceu, nos últimos 

anos, de ligeiras alterações ao seu dia-a-dia, realizando algumas das suas atividades diárias, como trabalhar, 

aprender e até comunicar através da internet [57]. Todo este cenário ganha elevada importância quando se pode 

utilizar tudo isto como ferramenta de promoção para a saúde, nomeadamente, quando os utilizadores «gostam» 

dessas publicações e as partilham, aumentando a transmissão dessa mensagem [57]. Desta forma, cedi a minha 

pesquisa para a realização de um vídeo em parceria com dois alunos de Ciências da Comunicação (CC) da 

Universidade do Minho e juntos tentamos aliar a pesquisa científica, às imagens e som, num guião rigorosamente 

pensado, de forma a atrair a atenção da assistência e promover a disseminação da informação. 

 O guião do vídeo pode ser consultado no Anexo 8 e o folheto realizado à luz deste projeto no anexo 9. O 

vídeo foi partilhado no perfil do Facebook da FdL e está disponível no seguinte link: 

https://www.facebook.com/farmaciadolago/videos/461120341391817/.  

2.1.7 Resultados do projeto 

O vídeo atingiu cerca de 350 visualizações no Facebook e a entrega dos folhetos, elaborados por mim à luz 

deste projeto, foi realizada pelos restantes colaboradores da FdL e por mim. Aquando da entrega foi possível 

explicar os tópicos do folheto e gerir uma conversa redirecionada na base da pesquisa realizada sobre o tema. Duas 

conversas foram particularmente relevantes. No primeiro, um utente do sexo masculino dirigiu-se à farmácia 

solicitando o aviamento de uma receita que continha a substância ativa Alprazolam, referiu também que não 

pretendia MG e que o medicamento em causa seria utilizado porque não conseguia dormir. Na dose pretendida, o 

medicamento de marca (Xanax®) encontrava-se, no momento, esgotado e este ponto foi relevante para durante a 

conversa farmacêutico-utente se entendesse alguns pontos fulcrais: o utente não tinha conhecimento que a 

substância ativa receitada se dava pelo nome de marca Xanax®, medicamento que já tinha utilizado no passado e 

na altura, optou por cessar tratamento porque tinha sido alertado para o potencial de dependência. Assim sendo, o 
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utente revelou falta de interesse em aderir à terapêutica. Neste momento, questionou a colega para MNSRM para 

adormecer mais facilmente e junto a estes produtos, encontravam-se os folhetos desenvolvidos à luz deste projeto. 

Assim, com cedência da colega pude intervir nesta conversa através do aconselhamento de um MNSRM, de acordo 

com a pesquisa já realizada e explicar os pontos do meu folheto para uma higiene adequada do sono, foi também 

explicada a função da melatonina, enquanto hormona endógena e a ação de medicamentos à base da mesma 

substância que davam aporte exterior. O utente acabou por fim, ao entender o papel desta hormona e revelou 

recorrer à televisão quando não conseguia adormecer, para puder passar o tempo. A segunda conversa, foi com 

uma utente do sexo feminino, com mais de 3 anos de utilização de Estazolam e que não tinha feito o desmame de 

forma correta, nessa altura, devido à paragem brusca e na dificuldade em adormecer recorreu à compra de um 

MNSRM com base de melatonina. Todavia, como este não tinha resultado voltou novamente a fazer o Estazolam 

e agora com indicação médica, estava a proceder ao desmame do medicamento em pequenas doses, refere que 

mesmo assim, necessita de mais qualquer coisa porque nas noites que não faz Estazolam demora mais tempo a 

adormecer. Neste caso, procedi ao aconselhamento de ValdispertNoite® Total com melatonina que auxiliava a 

utente a adormecer e papoila da califórnia para manter o sono durante a noite, para além disso, foi entregue 

novamente o folheto e explicado regras que poderia seguir de modo a ajudar o corpo no processo de adormecer. 

Noutros casos, os utentes agradeceram a iniciativa e a preocupação, ressalvando a importância do farmacêutico na 

transmissão destas informações.  

2.2 A exposição solar 

O meu estágio curricular desenrolou-se na altura mais quente do ano e que se acompanha com a crescente 

preocupação do público em cuidados solares. O aumento, nas últimas décadas, de taxas de incidência de cancro 

de pele está correlacionado com o aumento da exposição solar recreativa e o aumento de atividades ao ar livre 

[58]. Na época de férias e viagens, a exposição solar sem cuidado, levam a queimaduras solares que para além de 

provocar dor podem tornar-se num problema maior no futuro [59]. Assim, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

defende que 4 em cada 5 casos de cancro de pele podem ser prevenidos [58].  

2.2.1 A radiação solar 

A principal fonte de energia que chega até à Terra é a energia solar constituída por diferentes comprimentos 

de onda [60]. Os efeitos de uma determinada radiação sobre a superfície terreste revelam-se diferentes consoante 

o comprimento de onda que esta apresenta, por exemplo, as condições essenciais à vida são mantidas pelas 

radiações infravermelhas e luz visível [60]. Já radiações de menor comprimento, como UVA e UVB, conseguem 

penetrar a atmosfera e como poderemos ver ao longo deste relatório, são apontadas como responsáveis pela 

redução de capacidade do sistema imunitário, pelo envelhecimento prematuro da pele e por desencadear o processo 

cancerígeno na pele [61]. Radiações UVC são totalmente refletidas pela camada do ozono e por isso, não 

conseguem atingir a superfície terreste [61]. Radiações de menor comprimento de onda (raio x, gamma e cósmica) 

não atingem a superfície terreste, mas são de tal forma intensas, que apresentam efeitos nefastos sobre o material 

eletrónico no espaço [60]. 

A hora do dia, a estação do ano e a localização geográfica, onde se insere a latitude e altitude, são fatores que 

influenciam a quantidade de exposição solar [62]. Em Portugal, nos últimos 30 anos observou-se uma redução de 
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3% da camada do zono por década [63]. Esta camada é responsável pelas variações da radiação UVB que atinge 

a Terra e com isto aumentou a preocupação da população para medidas de proteção e de prevenção [63].  

2.2.2 Efeitos da radiação solar sobre a pele 

A pele é o maior órgão do corpo humano, mede cerca de 2 m2 e pesa aproximadamente 4 kg, tem como função 

proteger, termorregular, reconhecer sensações e eliminar substâncias do organismo. É dividida em três camadas: 

epiderme, camada mais superficial responsável por impedir a agressões do exterior e manter a impermeabilidade 

da pele, a derme, responsável por conferir resistência e elasticidade à pele e por fim a hipoderme, camada mais 

profunda responsável por armazenar gorduras [64].  

Os tipos de pele são definidos em quatro grupos: I, composto por peles que nunca bronzeiam e sempre 

queimam, e geralmente são pessoas de cabelo ruivo e olhos azuis, II pessoas que se bronzeiam, queimam às vezes 

e apresentam uma tonalidade azul ou verde nos olhos e cabelo loiro, III pessoas que sempre bronzeiam e raramente 

queimam, neste grupo, os elementos têm geralmente cabelo e olhos castanhos e por último, o grupo IV composto 

por elementos de cabelo preto e olhos castanhos e estes sempre bronzeiam e nunca se queimam [63]. Neste sentido, 

existe uma razão inversamente proporcional de bronzeamento e queimadura na pele, que define que a sensibilidade 

de um individuo para o sol seja determinada pela sua cor à nascença, mas também pela adquirida durante toda a 

vida [65]. Apesar disto, é importante ressalvar que existe incidência de cancro de pele em pessoas com tons de 

pele escuros, todavia em menor número, mas o pigmento natural, que lhes dá alguma proteção inata não protege 

totalmente a pele [66]. O caso ainda se torna mais grave porque habitualmente são detetados em fases adiantadas 

e bastante perigosas. [66]. O tipo de pele não se relaciona com outros efeitos do sol, por exemplo desenvolvimento 

de cataratas e envelhecimento prematuro, porque estes são independentes desse fator [66]. Se o índice de radiação 

solar for maior que os mecanismos de defesa, inerentes da espécie, estes tornam-se ineficazes e podem trazem 

complicações nefastas ao organismo humano [63]. 

A radiação UVA representa quase 95% da radiação UV que atinge a Terra e por essa razão a nossa pele está 

exposta a grande quantidade desta durante toda a vida [67]. Apesar de menos intensa é quase 50 vezes mais 

prevalente que a radiação UVB na superfície terreste [67]. Na nossa pele, os raios UVA conseguem penetrar até à 

derme, nesta zona uma série de fibras, colagénio e elastina suportam e dão firmeza à pele, no entanto, a radiação 

UVA consegue danificar os mesmos provocando o aparecimento de rugas e fotoenvelhecimento [61,67]. Além 

disso, pensa-se que a radiação UVA, presente também nas câmaras de bronzeamento, ao atravessar os 

queratinócitos da epiderme seja capaz de os destruir iniciando o processo cancerígeno [61,67]. Ao contrário da 

radiação UVA que mantêm a sua intensidade praticamente igual ao longo do dia, a radiação UVB apresenta-se 

mais intensa em certas estações do ano, certos locais e certas horas do dia. UVB é a principal responsável pelas 

queimaduras solares e pelo desenvolvimento de cancro [61]. 

De modo a alertar a população para os problemas que podem advir da exposição solar em demasia, a 

comunidade científica criou uma linguagem comum que pudesse ser definida como indicador [63]. Assim, o índice 

UV indica os níveis da radiação solar ultravioleta que efetivamente contribui para a formação de um eritema e 

deve ser correlacionada com os tipos de pele e o tempo máximo de exposição solar sem o recurso a filtros solares 

[63].  

2.2.3 A exposição solar e os seus benefícios 
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A luz ultravioleta (UV) solar é benéfica em inúmeros processos biológicos na biosfera [63]. Ao longo deste 

relatório são apresentados alguns malefícios que poderiam advir da exposição solar em excesso, mas o sol é 

essencial para alguns processos fisiológicos no organismo humano. Talvez, o mais conhecido do senso comum: a 

produção de vitamina D. A radiação UVB permite que o nosso corpo produza vitamina D na forma ativa essencial 

para o bom funcionamento do sistema imunitário, para a manutenção saudável dos ossos prevenindo a osteoporose 

e auxilia na prevenção de doenças auto-imunes como diabetes e esclerose múltipla e redução do risco de cancro 

da mama, do pâncreas e próstata [68,69,70]. Parece um pouco contraditório, no ponto 2.2.1 afirmar a redução das 

defesas do organismo como resultado da exposição solar e neste ponto referir que a produção de vitamina D a 

partir da exposição solar auxilia no bom funcionamento do sistema imunitário. Todavia é impossível ignorar que 

a mesma radiação que causa a queimadura solar é também a necessária à produção de vitamina D e por isso o que 

se deve ter em conta é que a quantidade de exposição solar poderá ser controlada com cuidado tendo também em 

conta as horas do dia de exposição [69]. Assim, para produção de vitamina D é aconselhado não mais do que 10 a 

15 minutos de exposição solar por volta das 10 da manhã na zona dos braços, pernas, abdómen e costas, duas a 

três vezes por semana, seguida de uma boa proteção solar [69]. O aporte de vitamina D também pode ser 

conseguido através do uso de certos alimentos, por exemplo o salmão e a gema de ovo, no entanto, no Inverno a 

melhor opção será tomar suplementos enriquecidos em vitamina D para combater esta carência [68]. O uso de 

protetor solar nas quantidades recomendadas interfere na produção de vitamina D, no entanto, geralmente nunca 

se aplica a quantidade recomendada e quantidades menores já não interferem [71]. 

A radiação solar é responsável pela pigmentação adquirida da pele refletindo parte da proteção natural da nossa 

pele [65]. Os raios UV ao atingir a pele produzem a melanina responsável pelo bronzeado [67].Nesta sequência, 

as radiações ultravioleta contribuem de forma diferente, a radiação UVA promove a produção de um bronzeado 

imediato, que desaparece imediatamente uma vez que se trata da oxidação de melanócitos já existentes [72]. A 

radiação UVB promove, por sua vez, um bronzeado mais duradouro derivado da ativação de melanócitos para a 

produção de melanina, o que confere proteção à pele bronzeada [72].  

Além disso, a luz solar é responsável não só pela produção de beta-endorfinas que produzem sensações de 

bem-estar e humor, mas também pela produção de óxido nítrico que induz a diminuição da pressão arterial [68].  

2.2.4 A exposição solar e os seus malefícios 

 A curto prazo 

Existem efeitos do sol sobre o corpo rapidamente reconhecidos. Insolação prende-se com a saturação dos 

sistemas de termorregulação da pele após exposição solar prolongada, assim, a temperatura poderá aumentar e 

despoletar certas reações no corpo: transpiração excessiva, vermelhidão, dor generalizada, tonturas, náuseas, 

vómitos e temperaturas corporais que rondam os 40ºC [73]. No entanto, o efeito mais reconhecido pelo público é 

mesmo o eritema actínico ou, na linguagem comum, queimadura solar, pela dor que a mesma causa e muitas vezes 

pelo efeito visual rapidamente reconhecido. As queimaduras solares apresentam-se em diferentes graus: 1º grau, 

eritema que aparece até um dia e desaparece em dois, 2º grau, queimadura que aparece após 2 a 12 horas mas 

desaparece dois dias após a exposição, 3º grau, onde o aparecimento do eritema é rápido, aparecendo 2 a 6 horas 

após o contato da radiação solar com a pele e provocam a descamação intensa da pele e por fim, 4º grau uma 

queimadura classificada como queimadura de 2º grau e por isso, já deve ser tratada dessa forma, podendo provocar 

descamação da pele e náuseas [73].  
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Existem efeitos pronunciados quando um individuo apresenta maior sensibilidade à luz solar, a urticária 

desenvolve-se algum tempo após a exposição solar e desaparece depois de algum tempo à sombra. Podem ser 

apresentadas reações de fotossensibilidade devido à ativação de alérgenos pela luz solar, nomeadamente, 

metabolitos de um determinado medicamento [62,73]. Existem dois tipos de reações de fotossensibilidade: reação 

fotoalérgica e fototóxica. Este tipo de reações pode ocorrer em contacto com a exposição ultravioleta do sol mas 

também com luz artificial das cabines de bronzeamento [62]. Fotoalergia é uma reação alérgica rara na pele que 

não ocorre nas horas imediatas após a exposição solar podendo aparecer nos dias seguintes. Identifica-se com 

eczema que pode alastrar a outras zonas do corpo. Fototoxicidade é reação mais comum caracterizada por uma 

irritação da pele que pode ocorrer horas após a exposição solar causada por exemplo, por fotossensibilizantes como 

o perfume. Este tipo de reação é facilmente identificado por manchas vermelhas nas zonas que estiveram em 

contacto com a radiação [62,73]. Existem alguns exemplos de classes terapêuticas associadas a reações de 

fotossensibilidade como: antibióticos como a doxiciclina e tetraciclina, antifúngicos como voriconazol, anti-

histamínicos como a prometazina, estatinas como a sinvastatina , diuréticos tíazidicos como a hidroclorotiazida e 

outros diuréticos como a furosemida, AINES (anti-inflamatórios não esteroides) como o celecoxib, piroxicam, 

cetoprofeno, contracetivos orais, estrogénios, antieméticos, psolarenos, retinoides como a isotretinoína, 

sulfonamidas como a glipizida, sulfonilureias e para além disso cosméticos que apresentem na composição alfa-

hidroxiácidos [62]. Os efeitos de fotossensibilidade podem ocorrer com medicação de administração oral, injetável 

ou de aplicação tópica e não significa que ocorram em todas as pessoas que utilizam o mesmo medicamento nem 

o mesmo tipo de reação possa ocorrer mais do que uma na mesma pessoa [62,74]. 

A exposição solar em demasia é capaz de alterar o crescimento celular das células, transformando-as em células 

malignas, que seriam posteriormente combatidas pelo sistema imunológico [70]. A imunossupressão causada pela 

radiação solar impede o combate normal ao crescimento de um tumor, que começa primeiro na pele, mas pode 

aumentar para o corpo todo [70].  

 A longo prazo 

Envelhecimento 

Fatores ambientais, genéticos e anos de exposição solar determinam o processo de envelhecimento de um 

individuo [75]. O seu estudo ganha cada vez mais importância no mundo dermatológico devido ao constante 

interesse na prevenção e redução dos sinais visíveis do envelhecimento [75].  

A estrutura e firmeza da pele é conferida pelo colagénio que se localiza no tecido conjuntivo e na matriz 

dérmica da pele [75]. A síntese de colagénio é altamente regulada por eventos intracelulares e extracelulares, por 

exemplo, promovida pelo fator de crescimento beta de transformação de citocinas (TGF-β) estimulando o processo 

de cicatrização da pele e inibida pela proteína ativadora do fator de transcrição 1 (AP-1) [75]. Assim, o processo 

de quebra e síntese de colagénio depende do tipo de pele e do tratamento que esta recebe porque quando exposta 

regularmente à radiação solar existe produção de espécies reativas de oxigénio (ROS) que causam danos na célula 

e consequente quebra do colagénio [75]. O organismo para compensar a perda de colagénio aumenta a produção 

elastina e consequentemente de metaloproteínas, no entanto, este processo resulta numa reconstrução anormal da 

pele. A exposição contínua à luz solar, retoma o ciclo de produção anormal, acabando por a pele ceder, perder a 

firmeza e formar ruga [67]. 
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Cancro 

Em Portugal são detetados cerca de 700 casos de melanomas por ano [76]. Vários estudos têm sido 

desenvolvidos de modo a entender o efeito da luz solar sobre a saúde do homem. Desses estudos percebeu-se que 

a luz solar é absorvida diretamente pelo DNA produzindo ROS que provocam o dano no material genético [70]. 

Para além disso, promove a alteração de inúmeras moléculas com funções no sistema imunológico, como na 

interleucina-10 (IL-10), IL-4 e prostaglandina E2 (PGE2) e com isto desenvolve alteração na imunidade celular 

[70]. Estes efeitos têm também papel preponderante na alteração da função das células T, células B e nos 

mastócitos [70]. 

Estamos expostos à radiação solar, mesmo quando caminhamos no dia-a-dia, sabe-se, no entanto, que o fator 

de proteção Solar (FPS) não está diretamente relacionado com o Fator de Proteção Imune (FPI) [70]. Assim, existe 

a necessidade de avaliar se pessoas expostas a «doses muito baixas de UV», durante uma caminhada terão efeitos 

de imunossupressão. Um estudo feito com animais demonstrou um efeito interessante: animais expostos 

repetidamente a doses baixas de radiação UV não apresentaram resposta inflamatória, mas alterações na espessura 

da pele enquanto que animais expostos a elevadas doses de radiação apresentaram elevada resposta inflamatória 

[70], 

Estudos referem que a formação de mutações pela luz do sol permite a classificação deste como carcinogéneo 

humano comprovado associado a 90% de cancros de pele não melanomas e 86% de melanomas, assim como, uma 

forte associação ao envelhecimento da pele [69]. A aplicação de um protetor solar de fator de proteção solar 15 

reduzem o desenvolvimento de cancro das células escamosas em 40%, Melanoma em 50% e envelhecimento 

prematuro da pele em 24% [69]. A aplicação tópica de antioxidante pode inibir o stress oxidativo completamente 

[70]. O autoexame permite a deteção em estádio precoce e por isso de maior sucesso no tratamento [77]. A regra 

ABCDE torna-se um auxilio na identificação de manchas incomuns na pele e comunicação ao profissional de 

saúde nestas fases iniciais, A traduz-se por assimetria, ou seja, a divisão em duas metades obtém duas partes 

diferentes, B significa bordas irregulares traduzido por um limite pouco definido do sinal, C exprime cor, pela 

presença de um tom não homogéneo e D representa diâmetro, quando se apresentam com tamanho maior que 6mm 

e E representa evolução da mancha [78].  

Existem vários tipos de cancro de pele [76]. A queratose actínica, percursora do carcinoma espinhocelular, 

ocorre quando a luz solar consegue provocar a desestruturação da pele e consegue-se detetar através da presença 

de uma mancha vermelha, áspera, com rugosidade após passagem do dedo. É uma forma pré-cancerosa, limitada 

à epiderme, mas se não tratada pode tornar-se mais infiltrada [79]. O cancro basocelular é a forma mais comum 

de cancro de pele que se localiza, geralmente nas áreas mais expostas ao sol e em profundidade, mas não metastiza, 

com aspeto de um nódulo, de crescimento lento e ferida superficial sem cura aparente [79]. O carcinoma 

espinocelular é menos frequente que o basocelular mas numa forma mais agressiva, em forma de nódulo de 

crescimento rápido e com úlcera sem cicatrização. Envolve a pele, as mucosas e pode tornar-se invasivo afetando 

outros órgãos [79]. O melanoma é o quadro de cancro de pele menos comum, mas também o mais perigoso. O 

melanoma apresenta diferentes estádios: 0, células confinadas à epiderme e espessura fina, I com menos de 1mm 

e sem presença de úlcera, distinguível do IB por este último apresentar úlcera ou espessura de 2mm na ausência 

de úlcera, em ambos os casos não existe sinais de cancro noutros órgãos ou vasos linfáticos, II com úlcera e 
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consoante o grau de ulceração e espessura ocupa 3 grupos diferentes (A, B ou C), sem sinais de cancro em órgãos 

ou vasos linfáticos, III apresenta sinais de presença em vasos linfáticos e IV disseminação em diversos órgãos [76] 

2.2.5 Exposição solar infantil 

Para os pais é sempre complicado contrabalançar a necessidade das crianças de brincarem ao ar livre, essencial 

para um crescimento saudável, com a exposição solar, que se pode tornar perigosa [66]. Uma simples queimadura 

na infância pode dobrar o risco de melanoma no futuro, por isso, é necessária uma educação adequada desde cedo 

sobre cuidados solares [66]. A DGS (Direção Geral da Saúde) aconselha que crianças com menos de 6 meses não 

devem ser sujeitas a qualquer tipo de exposição solar e com menos de 3 meses à exposição solar direta [59]. Só se 

atinge 80% da tolerância da radiação pela pele aos 18 anos [80]. 

A pele das crianças apresenta um processo de recuperação mais rápido que os adultos em queimaduras solares 

[81]. No entanto, em caso de queimadura, o processo de atuação deve ser rigoroso: aplicar água fria sobre a pele 

e promover a ingestão de líquidos, crianças com menos de 1 ano e com mais de um ano na presença de dor, letargia 

e febre requerem procura médica imediata [81]. Pode ser aplicada sobre a pele loção hidratante e não deve ser 

aplicado, álcool ou qualquer creme com medicamentos, exceto se indicado pela pediatra [81]. 

2.2.6 Recomendações 

A exposição solar não ocorre apenas quando procuramos o bronzeamento na praia, mas também em inúmeras 

atividades do dia a dia, como desporto ou jardinagem [80]. As recomendações da DGS para aproveitar o verão 

com o máximo de cuidado englobam uma série de conselhos, alguns deles já conhecidos pelo público, contudo 

muitas vezes esquecidos [59]. É recomendado evitar a exposição solar nas horas de maior calor, das 11 às 17h, 

utilização de óculos com proteção UVA e UVB e chapéu de sol de abas largas, evitar a ingestão de bebidas 

alcoólicas e com açúcar compensada com o aumento da ingestão de líquidos nomeadamente, água e sumos de 

frutos [59]. Nas horas de maior probabilidade de exposição solar direta é aconselhado o uso de roupas que cubram 

a pele da radiação solar [59]. Camisolas molhadas pode deixar passar a radiação ultravioleta [80]. A vigia da cor, 

contorno e tamanho dos sinais é importante, assim como, feridas que não cicatrizam [80]. O SNS para índices de 

radiação altos (6 e 7) indica o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protetor solar, para níveis muito 

altos (8 e 10) o uso dos elementos anteriores mas também o uso de guarda-sol e a não exposição de crianças e para 

níveis superiores a 11 evitar ao máximo sair de casa [82]. 

O uso de guarda-sol é recomendado, todavia, esta precaução não é suficiente [62].Procurar uma sombra é uma 

medida utilizada como barreira física entre o sol e a pele, no entanto, os raios solares podem não só atingir-nos 

diretamente mas também por outros ângulos de incidência [83]. Um estudo realizado em 2017 provou que a maior 

proteção à sombra de um guarda-sol surge nas horas de maior calor, como o meio-dia, altura que a porção de 

radiação direta é maior [83]. A radiação solar é refletida em cerca de 85% na neve, 20% na água e 5% na relva, 

assim sendo, as queimaduras solares não são evitadas à sombra de um guarda-sol [84]. Em tempo nublado, também 

não devemos esquecer o recurso ao protetor [84]. A absorção de raios UV pelas nuvens é bastante variável, no 

entanto, raramente ultrapassa os 40%, o que significa que parte da radiação atinge a superfície terreste [85]. 

 Protetor solar 

Os dermatologistas sugerem a procura de um protetor solar não só para prevenção da queimadura solar mas 

também como prevenção do envelhecimento, da imunossupressão cutânea e do efeito carcinogénico [71]. O FPS 
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deve ser apropriado à idade, preferencialmente superior a 30, não sendo calculo direto do número de horas de 

exposição solar sem produção de eritema mas uma medida de comparação entre a radiação solar necessária para a 

produção de eritema na ausência e presença de proteção solar [59]. Isto significa que por exemplo com protetor 

solar FPS 10 estamos 10 vezes mais protegidos de ertitema do que sem a aplicação de um filtro solar[48].No 

entanto é preciso ter em conta que a dose mínima de eritema, está dependente da espessura da pele, do fator de 

proteção natural constitutivo e adaptativo, nutrição e toma de certos medicamentos [71]. 

  O protetor solar deve ser aplicado antes de sair de casa, renovado aquando da chegada à praia e à piscina e de 

2 em 2 horas, em particular em caso de transpiração ou com o corpo molhado [59,62]. A legislação obriga as 

denominações corretas no que diz respeito à resistência à água assim «resistentes à água» são filtros solares que 

aguentam duas exposições à água durante 20 minutos enquanto que «muitos resistentes» aguentam até quatro 

exposições com o mesmo tempo. A quantidade adequada ronda os 2mg de filtro/cm2 de pele no entanto a maioria 

das pessoas apenas aplica 1,5 mg/cm2 [71].Os protetores solares devem apresentar proteção solar UVA e UVB e 

estão disponíveis no mercado de diversas formas, como óleos, sprays, cremes, loções, mas as pulverizações devido 

à aplicação desigual são totalmente desaconselhadas [59,62,71]. Os filtros solares podem ser [71]: 

• Orgânicos, derivados do PABA, cinematos, benzofenonas e octocrileno, responsáveis pelo processo de 

absorção da luz solar, no entanto, é rara a absorção em todo o espectro solar e por essa razão as indústrias 

optam pela mistura de diferentes filtros. Estes filtros apresentam maior capacidade de provocar alergia e por 

isso não devem ser utilizados nem em crianças nem em lesões [71].  

• Inorgânicos que refletem a radiação UVA, UVB, infravermelho e visível e são quimicamente inertes ficando 

na epiderme e no extrato córneo, deixando a aparência branca que se torna numa desvantagem em termos de 

aceitação cosmética. A luz refletida por este tipo de filtros depende das partículas e do tamanho destas. Os 

filtros utilizados são por exemplo de óxido de zinco e dióxido de titânio [71].  

 Fotoproteção oral 

A fotoproteção oral deve ser utilizada apenas como complemento da aplicação tópica, nomeadamente, como 

correção dos erros desta e compensação do seu curto tempo de permanência na pele [86]. Como não protegem 

diretamente contra o eritema, a ideia é que sejam usados como prevenção [86]. Geralmente, as fórmulas orais para 

proteção solar são formuladas por vários constituintes, ativando a fotoproteção e anticarcinogénse através de 

mecanismos que podem variar entre ações imunomoduladoras, anti-inflamatórias e antioxidantes [86]. 

Alguns alimentos naturalmente já contêm substâncias fotoprotetoras, como polifenóis, são exemplo as frutas, 

legumes, vinho, chá e cafeína [87]. Os AINES e os óleos de peixe diminuem o fotodano devido à inibição da ação 

e redução da quantidade de prostaglandina E2, respetivamente [87]. O futuro revela-se prometedor quanto ao uso 

de formas orais para proteção solar, no entanto, há que ter em conta não só a biodisponibilidade destes compostos, 

a eficácia e a toxicidade mas também que as formas de avaliação para protetores tópicos em FPS não pode ser 

aplicada a fotoprotetores orais, porque estes não reduzem o eritema [86] Assim, três fatores que são tidos em conta 

no estudo do uso deste tipo de proteção: o efeito antioxidante que tende a ser estudado com a exposição de 

queratinócitos à radiação UV seguida de deteção de dímeros T-T completando com a medição da capacidade 

antioxidante em vitru, o efeito anti-mutagénico baseado na capacidade do composto em análise para impedir 

mutações em genes críticos envolvidos na fotocarcinogênese e por fim, a fotoimunoproteção que incluiu medir o 
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efeito da ingestão oral destes compostos sobre inibição induzida pela radiação UV em reações de 

hipersensibilidade [86]. Em Anexo 10 podem ser consultados mais constituintes que por via oral auxiliam na 

fotoproteção.  

2.2.7 Tratamento de queimaduras  

Queimadura solar é um processo inflamatório resultante da exposição prolongada ao sol e podem ser leves ou 

mais graves [81]. Tudo este processo deriva da oxidação da melanina, responsável pelo escurecimento da pele, 

quando a genética do corpo humano apresenta muita melanina a pele bronzeia no entanto, quando apresenta pouca 

melanina queima, as células acabam por aumentar de tamanho e ficar vermelhas [81]. 

Queimaduras solares de 1º grau podem ser tratadas sem recurso a cuidados médicos [88]. Os sintomas podem 

ser variados desde pele vermelha, dolorosa, quente podendo agravar com bolhas e febre [59]. Aconselha-se a 

aplicação de compressas de água fria sobre a pele, evitar a aplicação sobre a pele de manteigas e óleos, pasta de 

dentes, pomadas caseiras, não cobrir com panos e claro, evitar nova exposição solar e uso de filtro solar se sair à 

rua [59,88]. Além disto é recomendado a rehidratção do organismo, através da ingestão de líquidos, uso de roupas 

macias e soltas deforma a evitar nova irritação da pele e o uso de loções hidratantes suaves (sem petróleo ou óleo) 

ou cremes de aloé vera ou com cortisona a 1%. Como se trata de um processo inflamatório, AINES podem auxiliar 

no tratamento [81].  

A ida a uma unidade de emergência, em caso de queimaduras solares, deve ocorrer em caso de queimaduras 

de 2º grau, crianças, idosos ou quando a área da queimadura preenche grande parte do corpo [59]. A presença de 

bolhas também requer procura por aconselhamento médico e é importante evitar que estas rebentem de forma a 

impedir a contaminação [81]. 

2.2.8 Enquadramento do projeto e metodologia 

A FdL apresenta parcerias com algumas instituições e empresas. Assim fomos convidados por parte do Cetelem 

a organizar uma atividade na semana da saúde oferecida pela empresa aos seus colaboradores. Para além disso, 

durante o meu período de atendimento, contactei com uma funcionária da Instituição Obra do Frei Gil, que se 

revelou preocupada com o acampamento que iria decorrer nas semanas seguintes e com os cuidados que os seus 

utentes teriam de ter em relação ao sol. 

O código deontológico afirma que «o farmacêutico é um agente de saúde» que deve contribuir para ações de 

sensibilização, educação e promoção para a saúde [89]. Durante a minha formação, pude fazer parte de projetos 

de promoção e educação para a saúde. Um deles ligado à associação de estudantes da faculdade de farmácia 

(AEFFUP), intitulado como NASA (Núcleo de Ação Social AEFFUP) onde a vertente Vitamina A(legria) leva até 

às crianças mais desfavorecidas, informações credíveis em saúde, que muitas vezes estas crianças não tem acesso 

sem a presença dos voluntários da FF. E um segundo projeto, pertencente à Secção Regional do Sul da Ordem dos 

Farmacêuticos, que desenvolve nas escolas do norte do país, formações em temas de saúde como «Uso responsável 

do medicamento» e «Dependências e comportamentos aditivos». Se por um lado, estes projetos me deram bases 

para «promover a saúde» em formações a pequenos grupos, por outro, fomentaram a minha vontade de fazer um 

projeto baseado naquilo que eu gosto: a comunicação oral. No meu ponto de vista, aquele tempo entre o assistente 
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e o profissional de saúde, fora de um local de cuidados de saúde, se torna mais proveitoso, confortável e privado 

às dúvidas que os utentes possam ter.  

 Fruto da necessidade dos dois grupos de utentes (Cetelem e Obra do Frei Gil) e da vontade em aliar a minha 

experiência, em conversa com a minha orientadora, decidimos organizar no Cetelem uma atividade sobre a 

exposição solar dividida em duas partes, com a primeira parte a meu cargo e uma segunda a cargo da marca 

Avène®, e duas apresentações na Obra do Frei Gil, uma dedicada ao público mais novo e outra para os 

adolescentes, uma semana antes do acampamento da instituição. No Anexo 11 pode ser consultado a 

esquematização do projeto, assim como, os respetivos programas. 

 Cetelem 

No seguimento do pedido do Cetelem, no dia 28 de maio, desloquei-me às suas instalações, juntamente com a 

minha orientadora de estágio, Dra. Joana Lemos, com a enfermeira Carla Rodrigues e duas representantes da marca 

Avéne®, Dra. Paula Quadrado e Dra. Ana Santos, que aceitaram o nosso convite. A atividade foi dividida em dois 

turnos, num deles estiveram presentes 8 mulheres e no segundo 8 mulheres e 1 homem.  

A atividade para cada um dos turnos foi divida da seguinte forma: apresentação sobre a exposição solar 

intitulada como «Malefícios da Exposição Solar» com objetivo de realce dos efeitos negativos da exposição solar 

e uma segunda presidida pela Dra. Ana Santos sobre soluções da marca Avéne® para o problema. A apresentação 

«Malefícios da Exposição Solar» foi presidida e preparada por mim, com uma duração de 30 minutos para cada 

um dos turnos, a mesma encontra-se em Anexo 12. 

 Obra do Frei Gil 

No dia 10 de julho as apresentações ocorreram nas instalações da Obra do Frei Gil na presença da minha 

orientadora, Dra. Joana. Devido à diferença de idades, a apresentação na Obra do Frei Gil exigiu a separação das 

crianças de acordo com duas faixas etárias de modo, a que cada um dos grupos obtivesse o maior proveito.  

Crianças dos 6 aos 12 anos 

As crianças dos 6 aos 12 anos tiveram uma apresentação com quantidade de conteúdo menor e mais adequado 

à idade. Nesta apresentação para além de 6 crianças estiveram presentes duas educadoras. Como é inato da própria 

idade, esta apresentação exigiu maior interação da minha parte, de modo a captar a atenção dos meninos e por isso, 

ao contrário das restantes apresentações tiveram no fim, um jogo de perguntas e respostas. A apresentação 

preparada teve a duração de 15 minutos e encontra-se no Anexo 14. 

Adolescentes a partir dos 12  

Para os adolescentes a apresentação utilizada foi a mesma que a preparada para os colaboradores Cetelem 

(Anexo 12) e teve a duração de 25 minutos. Estiveram presentes 7 adolescentes e uma voluntária da Obra do Frei 

Gil. 

2.2.9 Resultado do projeto 

A receção das informações por parte dos adultos no Cetelem e por parte dos adolescentes na Obra do Frei Gil 

foi bastante positiva e interventiva, com casos expositivos e dúvidas. As crianças da Obra do Frei Gil 

demonstraram-se interessadas e neste caso, pude avaliar no jogo final, se tinham ficado esclarecidas em alguns 

pontos. O resultado do jogo mostrou-se bastante satisfatório. Neste grupo, ao contrário dos outros dois, houve não 
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só um interesse geral pela profissão farmacêutica, mas também pela farmácia. Podem ser observadas no Anexo 13 

e Anexo 15 fotografias da atividade. 

De modo a promover a sensibilização e o uso regular de protetor solar, os colaboradores do Cetelem, puderam 

experimentar as texturas dos produtos e acesso a amostras por parte da Avéne®. Alguns assistentes acabaram por 

se deslocar à farmácia mais tarde. O uso regular de um protetor solar também foi incentivado na Obra do Frei Gil 

com ofertas de amostras de hidratação e proteção solar pela FdL a cada um dos assistentes e como, nem todos os 

utentes tiveram disponibilidade para estar presentes nas palestras, foram oferecidas mais amostras e protetores 

solares de tamanho familiar para que os colaboradores pudessem aplicar na semana de férias às crianças. A todos 

os grupos foram cedidos os contatos da FdL e oferecida disponibilidade para esclarecimentos futuros. 

2.3 Outras atividades desenvolvidas durante o estágio  

2.3.1 Rastreio cardiovascular  

 Âmbito da atividade 

O mês do coração aproximava-se e na FdL surgiu a proposta de preparar algo para que esta data não fosse 

esquecida para os seus utentes. Assim, no dia 23 de maio (Anexo 16) pude organizar um rastreio para medição de 

tensão arterial totalmente gratuito para os utentes. Em colaboração com a enfermeira da FdL foram selecionados 

folhetos sobre a hipertensão arterial (HTA) fornecidos pelos laboratórios para entregar aos utentes e durante o 

rastreio, quando os utentes revelavam falta de adesão à terapêutica, tínhamos caixas de armazenamento de 

medicação para lhes oferecer.  

 A hipertensão 

A HTA é uma das principais causas de morte a nível mundial e um fator de risco para doenças cardiovasculares 

[90]. Em Portugal, em 2017, tal como o sucedido em anos anteriores, a principal causa de morte foram as doenças 

do aparelho circulatório registando-se 312 óbitos por mil habitantes [91]. Este problema reflete-se a nível 

individual, mas também em custos para o SNS [90]. A deteção precoce da HTA, o tratamento farmacológico e não 

farmacológico adequado aquando o diagnóstico e a vigia contínua são prioridades de intervenção dos serviços 

prestadores de cuidados de saúde e desta forma, crucial a realização de campanhas de sensibilização e rastreios, a 

nível local e regional [92]. 

 Avaliação da pressão arterial sistólica e diastólica 

A medição da pressão arterial deve obedecer a um conjunto de regras que tendem a padronizar e evitar erros 

nos valores. Assim, as diretrizes da direção geral de saúde para diagnóstico da hipertensão apresentam uma série 

de premissas que devem ser respeitadas em farmácia comunitária, quando os utentes procuram avaliar os valores 

da sua pressão arterial. O ambiente de medição deve então ser acolhedor, o doente deve encontrar-se de bexiga 

vazias sem ter fumado ou ingerido estimulantes, na hora antes da medição, deve relaxar sentado no mínimo 5 

minutos e a medição deve ser realizada sem pressas, no membro superior desnunado e com a braçadeira adequada 

[93]. Os valores utilizados para classificação dos grupos tensionais no rastreio encontram-se no Anexo 17. 

 Medidas não farmacológicas 

Alimentação equilibrada e o estilo de vida adquirem elevada importância em indivíduos hipertensos aliada a 

medidas farmacológicas e em indivíduos pré-hipertensos como única forma de controlo. Refere-se no estilo de 
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vida, a cessação tabágica e consumo de bebidas alcoólicas, redução da massa corporal e alteração de estilos de 

vida sedentários [90]. É recomendado que a dieta seja hipocolesterolemica, com baixo teor de açúcar e baixa 

gordura total e saturada. O consumo de sal deve ser moderado, porque a sua redução efetivamente diminui a 

pressão arterial, mas valores muito baixos podem aumentar a mortalidade e morbilidade [90]. O aumento do aporte 

de potássio tem sido apontado como uma medida importante, mas não substituiu a redução do sódio. Boas fontes 

de potássio são as romãs, tomates, lacticínios, batata e a amêndoa [90].  

O objetivo da terapêutica farmacológica em casos de HTA é a redução dos valores para valores inferiores a 

140/90 mmHg exceto se contraindicados ao doente [92].  

 Resultado da atividade 

O facto da atividade apenas se realizar num dia levou à adesão de apenas dez utentes da farmácia. No entanto, 

os participantes puderam conversar comigo, num ambiente mais resguardado, sobre as suas preocupações Todos 

eles quiseram levar o folheto informativo fornecido para casa e este foi uma ferramenta explorada no gabinete para 

incentivar, em alguns casos, medidas não farmacológicas e adesão à terapêutica. Por fim, utentes que admitiam 

não fazer corretamente a medicação foi oferecido, pela FdL, uma caixa para armazenamento de medicamentos.  

2.3.2 Armazenamento e transporte de medicamentos sujeitos a refrigeração 

 Âmbito da atividade 

Na FdL são cedidos, aos utentes, sacos especiais para transporte de medicamentos que requerem refrigeração 

durante o armazenamento. Durante o atendimento percebi que os utentes, mesmo aqueles que necessitam de 

levantar este tipo de medicação regularmente, como por exemplo, canetas de insulina por parte dos diabéticos, não 

retomavam com o saco numa nova visita à farmácia necessitando de outro para transportar nova medicação. Assim, 

decidi questionar a equipa da FdL que relatou que para além do problema ambiental e económico da não 

reutilização, se deparavam muitas vezes com erros da utilização de sacos, nomeadamente, o conhecimento de que 

quando os utentes procediam ao armazenamento no domicílio não procediam à retirada dos medicamentos de 

dentro da embalagem de transporte, o que impede o processo de refrigeração dos mesmos.  

  A rede de frio em medicamentos de temperatura controlada 

As matérias primas utilizadas no fabrico de medicamentos e os próprios medicamentos devem ser transportados 

e armazenados em condições que garantam a manutenção da qualidade dos mesmos [94]. Com o desenvolvimento 

e pesquisa de medicamentos, o número de produtos sensíveis à temperatura tem vindo a aumentar, consequência 

da aposta em tratamentos à base de produtos biológicos de grande complexidade em relação às tradicionais 

terapêuticas baseadas em moléculas químicas [95]. Embora o processo de globalização tenha contribuído 

positivamente para melhorar as condições durante o transporte, a verdade é que se mantêm a premissa que quanto 

maior a distâncias maior o risco de dano nos produtos e isto traduz-se numa preocupação da indústria farmacêutica 

no que toca à manutenção rede de frio [96]. Assim existem dois termos que auxiliam na definição de uma rede de 

frio: ciência, porque engloba a compreensão dos efeitos biológicos e químicos que poderão ocorrer nos produtos, 

e tecnologia, porque depende de meios físicos para a manutenção das condições adequadas [96]. 

Neste sentido é importante ter em conta que existem diferentes condições de armazenamento consoante o tipo 

de medicamento. Assim, naqueles que é indicado armazenamento à temperatura ambiente controlada devem ser 

respeitados intervalos, durante o seu ciclo de vido, entre os 20ºC e os 25ºC, medicamentos que requerem 
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refrigeração devem ser colocados à temperatura entre os 2ºC a 8ºC e produtos criogénicos devem ser colocados 

abaixo dos 0ºC [95]. Desta forma, sistemas de armazenamento e práticas de distribuição, quando referido as 

condições especiais pelo fabricante devem monitorizar os limites aceitáveis de temperatura para esse mesmo 

medicamento [94]. E as soluções para o transporte de medicamentos passam por: embalagens ativas e passivas, 

sendo que nas ativas existe um controlo ativo da temperatura que mantêm o intervalo estável através de, por 

exemplo, gelo seco ou sistemas elétricos enquanto que sistemas passivos são embalagens isoladas sem sistema 

ativo de controle de temperatura e por isso, não reguláveis de acordo com a temperatura que se sente no exterior 

[95]. Para os distribuidores grossistas pode ser aconselhado a listagem de medicamentos de alto, médio e baixo 

risco de modo a tomar as devidas precauções durante o manuseio destes produtos [94]. As farmácias são a última 

etapa da cadeia antes da chegada ao utente [97]. E assim, a rede de frio deve ser realizada desde do fabricante ao 

cliente final [94]. 

 Dispensa de medicamentos de frio em farmácia comunitária 

Os medicamentos com indicação para armazenamento no frio devem ser armazenados nas farmácias num 

intervalo de temperatura de 2 a 8ºC verificando todos os dias a manutenção da temperatura máxima e mínima 

registada [97]. Algumas regras do armazenamento em farmácias incluem não só um aparelho de refrigeração 

exclusivamente para medicamentos com organização dos mesmos em prateleiras, respeitando ausência de stock 

no fundo do mesmo (área mais fria do sistema), de modo a garantir a circulação de ar e consequentemente, 

temperaturas constantes, mas também organização do stock de modo que esses produtos não gerem acumulação 

no inventário, arrumação segundo a regra FEFO, presença de sensores de temperatura colocados entre os produtos, 

limpeza regular, reparação anual e verificação rotineira de sistemas de alarme se os mesmos existirem [97,98].  

As causas mais comuns para o não cumprimento da cadeia de frio em farmácia relacionam-se com a falha do 

sistema de refrigeração ou mesmo falha na conduta elétrica [97]. Nestes casos o contacto aos fabricantes para 

questionar se o prazo de validade pode ser mantido e se estabilidade também é a medida mais correta [97]. Em 

casos de dúvida o stock sujeito a este problema deve ser separado e não dispensado ao utente [97]. Apesar disto, 

embora seja exigência europeia a inclusão de "precauções especiais para armazenamento" no resumo das 

características do medicamento, a maioria, não contêm informações sobre os efeitos que podem advir da 

interrupção das condições de armazenamento entre 2 a 8ºC [99]. Vários estudos foram realizados no sentido de 

avaliar a resposta da indústria farmacêutica, após solicitações de unidades de saúde, sobre a estabilidade dos 

medicamentos rotulados para refrigeração que foram inadvertidamente expostos a temperatura ambiente. Quase 

20% dos fabricantes não conseguiu fornecer essas informações [99]. Um estudo realizado em Portugal reconheceu 

uma maior taxa de respostas, melhor adequação e menor tempo de resposta da indústria farmacêutica às 

solicitações sobre a estabilidade de medicamentos que requerem refrigeração à farmácia hospitalar em detrimento 

à farmácia comunitária. Todavia, foi justificado que essas informações se apresentam em maioria dos casos, bem 

justificadas em medicamentos exclusivamente de uso hospitalar. A inclusão de informação nos RCM sobre 

estabilidade de medicamentos em diferentes temperaturas diminuiria o desperdício de medicamentos aquando da 

exposição fora do intervalo de temperaturas recomendado [99]. 

Durante a dispensa de medicamentos, as informações relativamente ao armazenamento devem ser fornecidas 

ao utente por parte do farmacêutico comunitário, assim como, sinais da deterioração destes [97]. Todavia, os 

frigoríficos em casa do utente não são condições ideais ao armazenamento de medicamentos, entre as causas, uma 
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distribuição desigual de frio, intervalos da temperatura que podem fugir dos limites indicados para armazenamento 

dessas substâncias e flutuações de temperatura resultado da constante abertura e fecho do eletrodoméstico. 

Consequentemente, no caso das vacinas, estas devem ser colocadas no sistema de refrigeração do local onde serão 

administradas antes mesmo destes procedimentos [97]. E em situações que os utentes têm de se deslocar para zona 

mais quentes, como por exemplo viagens com transporte de insulinas, como existe a dificuldade de garantia das 

condições de armazenamento é aconselhado que os medicamentos sejam transportados em sacas de frio, 

geralmente baseados em gel e ativados por água fria e para além disso, desloquem-se com a quantidade de 

medicamento adequada para algum tempo mas se possível adquiram novos medicamentos no país visitado [97].  

Em 1989, Jean-Pierre entendeu que manter a qualidade de alguns produtos durante o transporte condicionado 

a um determinado intervalo de temperaturas era um desafio diário para milhões de pessoas. Assim, inventa um 

sistema isotérmico reutilizável e inquebrável que permite o transporte, entre outros produtos, de derivados 

farmacêuticos. Este sistema consiste num processo de empacotamento constituído por uma folha flexível com 

superfície altamente reflexiva de baixa condutividade térmica com a face reflexiva virada para fora, espuma de 

plástico ou fibras não tecido. Permite, assim, que os produtos empacotados se aproximem lentamente da 

temperatura ambiente e que se atinja as temperaturas críticas de detioração apenas passado 2 a 12 horas, tempo 

suficiente para que se realize o processo de transporte [100].  

 Dispensa de medicamentos sujeitos a refrigeração na Farmácia do Lago 

Os sacos isotérmicos cedidos na FdL aos utentes, aquando da dispensa de medicamentos sujeitos a 

armazenamento por refrigeração, tratam-se de um sistema de transporte passivo com fundamentos melhorados da 

ideia iniciada por Weber com exterior de poliéster metalizado, enchimento de espuma de polietileno e uma camada 

interior de polietileno, de modo, a que os utentes os possam utilizar para transporte de medicamentos sem 

alterações bruscas da temperatura. Este aproximar de temperatura significa que apesar do saco favorecer o 

transporte, o processo de refrigeração fica comprometido quando o medicamento fica muito tempo dentro do 

mesmo e também que devido ao isolamento e baixa condutividade, não ocorre o processo de refrigeração quando 

os medicamentos continuam dentro do saco mesmo dentro do frigorifico no domicílio.  

 Impacto ambiental dos componentes presentes em sacos isotérmicos 

Nos últimos 69 anos foram produzidas 8,3 bilhões de toneladas de plásticos. Anualmente, 8 milhões de 

toneladas acabam diretamente no oceano. Para além disso, 99% dos plásticos são produzidos com recurso a 

recursos não renováveis como petróleo, gás e carvão. As previsões são claras e desde 2010 que se prevê um 

aumento de 4 vezes mais resíduos de plásticos até 2050 [101].  

O polietileno é um plástico amplamente utilizado em todo o mundo em sacos para congelação, cosméticos, 

embalagens para alimento, garrafas para detergentes, sacos de supermercado, dispositivos médicos, entre outros 

[102]. O polietileno corresponde no mínimo a 50% dos detritos que contaminam o ambiente marinho [103]. 

O poliéster é quimicamente chamado de polietileno de tereftalato e corresponde à fibra mais utilizada no mundo 

no fabrico de tecido para roupas, mas também pode ser usada para a produção de recipientes. Apresenta elevada 

resistência a fatores ambientais o que reduz a sua biodegradação e por isso é normal, encontrar garrafas de 

polietileno de tereftalato após 15 anos de permanência no fundo do mar [103].  
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O plástico é um problema a longo prazo não só a nível ambiental, mas também para o ser humano. A presença 

de microplásticos, fruto da biodegradação de plásticos, permite a entrada do mesmo na cadeia alimentar e 

inevitavelmente chegada ao organismo humano [101]. Em 2019 o consumo humano de microplástico por ano está 

estimado entre os 39.000 e 52.000 partículas. Os efeitos destes sobre o organismo ainda estão em processo de 

estudo, mas acredita-se que apresente um forte impacto a nível intestinal e ação na supressão do sistema 

imunológico [104].  

 Ideia e metodologia 

Fruto dos problemas reconhecidos decidi fazer uns pequenos autocolantes que seriam colocados nos sacos com 

dois objetivos principais: incentivar à reutilização dos sacos, de modo, a reduzir o impacto económico e ambiental 

dos mesmos, promover o uso dos sacos como transporte de curto prazo de medicamentos evitando que os mesmos 

armazenem os medicamentos durante o tempo de refrigeração e evitem a interrupção da cadeia de frio destes. O 

resultado pode ser verificado no Anexo 18. 

 Resultado da atividade 

Os sacos com a mensagem de aviso foram colocados ao dispor do público nas últimas semanas do meu estágio, 

portanto, os resultados não foram observados neste curto espaço de tempo. Todavia, a ideia da FdL será manter os 

mesmos e avaliar o processo de reutilização a longo prazo. 
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Anexos  

Anexo 1- Exterior Farmácia do Lago 

Acesso pelo lado das galerias: 

 

Acesso pelo lado da rua:  
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Anexo 2- Área de atendimento da FdL 
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Anexo 3- Laboratório  
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Anexo 4- Áreas de atendimento personalizado 

a) Gabinete de cuidados farmacêuticos e de enfermagem; b) Aparelho Reftltron Plus inserido no gabinete de 

cuidados farmacêuticos e de enfermagem para determinações bioquímicas; c) Gabinete de acompanhamento; d) 

Esfigmomanómetro utilizado nas determinações da pressão arterial; e) Estufa para a esterilização de material. 
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Anexo 5- Classificação segundo IMC 

Designação IMC (Kg/m2) Classificação 

Magreza severa <16,00 

Classe de baixo 

peso 

III 

Magreza média 16,00 a 16,99 II 

Magreza moderada 17,00 a 18,49 I 

Normal 18,50 a 24,99 Peso Normal 

Pré-obesidade 25,00 a 29,99 Pré-obesidade 

Obesidade 30,00 a 34,99 

Obesidade 

I 

Obesidade 35,00 a 39,99 II 

Obesidade ≥40,00 III 

Direção geral da saúde, “Directrizes DGS: Avaliação Antropométrica no Adulto,” 5 dezembro 2013. Acessível em: www.dgs.pt. 
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Anexo 6 – Tabela de formações assistidas durante o estágio  

Nome da Formação Local Duração 

Apresentação de produtos Depot® Farmácia do Lago 1 hora 

SkinCeuticals®: 20 anos de pesquisa antioxidante Academia L'Oréal 3 horas 

A marca Filorga® e SVR® Farmácia do Lago 30 min 

Curso geral Eau Thermale Avène® Ac hotels 7h e 30 min 

BioActivo®: Envelhecer com saúde - o papel da nutrição 

ortomolecular 
Ipanema ParkHotel 2 h 30 min 

Optrex®: conjutivite alérgica ANF 2h 30 min 

Curso geral Eau Thermale Uriage® Mercure Porto Gaia 3h 30 min 

Ducray®: cuidados capilares Pierre Fabre Porto 2 horas 

Elancyl® Ritual Pierre Fabre Porto 1 hora 

Klorane®: Cuidados capilares Pierre Fabre Porto 1 hora 

Dercos® Armazém de Miragaia 2 horas 

Mylan®: Sargenor® e Allergodil® Farmácia do Lago 1 hora 

Absorvit® Farmácia do Lago 30 min 

Filorga oxygen-glow®0 Farmácia do Lago 30 min 

Curso geral da Bioderma® Hotel Porto Palácio 6 horas 

Ecophane® Farmácia do lago 30 min 

Novidades Klorane® e Elancyl® Farmácia do lago 30 min 

Novidades Vichy® Farmácia do lago 30 min 

Espaço animal - Produtos veterinários Farmácia do lago 1 hora 

Proteção Solar Heliocare® Farmácia do lago 1 hora 

Aromaterapia: Pranarom® Farmácia do Lago 30 min 
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Anexo 7- Certificados das formações frequentadas durante estágio 
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Anexo 8- Estruturação de conteúdo no vídeo «O sono»  

Linha de história 
Não dormimos o suficiente, é tempo de mudar 

isso. 

Narração Imagem Som 

(Sem texto) Natureza. 
Som de pássaros e 

vento. 

E
fe

it
o

 v
is

u
a

l 
fi

n
a

l 

 

A agitação do dia-a-dia reflete-se em ti. Cidade. Buzina de carro. 

E
fe

it
o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 
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(Sem texto) Despertador. Despertador. 

E
fe

it
o

 v
is

u
a

l 
fi

n
a

l 
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Todo este processo resulta de uma queda sem 

fim…. Tu vais cair! 

Surge no ecrã a frase 

«queda sem fim» e a 

personagem, ao cair, 

limpa o texto.  

Música de fundo. 
E

fe
it

o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 
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Mas não és o único.  

Mais de 60% dos portugueses têm problemas 

relacionados com o sono.  

Aparece a frase: «60%: 

tem problemas 

relacionados com o 

som». 

Música de fundo. 
E

fe
it

o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 

 

Atualmente, com o stress do dia-a-dia, 

esqueceste-te do mais importante: descansar 

adequadamente.  

Personagem cansada em 

escritório.  
Música de fundo. 

E
fe

it
o

 v
is

u
a

l 
fi

n
a

l 

 

Isto equivale a dormir idealmente 9 horas 

diárias ou no mínimo, 7 horas. Ao contrário 

do que muitos entendem, este não é um tempo 

perdido. 

Relógios com ponteiros a 

mexer, evidenciando, a 

redução das horas de 

sono da população. 

Música de fundo. 
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E
fe

it
o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 

 

Para um bocadinho e pensa.  Remoinho de cores. Música de fundo. 

E
fe

it
o

 v
is

u
a

l 
fi

n
a

l 

 

Já te perguntaste o porquê de estar chateado o 

dia todo? De teres dores no corpo? De te 

esqueceres de coisas? 

Três balões aparecem 

com o personagem 

evidenciado ar 

desleixado, pontos sobre 

um corpo e um ponto de 

interrogação, 

acompanhado das 

seguintes legendas: mau 

humor, dores corporais e 

esquecimento, 

respetivamente.  

Música de fundo. 
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E
fe

it
o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 

 

 

O sono é essencial para aquisição de 

conhecimentos e aprendizagem, para o bom 

funcionamento do organismo e regulação das 

tuas emoções podendo interferir na tua 

qualidade de vida. 

Exposição do cérebro da 

personagem. À medida 

em que aparecem os 

termos, vão surgindo em 

círculos, desenhos 

sugestivos a esse mesmo 

termo, circundando o 

personagem.  

Música de fundo. 
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E
fe

it
o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 

 

Progressivamente, a dívida de sono aumenta, e 

sem te dares conta, aumentas o risco de várias 

doenças. 

Aumento exponencial da 

linha do gráfico. 

Fim brusco da música 

de fundo. 

E
fe

it
o

 v
is

u
a

l 
fi

n
a

l 

 

A nível do sistema nervoso central afetando a 

tua capacidade motora. A nível cardíaco 

podendo interferir com a pressão arterial. E a 

nível de processos inflamatórios e hormonais 

afetando, por exemplo, o metabolismo da 

glicose que poderá aumentar o risco para a 

diabetes tipo II.  

Lupa sobre o corpo 

humano. A mesma foca 

uma mão a tremer, o 

ritmo do coração e o 

teste de glicémia. Por 

fim, desloca-se focando 

as palavras: diabetes tipo 

II.  

(sem som) 
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E
fe

it
o

 v
is

u
a

l 
fi

n
a
l 

 

 

 

Ainda não estás preocupado? 
Aparece a frase «Ainda 

não estás preocupado?». 
(sem som) 
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E
fe

it
o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 

 

Então fica a saber, que para além de impedir a 

conceção de novas memórias, não dormir 

pode te deixar tão desorientado como uma 

pessoa alcoolizada.  

Aparece um x em cima 

de novas na frase «novas 

memória» e por fim uma 

caneca de cerveja.  

(sem som) 

E
fe

it
o

 v
is

u
a

l 
fi

n
a

l 

 

 

Imagina ires trabalhar bêbado, ou pior, 

conduzir bêbado.  
Personagem a conduzir.  (sem som) 
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u

a
l 
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n

a
l 

 

Pôr em risco a vida dos outros porque não 

queres tirar umas horinhas de sono. 

Linha aparece no ecrã e 

sobre ela um pneu a 

rodar. 

Som de carro a bater 

e de suspense. 

E
fe

it
o

 v
is

u
a

l 
fi

n
a

l 
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Podes ser tu a travar esta queda.  

Continua o pneu no ecrã 

que é substituído por um 

despertador.  

Despertador. 

E
fe

it
o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 

 

Ora, se estás à procura de sono e não 

consegues encontrá-lo, recorrer ao telemóvel 

também não é solução.  

Aparece um telemóvel 

no ecrã com um balão de 

pesquisa: «Onde está o 

sono?» 

Retoma a música de 

fundo. 

E
fe

it
o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 
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O teu organismo é uma máquina que se 

sincroniza, atempadamente, para o processo a 

que chamamos: adormecer.  

No ecrã do telemóvel o 

sol é substituído por uma 

lua.  

Música de fundo 

E
fe

it
o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 

 

Quando anoitece aumenta a produção do 

indutor de sono, a que chamámos, melatonina. 

Aparece no ecrã do 

telemóvel a palavra 

melatonina, e novamente 

recorremos à técnica de 

gráficos para demonstrar 

o aumento exponencia. 

Música de fundo 

E
fe

it
o

 v
is

u
a

l 
fi

n
a

l 

 

A luz azul do telemóvel prejudica este 

processo.  

Desaparece a palavra 

melatonina e o telemóvel  
Música de fundo 
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E
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it
o
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is
u

a
l 

fi
n

a
l 

 

Existem ainda outros hábitos que te podem 

ajudar a dormir melhor: 

Aparece no ecrã a frase: 

«Hábitos que te podem 

ajudar a dormir melhor:» 

Música de fundo 

E
fe

it
o

 v
is

u
a

l 
fi

n
a

l 
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Evita sestas de longa duração a longo do dia.  

Nesta sequência serão 

desenhados 6 balões. No 

primeiro balão aparece o 

símbolo «ZzZz». 

Música de fundo 
E

fe
it

o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 

 

Evita cafeina, nicotina e álcool perto das horas 

de dormir.  

No segundo uma ordem 

sequencial de imagens: 

uma chávena de café, um 

cigarro e uma caneca de 

cerveja. 

Música de fundo 

E
fe

it
o

 v
is

u
a

l 
fi

n
a

l 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante  
Anexos 

 

73 

 

 

Antes de te deitares, evita alimentos pesados 

como: gorduras e refrigerante. 

No terceiro balão e 

último da primeira fila, 

aparece um hambúrguer 

e um refrigerante, a 

retratar fast food. 

Música de fundo 

E
fe

it
o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 

 

Faz exercício regular, mas evita-o, 

imediatamente, antes do sono. 

No quarto balão aparece 

um haltere. 
Música de fundo 

E
fe

it
o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 

 

Adota ciclos regulares para dormir e acordar. 

No quinto, aparece um 

relógio com os ponteiros 

desorientados.  

Música de fundo 
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E
fe

it
o
 v

is
u

a
l 

fi
n

a
l 

 

Garante a exposição adequada à luz do dia, 

mas não te esqueças, que à noite é necessária a 

escuridão para um sono de qualidade. 

No último balão, 

inicialmente aparece um 

sol e um céu azul bebé, 

sendo substituído, por 

um céu escuro e pela lua.  

Música de fundo 

E
fe

it
o

 v
is

u
a

l 
fi

n
a

l 
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Anexo 9- Conteúdo do folheto «O Sono» e fotografia de exposição na farmácia 
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Anexo 10- Exemplos de constituintes orais com atividade fotoprotetora 

Composto ou classe de 

compostos 
Ação 

AINES 

Anti-inflamatório 

(Inibe a prostaglandina E2 importante medidor em danos causados pela UV) 

Limita a proliferação dos queratinócitos  

(Inibe a prostaglandina E2 responsável pela ativação de múltiplas vias indutoras de 

crescimento)  

Caratonoides 

(ex: β-carotene, licopeno) 

Antioxidante 

(diminuem a produção de ROS mediada por UVA e UVB impedindo a 

fotoinativação de enzimas envolvidas em processo antioxidantes e de peroxidação 

lipídica) 

Citrus com extrato de 

alecrim 

Redução de eritema 

(esta combinação diminuiu a sensibilidade ao eritema com aumento da dose mínima 

de eritema 

Nicotiamida 

Anticarcinogeno 

(correção de danos no DNA provocados por radiação UV) 

Impede inibição do sistema imunitário 

(evitando a depeção de ATP) 

Polypodium 

leucotomos (PL) 

(Fernblock® presente em 

produtos da gama 

Heliocare®) 

Antioxidante 

 (Presença de compostos fenólicos que neutralizam aniões superóxido, hidroxilo e 

lipoperóxidos) 

Fotoprotetor e anticarcinogeno 

(Melhora o reparo do DNA e modula as respostas inflamatórias e imunológicas) 

Retinoides 
Antitumoral  

(regulam proliferação, diferenciação e apoptose de vários tipos de células) 

Resveratrol 

Antitumoral  

(modulação da atividade do fator de transcrição NF kB e do fator de crescimento 

TGF-beta presente na proliferação e diferenciação celular) 

 

A. C. Chen , D. . L. Damian e G. M. M. Halliday, “Oral and systemic photoprotection,” Photodermatol 

Photoimmunol Photomed, abril 2014.  

C. Parrado, N. Philips, Y. Gilaberte, A. Juarranz e . S. González, “Oral Photoprotection: Effective Agents and 

Potential Candidates,” Front Med (Lausanne), 26 junho 2018.  
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Anexo 11- Esquematização projeto «Exposição Solar» 
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Anexo 12- Apresentação «Malefícios da Exposição Solar» destinada aos trabalhadores Cetelem e 

adolescentes Obra do Frei Gil  
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Anexo 13 – Fotografias da apresentação «Malefícios da Exposição Solar» destinada aos trabalhadores 

Cetelem e adolescentes Obra do Frei Gil  
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Anexo 14 – Apresentação «Malefícios da Exposição Solar» destinada às crianças da Obra do Frei Gil 
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Anexo 15- Fotografias da apresentação «Malefícios da exposição solar» destinada a crianças dos 6 aos 12 

anos da Obra do Frei Gil  
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Anexo 16 – Fotografias do rastreio cardiovascular realizado no mês do coração 
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Anexo 17- Classificação de grupos tensionais segundo a DGS 

Categoria 

Pressão arterial sistólica 

mmHg 

 

Pressão arterial 

sistólica 

mmHg 

Normal 120-129 e 80-84 

Normal alto 130-139 ou 85-89 

Hipertenso estádio 1 140-159 ou 90-99 

Hipertenso estádio 2 ≥160 ou ≥100 
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Anexo 18- Etiquetas indicativas para reutilização de sacos de transporte de medicamentos para de frio  
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