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Resumo 

O estágio curricular em Ciências Farmacêuticas é o culminar do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas através de um primeiro contacto com a 

realidade profissional após quatro anos e meio de componente essencialmente 

teórica. Este estágio permite colocar em prática esses conhecimentos técnicos 

e científicos, ajudando a desenvolver um sentido de responsabilidade 

profissional, um raciocínio crítico, uma capacidade de resposta rápida e uma 

necessidade constante de atualização científica e procura de informação, de 

forma a responder da melhor maneira às necessidades da população que 

frequenta a farmácia. 

 Neste relatório irei descrever a Farmácia Azevedo e os seus processos 

laborais, assim como todas as atividades por mim desenvolvidas durante os seis 

meses de estágio. Irei também abordar a temática da insónia, descrevendo a 

patologia e as diversas terapêuticas disponíveis de forma a contribuir para 

aquele que considero ser o principal objetivo da farmácia comunitária e do 

farmacêutico, o bem-estar do utente. Nesse mesmo sentido, debruçar-me-ei 

sobre a automedicação, um tópico que tem vindo a ganhar especial importância 

num passado recente com a comercialização de Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica fora das farmácias. 
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Parte I – Atividades Desenvolvidas Durante o Estágio 

1. Organização da Farmácia Azevedo 

1.1. Localização, Direção Técnica e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Azevedo (FA) situa-se na Rua Joaquim Pinto, junto à estação 

do metro da Senhora da Hora, estando a sua Direção Técnica entregue à Dra. 

Isabel do Vale. 

Encontra-se em funcionamento das 8:30h-13h e das 14h-19:30h de 

segunda à sexta e das 8:30h-13:30h aos sábados, estando fechada aos 

domingos e feriados. Este horário de funcionamento cumpre a legislação em 

vigor, sob a forma do Decreto-Lei (DL) nº 307/2007, de 31 de agosto1, o qual 

sofreu alterações pelo DL nº 171/2012, de 1 de agosto2. 

1.2. Instalações e Equipamentos 

No que diz respeito ao aspeto da FA, esta respeita as orientações escritas 

no guia de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF)3 

aprovadas em junho de 2009 pelo Conselho Nacional da Qualidade, 

nomeadamente, no que toca ao Ponto II, Normas gerais sobre as instalações e 

equipamentos, assim como o que é descrito no DL nº 307/2007 de 31 de agosto1 

onde são regulamentados os espaços da farmácia comunitária. 

1.2.1. Espaço Exterior 

No espaço exterior, a FA é facilmente identificada pela “cruz verde”, assim 

como pela inscrição “Farmácia Azevedo” na parede do edifício. Tal como 

disposto no artigo 28º do normativo citado1, encontram-se disponíveis as 

informações relativas à direção técnica, horário de funcionamento e informação 

das farmácias de serviço da semana decorrente. 

Apresenta uma montra de exposição, divulgando as campanhas 

promocionais de Produtos Dermocosméticos e de Higiene Corporal, novos 

produtos e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), tendo em 

conta as necessidades dos utentes e a sazonalidade. 

1.2.2. Espaço Interior 

A FA é composta por uma zona de atendimento ao público, constituída 

por três balcões, um gabinete de atendimento personalizado, onde são 

prestados os cuidados de saúde (testes bioquímicos e de pele), assim como as 

consultas de nutrição e de podologia, um laboratório, uma sala destinada à 

receção de encomendas, uma zona que funciona como gabinete administrativo, 
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um armazém e instalações sanitárias. As instalações internas cumprem os 

requisitos definidos pela Deliberação nº 1502/2014, de 3 de julho4, relativos às 

divisões obrigatórias e áreas mínimas. 

1.2.3. Equipamentos 

A FA possui diversos equipamentos de apoio informático, de diagnóstico, 

de preservação das condições de temperatura e humidade e de laboratório. 

Estes contribuem para o bom funcionamento da mesma, estando adaptados aos 

produtos preparados e dispensados na farmácia e aos serviços prestados. Estão 

disponíveis vários computadores com o sistema Sifarma 2000®, estando estes 

distribuídos conforme as necessidades da farmácia. Possui um aparelho para a 

medição do peso e altura, assim como a percentagem de massa gorda, tensão 

arterial e frequência cardíaca, um aparelho para a medição de parâmetros 

bioquímicos, testes capilares e da pele, um frigorífico e termohigrómetros que 

monitorizam a temperatura e a humidade. Além disto, possui ainda os demais 

equipamentos básicos ao seu funcionamento como, impressora, fax e telefones. 

1.3. Recursos Humanos 

Segundo o decreto-lei nº 307/2007 de 31 de agosto1, os recursos 

humanos são divididos em quadro farmacêutico e quadro não farmacêutico, 

sendo que na FA estes são compostos por: 

 Quadro Farmacêutico: Diretora Técnica e duas Farmacêuticas-Adjuntas; 

 Quadro não Farmacêutico: Gestor Administrativo, dois Técnicos 

Auxiliares de Farmácia e três Técnicos de Farmácia  

2. Fontes de Informação 

Segundo o Código Deontológico5 e “considerando a constante evolução 

das ciências farmacêuticas e médicas, o farmacêutico deve manter atualizadas 

as suas capacidades técnicas e científicas para melhorar e aperfeiçoar 

constantemente a sua atividade, de forma que possa desempenhar 

conscientemente as suas obrigações profissionais perante a sociedade”. Assim 

sendo, e em conformidade com o DL nº 307/2007, de 31 de agosto1, e a 

Deliberação da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., 

(Infarmed) nº 414/CD/2007, de 29 de outubro6, a FA detém as fontes de 

informação de acesso obrigatório, tais como o Prontuário Terapêutico e a 

Farmacopeia Portuguesa, estando estas disponíveis para consulta sempre que 

necessário. 
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Durante o meu estágio consultei estas fontes de informação físicas, assim 

como fontes de informação digitais, entre as quais o site do Infarmed 

(particularmente os Resumos das Caraterísticas do Medicamento no Infomed) a 

nível nacional e o site da European Medicines Agency (EMA) e o Drugs.com a 

nível internacional. 

3. Organização e Gestão do Armazém 

3.1. Gestão de Stocks 

A gestão de stocks é fundamental para o bom funcionamento de qualquer 

farmácia. A FA utiliza o Sifarma 2000® como sistema informático (SI), que 

possibilita, entre muitas outras funções, esta gestão de stocks, através de um 

estabelecimento de stocks mínimos e máximos, de modo a garantir as 

quantidades mínimas para satisfazer as necessidades dos utentes e evitar 

ruturas de stock, que são uma das maiores causas de não fidelização de utentes, 

pois a falta de um produto num determinado momento pode implicar a perda da 

venda e mesmo do utente como cliente. 

O stock máximo é também muito importante pois previne o investimento 

desmesurado em produtos com pouca rotação, garantindo o menor desperdício 

possível. Além disso, previne a ultrapassagem de prazos de validade por falta 

de rotação do stock. Para garantir um maior rigor, esta definição de stocks deve 

ser um processo constante e dinâmico sendo afetada por vários fatores tais 

como a sazonalidade de vários produtos, sendo o exemplo mais óbvio disto os 

produtos antigripais durante o Inverno, os protetores solares durante o Verão ou 

a publicidade em diversos meios de comunicação social, particularmente em 

spots televisivos, em que se verifica um boom na altura em que estes são 

transmitidos e um declínio após estes saírem do ar. No entanto, como é óbvio, é 

dever do farmacêutico assegurar que a escolha do utente se adequa ao 

problema que pretende resolver. 

Um aspeto importante desta gestão é a verificação de stocks, 

especificamente se os stocks informáticos correspondem aos stocks físicos e, 

no caso de estes não corresponderem, verificar a origem desse erro e corrigir a 

situação de modo a que não surjam situações comprometedoras como, por 

exemplo, um utente não conseguir um medicamento de que necessita porque no 

sistema informático o produto encontra-se em stock e fisicamente o mesmo não 

se encontra na farmácia. 
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Durante o meu estágio, foi-me possível participar na verificação de stocks, 

alertando sempre que me deparei com alguma situação de não correspondência 

dos stocks. 

3.2. Realização de Encomendas 

3.2.1. Fornecedores 

A realização de encomendas pode ser feita diretamente aos laboratórios 

ou através de distribuidores grossistas. Apesar dos laboratórios, nas vendas 

diretas, normalmente apresentarem melhores condições de aquisição para a 

farmácia (descontos, bonificações, etc.) têm a desvantagem de exigir 

quantidades de aquisição elevadas e também de não efetuarem entregas 

imediatas, ao contrário dos distribuidores grossistas que realizam entregas 

diárias. Assim, é essencial controlar os produtos que normalmente são 

adquiridos através de laboratórios porque embora apresentem melhores 

condições, de modo a que, ao mesmo tempo, seja possível realizar encomendas 

com essas melhores condições, sem prejudicar a quantidade necessária na 

farmácia para satisfazer as necessidades dos utentes, ou seja, é fundamental 

ter em atenção a velocidade de escoamento para que o investimento tenha um 

prazo de retorno satisfatório e que a resposta às solicitações dos utentes fique 

garantida. 

A FA tem um armazenista como fornecedor principal, concentrando a 

grande maioria das suas encomendas diárias neste fornecedor. Existem vários 

fatores determinantes para esta escolha, entre os quais, o número de entregas 

diárias (duas, uma ao início da manhã e a segunda ao início da tarde), menos 

limitações nas devoluções e preços praticados dos OTC’s (over-the-counter), 

assim como ao nível das condições de pagamento, como em descontos e 

bonificações. 

Também utiliza outros distribuidores grossistas, uns pela rapidez de 

entregas em caso de necessidade através da encomenda instantânea via 

Sifarma 2000® e outros devido a melhores condições de preço nomeadamente 

a nível dos OTC’s. 

3.2.2. Tipo de Encomendas 

Existem três tipos de encomendas que é importante distinguir. As 

primeiras são as encomendas diárias que são geradas no sistema informático, 

ou seja, os produtos que atingem o stock mínimo definido são adicionados a uma 
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lista que para maior rigor deve ser analisada antes de ser confirmada e enviada 

a encomenda para garantir que os produtos necessários se encontram em stock, 

nas quantidades que se pretende, tendo em conta a época do mês ou existência 

de reservas. É essa análise que permite decidir se certos produtos devem seguir 

na encomenda, por exemplo, porque pode estar nessa encomenda um produto 

que pode já ter sido encomendado diretamente a um laboratório, e de acordo 

com o histórico recente de compras e vendas verificamos se será ou não 

necessário ter mais stock do que aquele que se encontra de momento na 

farmácia até a chegada da próxima encomenda efetuada ao laboratório. Nesse 

caso não será vantajoso para a farmácia repor o stock através da encomenda 

diária ao distribuidor grossista. Outro exemplo de situações em que a farmácia 

poderia ser prejudicada caso esta verificação cuidadosa não fosse efetuada, é a 

de produtos que apresentam bonificações ou descontos conforme a quantidade 

encomendada, ou seja, um produto que para repor o stock seria necessário 

encomendar apenas uma unidade, mas que se fossem encomendadas duas 

teriam um desconto adicional associado.  

As encomendas manuais podem ser realizadas através do sistema 

informático ou por telefone. No primeiro caso, são criadas no menu de gestão de 

encomendas, sendo posteriormente enviadas diretamente ao fornecedor. Já nas 

encomendas efetuadas por via telefónica, é necessário criar a encomenda e 

escolher a opção “enviar em papel” em cujo caso é enviada uma lista dos 

produtos encomendados para o menu de receção de encomendas, de modo a 

ser possível rececioná-los aquando da entrega. Estas encomendas são 

efetuadas essencialmente para produtos em que a farmácia não tinha a 

quantidade necessária para colmatar uma procura que não era expectável ou 

para produtos sem rotação e que, por gestão racional de stocks, têm os stocks 

mínimos e máximos definidos como 0, surgindo esporadicamente um utente que 

procura esse produto. Estes últimos são incluídos numa lista que é revista 

periodicamente, de modo a averiguar se é necessário passar a tê-los em stock. 

As encomendas instantâneas são realizadas através da ficha de produto 

no Sifarma 2000®, no entanto, nem todos os fornecedores têm disponível esta 

aplicação e, como tal, apenas é utilizada em produtos que possuem condições 

mais vantajosas nesse fornecedor ou para produtos que se encontram 

esgotados noutros fornecedores. Nestas encomendas é possível ver a 
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disponibilidade do produto e a data e hora a que este será entregue na farmácia 

(normalmente corresponde à próxima entrega deste fornecedor à farmácia). 

3.2.3. Receção e Conferência de Encomendas 

A entrega de encomendas é efetuada em contentores específicos 

disponibilizados por cada fornecedor, estando os produtos de frio armazenados 

em contentores térmicos. Cada encomenda é acompanhada de uma fatura ou 

guia de remessa em que constam todas as informações necessárias para a sua 

receção: Identificação do fornecedor, identificação da farmácia, número do 

documento, data, valor da encomenda e identificação dos produtos faturados 

(código do produto, designação do produto, quantidade encomendada e 

quantidade enviada, Preço de Venda à Farmácia (PVF), Preço de Venda ao 

Público (PVP) Desconto, Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e valor final 

do produto. 

No caso dos produtos em falta, estes encontram-se devidamente 

assinalados, sendo que no caso do principal fornecedor da FA, existe um serviço 

a que esta adere chamado Gestão de Pendentes (GP) em que, quando um 

produto existe em stock no fornecedor, mas noutro armazém que não o que 

procede à entrega à farmácia, estes produtos ficam pendentes, sendo entregues 

num prazo de dois dias úteis. O site desse mesmo fornecedor principal permite, 

na sua Área Reservada, a pesquisa de produtos através de designação ou 

código de produto, estando sempre acessíveis as informações quanto à 

disponibilidade desses mesmos produtos (disponível, entrega em dois dias úteis 

ou esgotado). No entanto, o contato telefónico pode ser utilizado para esclarecer 

quaisquer dúvidas, especialmente no que diz respeito às entregas em dois dias 

úteis, podendo a Farmácia inquirir sobre o armazém em que o produto se 

encontra de modo a ter uma melhor previsão sobre quando o produto chegaria 

efetivamente à farmácia. 

A receção de encomendas é efetuada acedendo a um menu do Sifarma 

2000® para esse efeito, identificando-se as encomendas faturadas através do 

seu código de modo a que as encomendas a rececionar no sistema informático 

contenham todos os produtos faturados. É introduzido o número do documento 

e a data da encomenda, assim como o valor total da mesma. De seguida, 

procede-se à leitura ótica de todos os produtos e à conferência em simultâneo 

do PVP e do prazo de validade, sendo que neste último parâmetro, na FA, 
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apenas se altera a data de validade quando esta é inferior à apresentada no 

sistema informático aquando da receção. Este detalhe é importante e será 

explanado mais à frente no que ao controlo dos prazos de validade diz respeito. 

No caso de um produto apresentar um PVP diferente do existente na farmácia, 

deve-se escoar primeiro o produto com PVP mais antigo, tendo o cuidado de 

separar os produtos com um novo PVP. Deve verificar-se se o número de 

produtos da encomenda corresponde aos faturados e, caso algum produto se 

encontre em falta, deve ser preenchida a devida nota de reclamação, 

procedendo ao contacto telefónico ao fornecedor que, aquando da verificação 

de que o produto se encontra realmente em falta, emite uma nota de crédito de 

modo a regularizar esta situação. 

Por fim, completa-se a informação referente ao PVF e, no caso dos 

produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC), verifica-se se o PVF é o 

mesmo da última encomenda e, no caso de este ser diferente ou de o produto 

nunca antes ter sido encomendado, procede-se à separação dos produtos e é 

efetuada uma listagem com as informações do código do produto, designação 

do produto, fornecedor, PVF e IVA, de modo a calcular os preços destes 

produtos, estando esta tarefa, no caso da FA, atribuída à Direção Técnica. 

No anexo II apresentam-se alguns exemplos de menus do Sifarma 2000®, 

referentes a vários aspetos mencionados acima, tal como bonificações, 

informações de compras e vendas, etc. 

Durante o meu estágio participei ativamente no processo de receção de 

encomendas, seguindo rigorosamente a conferência das mesmas, incluindo a 

separação dos produtos e preenchimento das informações necessárias para 

posterior cálculo dos respetivos PVP. Considero que esta é uma etapa 

fundamental que permite conhecer os vários produtos comercializados na 

farmácia assim como a sua rotação. 

3.2.4. Receção de Produtos Estupefacientes e Psicotrópicos 

A receção de uma encomenda com medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos é acompanhada por uma requisição específica que se encontra em 

duplicado, devendo esta ser assinada, carimbada e datada pelo fornecedor e 

pelo responsável na farmácia, ficando o original arquivado na farmácia por 3 

anos e o duplicado devolvido ao fornecedor que também deverá proceder ao 

arquivo do documento. Para além disto, é também tirada uma cópia da fatura 
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onde consta o produto estupefaciente e psicotrópico, sendo esta separada numa 

gaveta para posterior verificação e comparação com as requisições pela Direção 

Técnica. 

3.3. Gestão de Devoluções 

As devoluções são uma prática corrente em Farmácias Comunitária que 

existem para facilitar a resolução de problemas que possam surgir durante o 

processo de realização de encomendas. Existem vários motivos para a 

devolução de um produto ao fornecedor como a emissão de circulares de 

suspensão da comercialização pelo Infarmed, circulares de recolha emitidas pelo 

detentor do AIM (Autorização de Introdução no Mercado), entre outros, como por 

exemplo, prazo de validade muito curto, produto não encomendado, embalagem 

danificada, produto pedido por engano, etc. O prazo limite para devolução é 

definido pelo fornecedor a priori, podendo este mostrar-se mais ou menos 

flexível. Para efetuar uma devolução utiliza-se o menu do SI correspondente em 

que criamos uma nota de devolução, na qual devemos inserir o local de origem 

(número da fatura), o produto que pretendemos devolver, o PVF a que foi 

faturado e o motivo da devolução, podendo-se verificar um exemplo de uma nota 

de devolução completa no anexo III. São impressas então três cópias, sendo que 

a original e o duplicado são assinados e carimbados por ambas as partes e 

seguem com o produto a devolver, ficando o triplicado que é assinado pelo 

funcionário que procede à recolha do produto e é arquivado na Farmácia numa 

capa destinada a devoluções. Caso esta devolução seja aceite pelo fornecedor, 

esta pode ser regularizada por produtos, ou seja, o fornecedor envia produtos 

para colmatar aquele que foi devolvido ou através do envio de uma nota de 

crédito referente ao valor que havia sido faturado. Caso esta não seja aceite, o 

fornecedor justifica a recusa e reenvia o produto para a farmácia. 

Foi-me possível participar neste processo, comunicando as devoluções 

aos fornecedores, assinando a respetiva documentação e arquivando-a, assim 

como a realização da respetiva regularização. 

3.4. Controlo de Prazos de Validade 

O controlo de prazos de validade é efetuado, como já foi referido 

anteriormente, aquando da receção de encomendas e, para além disso, 

mensalmente através de uma lista recolhida no SI que contempla todos os 

produtos cuja validade expira nos próximos 3 meses. Nesta verificação dos 
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produtos incluídos na referida lista são verificados efetivamente os prazos, assim 

como um controlo físico dos stocks dos mesmos. No caso de, durante a 

verificação, for encontrado algum produto com prazo de validade próximo a 

expirar, este é separado e devolvido. Caso o produto não ultrapasse o prazo, 

este é ainda comercializado. Se o prazo de validade for superior ao apresentado 

no sistema informático, este é atualizado, após verificação do stock desse 

produto, ou seja, após ser garantido que o prazo de validade daquele produto é 

o mais curto de todo o stock daquele produto na Farmácia. 

3.5. Armazenamento 

O armazenamento deve ser efetuado respeitando as normas de 

conservação de cada produto3, sem descurar a rotatividade dos mesmos. A 

maioria dos produtos deve ser armazenado a uma temperatura inferior a 25ºC e 

em condições de humidade relativa inferior a 60%. Já os produtos de frio são 

armazenados no frigorífico, cuja temperatura deve estar sempre entre 2ºC e 8ºC, 

sendo estas temperaturas controladas por dispositivos. Na FA, os produtos são 

armazenados em diversas secções. Junto aos balcões na zona de atendimento 

ao público, existem vários lineares destinados, maioritariamente, a produtos 

cosméticos de diversas marcas que são trabalhadas e também a outros produtos 

tais como, produtos de nutrição infantil, fraldas, etc. 

No balcão e lineares atrás dos balcões de atendimento são expostos 

produtos definidos pela farmácia por sazonalidade e prioridade de venda, 

estando aqui armazenados os colutórios, xaropes, pós e granulados, não 

sujeitos a receita médica, assim como protetores solares durante a época do 

Verão. As gavetas dos balcões estão destinadas a vários produtos como pensos 

e adesivos, corta-unhas, seringas, chupetas, etc., estando uma série de gavetas 

identificadas para armazenar contracetivos orais. Já fora da zona de 

atendimento ao público, existem gavetas para armazenar sistemas 

transdérmicos, gaze, etc. 

Os medicamentos e produtos de saúde de várias formas farmacêuticas, 

(orais sólidas, colírios e gotas auriculares, injetáveis, supositórios e óvulos 

vaginais), estão organizados por ordem alfabética do nome comercial em 

gavetas dispensatórias. Existem ainda, numa segunda área de armazenamento, 

outras gavetas dispensatórias destinadas aos genéricos e outras ainda às 

pomadas e cremes, estando as primeiras organizadas alfabeticamente pelo DCI 
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(Denominação Comum Internacional) e as segundas alfabeticamente pelo nome 

comercial. Nesta zona ainda, são armazenados os excedentes em armários, ou 

seja, todos os produtos cujo stock é superior à capacidade de armazenamento 

do local habitual para dispensa, estando estes armários organizados por forma 

farmacêutica e, dentro desta separação, por ordem alfabética do nome comercial 

ou, no caso dos genéricos, do DCI. 

Por fim, os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são 

armazenados num armário fechado à chave na sala de encomendas. Na FA 

também se encontram armazenados neste armário os produtos do protocolo de 

diabetes. 

3.6. Reservas 

A reserva de produtos é feita através do SI, podendo um utente deixar 

reservado um produto que a farmácia não possui, de momento, em stock, sendo 

opção do utente proceder ao pagamento no momento da reserva ou no ato de 

levantamento do produto. De qualquer das formas, o utente leva consigo um 

talão para o posterior levantamento do produto. Este processo também pode ser 

feito por via telefónica, o que na maior parte dos casos acontece com utentes 

habituais da farmácia, sendo sempre pedido um contacto telefónico para a 

farmácia poder comunicar com o utente. Na FA, o sistema de reservas do SI 

apenas é utilizado para a impressão do talão de reserva, sendo a reserva 

posteriormente anulada de modo a evitar erros na realização de encomendas. 

Assim, os talões são separados conforme sejam produtos já pagos ou não 

pagos, sendo preenchida uma lista com os produtos a encomendar com as 

informações do produto (quantidade a encomendar, nome do produto e código 

de produto) e código do utilizador do SI, de modo a que seja fácil identificar quem 

reservou aquele produto e o funcionário que tratou dessa mesma reserva. 

O responsável pela sala de encomendas deve verificar esta lista, de modo 

a que nenhum produto falte aquando da próxima entrega de encomendas, 

estando também responsável por encomendar o suficiente para ter o produto em 

stock (por exemplo, no caso de um produto cuja quantidade em stock deveria 

ser uma unidade, encomendar duas, uma para a reserva e outra para stock). 

Aquando da receção das encomendas, são separados os produtos reservados 

em duas zonas diferentes, uma para os produtos pagos e outra para os produtos 

não pagos, tendo os primeiros uma outra lista em que deve ser preenchido o 
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nome do utente, a quantidade e o nome do produto, a data da reserva e, aquando 

do levantamento, a data em que este ocorreu e o código de utilizador do SI que 

o entregou. 

4. Medicamentos Manipulados 

A preparação de medicamentos manipulados tem como principal objetivo 

colmatar as necessidades dos utentes. Segundo o Estatuto do Medicamento (DL 

nº 176/2006, de 30 de agosto)7, um medicamento manipulado corresponde a 

“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal, preparado e dispensado sob 

a responsabilidade de um farmacêutico”. Dadas as características peculiares dos 

medicamentos manipulados, estes são regidos por um estatuto próprio sendo a 

sua preparação e prescrição regulada pelo DL nº 95/2004, de 22 de abril8. 

Segundo este DL, o farmacêutico deve assegurar-se da qualidade da 

preparação, guiando-se para esse efeito pelas boas práticas na preparação de 

medicamentos manipulados, estando estas aprovadas pela Portaria nº 

594/2004, de 2 de julho9, assim como pelas Boas Práticas Farmacêuticas para 

a Farmácia Comunitária3. Após a preparação do manipulado, é necessário 

proceder à respetiva etiquetagem, que deve possuir as seguintes informações: 

nome da farmácia, identificação do lote, quantidade do(s) princípio(s) ativo(s), 

data de preparação, validade, advertências e modo de administração. De 

seguida, é calculado o preço, segundo o valor dos honorários da manipulação, 

o custo das matérias-primas e da embalagem, obedecendo à Portaria nº 

769/2004, de 1 de julho10. Por outro lado, o Despacho nº 18694/2010, de 18 de 

novembro11, aprova a lista de medicamentos manipulados, objeto de 

comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), em 30%. 

Na FA, a preparação da generalidade dos manipulados é efetuada no seu 

próprio laboratório. Durante o meu estágio dispus da oportunidade de preparar 

vários manipulados, permitindo-me contactar com os procedimentos realizados 

em farmácia comunitária. 

5. Atendimento ao Público 

O farmacêutico, como profissional de saúde, tem no contacto com o 

público uma das suas ações mais importantes, sendo crucial construir uma 

relação de confiança com os utentes. Hoje em dia, é muito usual os utentes 

procurarem primeiro o farmacêutico, antes de uma ida ao médico, principalmente 

para transtornos menores, sendo uma função essencial do farmacêutico informar 
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e avaliar a situações que enfrenta no dia-a-dia de forma a tomar as melhores 

decisões para o bem-estar do utente, quer quando este pode tratar o seu 

problema na farmácia sem necessitar de uma consulta médica ou quando deve 

ser remetido para a mesma.  

Neste sentido, o SI da FA, o Sifarma 2000®, permite a consulta de diversas 

informações de grande utilidade para o farmacêutico, tais como, informação 

científica e possíveis interações entre medicamentos numa mesma venda, entre 

outros, podendo consultar-se no anexo IV alguns exemplos dos mesmos.  

Assim, é muito importante entender o conceito de Cuidados 

Farmacêuticos que diz respeito à prática profissional realizada com o objetivo de 

melhorar o processo de uso dos medicamentos e minimizar os resultados 

negativos associados aos mesmos. Neste contexto, o farmacêutico tem um 

papel fulcral na identificação de Problemas Relacionados com o Medicamento 

(PRM) sempre que um utente se apresenta na farmácia com uma receita ou para 

comprar um outro medicamento ou produto de saúde, estando descrito no anexo 

V um fluxograma para a identificação dos mesmos.12 

Os PRM dividem-se em três categorias: 

 Necessidade: o utente toma medicamentos que não necessita, ou não 

toma medicamentos que necessita; 

 Efetividade: o utente toma o medicamento errado ou toma em 

dose/frequência/duração inferior à que necessita; 

 Segurança: o utente toma um medicamento que lhe provoca uma Reação 

Adversa ao Medicamento (RAM) ou toma em dose/frequência/duração 

superior à que precisa. 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

 Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica são aqueles que, segundo o 

DL nº 176/2006 de 30 de agosto7, por constituírem um risco para a saúde do 

doente quando utilizados sem receita médica ou quando utilizados para fins 

diferentes dos pretendidos, por conterem substâncias ou preparações à base 

dessas substâncias cuja atividade ou reações adversas sejam indispensáveis 

aprofundar e por poderem ser administrados por via parentérica, tal como o 

nome indica, só podem ser comercializados mediante a apresentação de 

prescrição médica. 
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5.1.1. Prescrição 

 A receita médica (RM) é o documento oficial da dispensação de 

medicamento. O Despacho 2935-B/2016, de 25 de fevereiro13 impõe que, desde 

1 de abril de 2016, é obrigatória a prescrição exclusiva da receita eletrónica 

desmaterializada (ou receita sem papel), visando uma maior segurança, tanto a 

nível da prescrição, como da dispensação clínica de medicamentos em todo o 

SNS. Apesar disto, as exceções pressupostas pela Portaria 224/2015, de 27 de 

julho14 (prescrição até 40 receitas mensais, falência informática, prescrição no 

domicílio e inadaptação do prescritor), permitem ainda a utilização da RM 

manual. 

 Neste momento, e como referido anteriormente, as receitas eletrónicas 

desmaterializadas passaram a ser de caráter obrigatório, mas, apesar disso, 

como contactei ao longo do estágio com várias receitas eletrónicas 

materializadas, estas também serão abordadas ao longo deste relatório. O 

sistema traz vantagens para o utente, já que todos os produtos de saúde 

prescritos são incluídos num único receituário, o que antes não acontecia. No ato 

da dispensa nas farmácias, o utente poderá optar por aviar todos os produtos 

prescritos, ou apenas parte deles, sendo possível levantar os restantes em 

diferentes estabelecimentos e em datas distintas.15 No entanto, este primeiro 

contacto dos utentes pode provar-se, inicialmente, complicado pelo que o 

farmacêutico deve manter-se constantemente atualizado e ter o cuidado de 

explicar ao pormenor as particularidades desta receita como, por exemplo, o 

facto da validade passar a ser individual para cada linha de prescrição, ao 

contrário do que se passava com as anteriores em que o prazo de validade era 

comum a todas as linhas de prescrição. As receitas médicas materializadas 

destinavam-se à prescrição de medicamentos usados em tratamentos de curta 

duração, apresentando uma validade de trinta dias. As receitas médicas 

renováveis materializadas continham até três vias, devidamente identificadas no 

canto superior direito, tendo, no máximo, uma validade de seis meses a partir da 

data de prescrição, destinando-se a medicamentos de tratamentos de longa 

duração.16 

5.1.2. Validação da Prescrição 

 Para que o farmacêutico possa aceitar a prescrição e dispensar os 

medicamentos nela contidos, necessita de validar a prescrição. Assim, são aqui 
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descritos os critérios de validação médica, tanto para uma prescrição eletrónica 

como para uma prescrição manual15: 

Prescrição eletrónica materializada: 

 Numeração da receita, identificação do médico prescritor e local de 

prescrição; 

 Dados do utente: 

o Nome e número de utente; 

o Número de beneficiário da entidade financeira responsável; 

o Regime especial de comparticipação de medicamentos, 

representado pelas letras “R” e “O”, se aplicável: 

 A letra “R” aplica-se aos utentes pensionistas abrangidos 

pelo regime especial de comparticipação; 

 A letra “O” aplica-se aos utentes abrangidos por outro 

regime especial de comparticipação identificado por menção 

ao respetivo diploma legal. 

 Identificação do medicamento: 

o Prescrição por DCI: 

 DCI ou nome da substância ativa; 

 Forma farmacêutica; 

 Dosagem; 

 Apresentação (dimensão da embalagem); 

 CNPEM (Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos); 

o Prescrição por nome comercial: 

 Adicionalmente, deverá conter: 

 Nome comercial do medicamento ou do respetivo 

titular de autorização de introdução no mercado; 

 Código do medicamento representado em dígitos e 

em código de barras (em vez do CNPEM). 

 Posologia (dose, intervalo de administração e duração do tratamento); 

 Comparticipações especiais, devendo ser indicado o despacho aplicável; 

 Número de embalagens, podendo ser prescritos até 4 medicamentos 

distintos, num total de 4 embalagens por receita. No máximo, podem ser 
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prescritas duas embalagens por medicamento. No caso dos 

medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem 

unitária, podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo 

medicamento. 

 Data de prescrição e assinatura do prescritor. 

 A prescrição por nome comercial é uma situação excecional e que só deve 

ser efetuada nas seguintes situações: 

 Prescrição de medicamento com substância ativa para a qual não exista 

medicamento genérico similar comparticipado ou para o qual só exista 

original de marca e licenças; 

 Medicamentos que, por razões de propriedade industrial, apenas podem 

ser prescritos para determinadas indicações terapêuticas; 

 Justificação técnica do prescritor quanto às insusceptibilidades de 

substituição do medicamento prescrito. 

o Margem ou índice terapêutico estreito (alínea a): 

 A receita tem que conter a menção “Exceção a) do n.º 3 do 

art. 6.º”; 

 Esta justificação está limitada a uma lista de medicamentos 

definida pelo Infarmed. 

o Reação adversa prévia (alínea b) 

 A receita tem de conter a menção “Exceção b) do n.º 3 do 

art. 6.º - reação adversa prévia”; 

 Esta alínea apenas se aplica às situações em que tenha 

havido uma reação adversa reportada ao Infarmed; 

o Continuidade de tratamento superior a 28 dias (alínea c) 

 A receita tem de conter a menção “Exceção c) do n.º 3 do 

art. 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias”. 

 O médico pode prescrever com indicação da marca ou 

nome do titular em tratamentos com duração estimada 

superior a 28 dias. 

Receita Manual: 

 Na validação de uma receita manual deve ainda verificar-se: 

o Exceção justificativa (alíneas a, b ou c), como abordado acima; 
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o Não pode conter rasuras ou caligrafias diferentes, a utilização de 

canetas diferentes ou a prescrição a lápis. A receita renovável não 

pode ser emitida por via manual. 

Receitas Eletrónicas Desmaterializadas: 

 No caso destas receitas, elimina-se a possibilidade de erro humano pois 

todas as informações estão incluídas na receita que, ao ser lida através do leitor 

ótico, informa o utilizador sobre qualquer possível erro. É importante assinalar 

uma diferença significativa ao nível do número de embalagens que podem ser 

prescritas pois, ao contrário das receitas anteriormente abordadas, nas receitas 

desmaterializadas é possível prescrever em linhas de prescrição distintas, 

produtos de saúde e medicamentos distintos, sendo que cada linha de prescrição 

apenas pode incluir um produto ou um medicamento, até um máximo de duas 

embalagens cada, ou seis, se se tratar de um medicamento destinado a 

tratamento prolongado.16 

5.1.3. Dispensação Clínica de Medicamentos 

 Como referido no ponto anterior, é necessário previamente a verificação 

da Receita Médica. De modo a proceder à dispensa propriamente dita é 

importante perceber a quem se destinam os medicamentos, a sintomatologia 

apresentada, se se trata de medicação habitual, questionando o utente sobre a 

opção de seleção de produto genérico ou de marca. No ato da dispensa, o 

farmacêutico é obrigado a informar o utente da existência de medicamentos 

genéricos similares ao prescrito, comparticipados pelo SNS, e qual o mais 

barato. Deste modo, as farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no 

mínimo, três medicamentos de cada grupo homogéneo, de entre os que 

correspondem aos cinco preços mais baixos, devendo dispensar o de menor 

preço.7 No caso da inexistência de medicamento similar ou da existência das 

exceções a) e b), o farmacêutico só pode dispensar os medicamentos que 

constam na receita. No caso da exceção c), apesar da justificação, o utente pode 

optar por medicamentos similares ao prescrito, desde que estes sejam de PVP 

inferior. 

 Numa receita manual, a venda dos medicamentos é efetuada através da 

leitura ótica do código de barras de cada embalagem, escolha do organismo de 

comparticipação e exceções (caso existam). No caso de se tratar de uma receita 

eletrónica, apenas são lidos o número da receita e o código de acesso presente 
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na guia de tratamento, sendo que a receita, respetivas exceções e a 

comparticipação pelo SNS apareçam de modo automático no SI. Se existir, é 

necessário escolher o subsistema especial de comparticipação e, em ambos os 

casos, é necessário fotocopiar a receita e o cartão de cidadão. Já nas receitas 

eletrónicas desmaterializadas apenas se tira fotocópia do cartão de cidadão, 

carimba-se e rubrica-se esta fotocópia, anexando-a ao documento de faturação. 

 No final da venda, são preenchidos os dados do adquirente e é impresso, 

no verso da receita, o documento de faturação correspondente, onde consta, 

entre outras informações, uma declaração de que o utente recebeu os 

medicamentos indicados, a qual deverá ser rubricada pelo mesmo e esta deve 

ser também carimbada, rubricada e datada pelo farmacêutico. Quando o utente 

deseja apenas alguns dos produtos da receita, é possível deixá-la suspensa, 

sendo esta arquivada na farmácia, até à finalização em definitivo da dispensa 

dos produtos prescritos. 

5.1.4. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos exercem uma ação ao 

nível do Sistema Nervoso Central, provocando uma alteração das suas funções 

e, consequentemente, conduzem facilmente a tolerância, dependência física ou 

psíquica e sintomas de privação. Devido aos riscos associados à sua utilização, 

estes medicamentos são prescritos isoladamente, sendo a receita identificada 

como receita especial (RE). Assim, uma listagem destes medicamentos foi 

descrita no Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro17, estando as normas 

explanadas no Decreto-Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro18. Para além 

dos métodos de controlo já abordados no ponto 3.2.4. referente à receção de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, estes também são controlados 

aquando da dispensa. Nesta, estes medicamentos são automaticamente 

identificados pelo SI, que requere o preenchimento de vários campos: nome do 

médico prescritor, nome e morada do utente e nome, morada, idade e número 

de identificação pessoal do adquirente, sendo também necessária a 

apresentação do cartão de cidadão/bilhete de identidade. 

Tratando-se de receitas em suporte de papel, os dados são impressos no 

verso da receita, sendo esta carimbada e assinada pelo farmacêutico. É também 

impresso um recibo comprovativo da venda que deve ser agrafado à fotocópia 

da receita, sendo arquivado na farmácia durante três anos. São impressos dois 
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talões de faturação sendo um agrafado ao original da receita que será enviada 

ao organismo que comparticipa e outro talão é agrafado à cópia (ou fotocópia da 

receita) tal como referido anteriormente. São enviados para o Infarmed por via 

eletrónica os registos mensais das compras e das vendas e o balanço onde 

consta a lista dos psicotrópicos e estupefacientes movimentados e o stock final 

dos mesmos. 

5.1.5. Regimes de Comparticipação 

A comparticipação de medicamentos pode ser feita através de dois tipos 

de regimes, o regime geral e o regime especial.16,19 

Regime Geral de Comparticipação 

O regime geral de comparticipação de medicamentos é composto por 

quatro escalões, pagando o Estado uma percentagem do PVP do medicamento. 

Esta varia consoante a sua classificação farmacoterapêutica e encontra-se 

definida na Portaria nº 924-A/2010, de 17 de setembro20, sendo que o escalão A 

corresponde a 90 %, o escalão B a 69%, o escalão C a 37% e o escalão D a 

15%. 

Regime Especial de Comparticipação 

O regime especial de comparticipação, pode ser representado pela letra 

R ou O, conforme a situação. No caso dos pensionistas do regime especial (R), 

a comparticipação é acrescida de 5% ao escalão A, que passa a corresponder a 

95%, e 15% aos escalões B, 84%, C, 52%, e D, 30%. Contudo, caso os 

medicamentos dispensados tenham um PVP dentro dos cinco mais baratos, a 

comparticipação é de 95%. Em relação aos medicamentos utilizados em 

determinadas patologias ou grupos especiais de utentes, (O), beneficiam de 

outro regime de comparticipação, devendo o médico prescritor indicar na receita 

o diploma correspondente a essa patologia ou ao grupo de utentes em questão, 

sendo que este valor de comparticipação é variável pois é definido por legislação 

própria.20 

Existem ainda outros regimes de comparticipação, como a 

comparticipação de medicamentos manipulados que corresponde 30% do seu 

PVP e a comparticipação de produtos destinados ao autocontrolo da diabetes, 

como as tiras-teste, 85% do PVP e agulhas, seringas e lancetas que são 

comparticipadas na sua totalidade. É importante referir que foram criados 

subsistemas de saúde que possuem diferentes regimes de complementaridade, 
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devido a várias empresas, seguradoras, etc., como por exemplo os subsistemas, 

Medis®, SAMS (Serviços de Assistência Médico Social) Quadros, entre outros. 

 Durante o estágio, tive a oportunidade de contactar com diversos regimes 

de comparticipação, tendo sido, sempre que necessário, detalhadamente 

esclarecido sobre a forma de proceder durante a faturação dos mesmos. 

5.1.6. Faturação 

Aquando da dispensa de medicamentos comparticipados é impresso um 

documento de faturação, tal como foi referido anteriormente que, após a 

assinatura do utente, o farmacêutico deve assinar, datar e carimbar. Na FA, é 

feita imediatamente uma separação das receitas por organismo de 

comparticipação sendo que farmacêutico responsável verifica, durante todo o 

mês, as receitas faturadas, seguindo os parâmetros para validação de receitas 

abordados anteriormente, organizando-as também sequencialmente por número 

atribuído na faturação em cada lote, sendo que cada lote é composto por 30 

receitas. Após conferência de um lote, é emitido um verbete que contém um 

resumo das receitas, sendo este carimbado e colocado à volta das respetivas. O 

receituário da farmácia deve então ser recolhido mensalmente pelos Correios de 

Portugal (CTT) e entregue na Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS) respetiva, no caso do organismo responsável ser o SNS ou para a 

Associação Nacional das Farmácias (ANF), caso se trate de qualquer outro 

organismo, sendo a ANF a responsável por reencaminhar para cada entidade o 

respetivo receituário. 

Com os recentes desenvolvimentos com as receitas eletrónicas, foi 

também possível simplificar o processo de gestão documental, uma vez que, o 

envio por meio eletrónico dos dados da fatura e dos documentos de prestação, 

visa permitir o agrupamento da totalidade do receituário, em apenas quatro tipos 

de lotes aquando da dispensa: lote do tipo 99 (inclui todas as receitas 

materializadas que tenham sido dispensadas com sucesso, ou seja, sem que 

seja identificado um erro) e lote do tipo 98 (inclui todas as receitas materializadas 

que tenham sido dispensadas sem sucesso, ou seja, que foram registadas com 

um erro), tipo 97 (inclui todas as receitas desmaterializadas que tenham sido 

dispensadas com sucesso, ou seja, sem que seja identificado um erro) e tipo 96 

(inclui todas as receitas desmaterializadas que tenham sido dispensadas sem 

sucesso, ou seja, que foram registadas com um erro). 
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5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Os MNSRM são definidos como qualquer medicamento que não preencha 

qualquer das condições referidas para os MSRM, mas que, contudo, contenham 

indicações terapêuticas que se incluam na lista de situações passíveis de 

automedicação.7 Os MNSRM não comparticipados podem ser dispensados nas 

Farmácias e nos Locais de Venda autorizados para o efeito, sendo o seu PVP 

fixado a nível dos canais de distribuição e comercialização. No caso dos MNSRM 

comparticipados, estes podem ser dispensados nas farmácias e nos locais de 

venda autorizados para o efeito, sendo o seu PVP fixo, no entanto, apenas há 

lugar a comparticipação caso sejam adquiridos em farmácias. 

5.3. Outros Produtos Farmacêuticos 

Na FA comercializam-se muitos outros produtos de saúde, tais como 

produtos cosméticos e dermofarmacêuticos21, produtos e medicamentos de uso 

veterinário22, dispositivos médicos23, medicamentos e produtos homeopáticos7, 

produtos dietéticos24, produtos para alimentação especial25 e medicamentos 

manipulados8, sendo que cada um destes grupos são definidos e regidos pela 

sua própria legislação. 

6. Serviços Prestados 

A Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro,26 define os serviços 

farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias no âmbito da promoção 

da saúde e do bem-estar dos utentes. Na FA, é possível proceder à 

determinação do peso e altura, pressão arterial, glicémia, colesterol total, LDL e 

HDL, hemoglobina, ácido úrico, teste de gravidez e triglicerídeos, sendo que as 

duas primeiras são efetuadas por recurso a um equipamento que se encontra na 

área de atendimento geral ao público e as restantes são efetuadas num gabinete 

de atendimento personalizado. Neste gabinete são também realizadas consultas 

de nutrição e consultas de podologia prestadas por profissionais licenciados nas 

respetivas áreas. 

Ajudei diversos utentes na utilização do equipamento de medição da 

pressão arterial, explicando os valores obtidos e quais os valores padrão, assim 

como na determinação do peso e altura e IMC. Para além disso, tive a 

oportunidade de assistir à medição da glicémia, colesterol total e triglicerídeos.  
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7. Formações 

Durante o decorrer do meu estágio, foi-me possível participar em diversas 

formações tanto em localizações externas à farmácia tais como, da Uriage® e 

diversas gamas da Pierre Fabre®, como internas tais como sobre suplementos 

linha da beCOMe® e também sobre produtos das gamas Urgo®, Biorga® e 

Avène®. Estas formações são importantíssimas para o farmacêutico, pois 

permitem conhecer diversos produtos, de modo a conseguir aconselhar o utente 

sobre várias temáticas, tornando o atendimento mais especializado e focado na 

resolução dos diversos problemas que podem surgir na farmácia. 
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Parte II – Projetos Desenvolvidos 

Projeto I - Insónia 

1. A Insónia em Portugal 

O sono preenche aproximadamente um terço das nossas vidas e é 

fundamental para a recuperação física e psíquica do indivíduo. No passado 

recente tem sido observada uma tendência nos países europeus para um maior 

consumo de medicamentos para dormir. 27 Portugal não foge à regra e, de acordo 

com os resultados obtidos num estudo de 2005, cerca de 28,1% dos inquiridos 

sofre de sintomas de insónia, pelo menos três noites por semana. Cerca de 

10,1% referiu que estava insatisfeito com a qualidade do seu sono.28 

2. O Sono 

O sono é responsável por múltiplas funções do organismo tal como a 

manutenção do metabolismo do cérebro, o descanso do sistema cardiovascular, 

etc. e representa um terço da nossa vida.29 O eletroencefalograma (EEG) é um 

dos métodos mais utilizados de forma a caraterizar o sono em diferentes fases, 

estando um EEG-tipo de cada subfase descrito no anexo VI.30 

2.1. Fases do Sono 

O sono pode ser dividido, essencialmente, em sono REM e não-REM.31,32 

2.1.1. Sono não-REM 

O estado de sono não-REM é via de entrada no sono para a maioria dos 

adultos, sendo este dividido em 3 subfases, I, II e III.33,34  

A fase I diz respeito ao sono leve em que se pode ser acordado muito 

facilmente, muitas vezes sem se ter a perceção de ter adormecido. Durante esta 

fase, os movimentos oculares são mais lentos e a atividade muscular diminui, 

podendo muitas pessoas sentir contrações musculares repentinas após uma 

sensação de queda. É caraterizada por um registo de ondas de baixa frequência, 

ondas teta (4-8 Hz).33,35 

A fase II é caraterizada por ondas de menor frequência quando 

comparadas à fase I, assim como um aumento da sua amplitude. Verificam-se 

pela primeira vez nesta fase duas caraterísticas do sono Não-REM, os fusos do 

sono e os complexos K. Os fusos do sono são picos de atividade periódicos com 

uma frequência de 10-12 Hz, cuja duração é maior do que 0,5 segundos 

(normalmente dura 1 a 2 segundos).33,35 Já os complexos K são compostos por 
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um breve pico de voltagem negativa, seguido de uma componente positiva e um 

pico final negativo que duram, normalmente 1 segundo.36 

Na fase III ou fase de sono profundo, não existe movimento ocular ou 

atividade muscular, sendo muito difícil acordar alguém durante esta fase. É 

caraterizada por ondas delta de pequena frequência (0,5-2 Hz) e de grande 

amplitude (> 100 μV).33,35 

2.1.2. Sono REM 

No sono REM são observadas ondas de elevada frequência (15-30 Hz) e 

baixa amplitude, notavelmente similares às de um indivíduo que se encontra 

acordado. Uma das principais caraterísticas desta fase são os movimentos 

oculares rápidos, sendo que se observa uma inatividade de praticamente todos 

os músculos voluntários (exceto os extraoculares e o diafragma). 33,35 É durante 

esta fase que a maioria dos sonhos ocorre e, normalmente, quando uma pessoa 

acorda durante esta fase, consegue lembrar-se desses sonhos.37 No anexo VII 

estão descritas as diferentes mudanças fisiológicas que ocorrem durante o sono 

não-REM e o sono REM.38 

2.2. Ciclo do Sono 

Uma noite de 8 horas de sono, é composta por 4 a 5 ciclos do sono, sendo 

que cada ciclo dura, em média, 90 a 120 minutos. Um ciclo inicia-se pelo sono 

não-REM, passando pelas fases I, II e III e terminando com a fase de sono REM. 

Ao longo de uma noite, nos sucessivos ciclos, a percentagem de tempo passado 

em fase REM aumenta com a diminuição da percentagem da fase III de sono 

não-REM.35,37  

A idade também influencia bastante o ciclo do sono. Os recém-nascidos, 

apesar de dormirem cerca de 16 a 18 horas por dia, fazem-no de modo 

descontínuo, ou seja, dormem em vários períodos diferentes, sendo a maior 

ocorrência contínua de sono no máximo de 4 horas. Assim, o seu sono é apenas 

constituído por 1 a 2 ciclos, tendo a particularidade de os iniciar na fase REM. 

Este padrão particular deve-se ao fato de os ciclos circadianos não estarem 

ainda bem definidos. O ritmo circadiano começa a ser mais notório por volta dos 

2/3 meses, notando-se nesta idade um maior período de vigília durante o dia e 

períodos mais longos de sono durante a noite. O ciclo de sono passa a iniciar-

se pelo sono não-REM e o sono REM decresce e passa para o final do ciclo. A 

duração de um ciclo é, em média, de 50 minutos.  
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O tempo total de sono vai diminuindo, aproximando-se durante a 

adolescência do padrão típico dos adultos. Este padrão inclui uma noite de sono 

de 8 horas, caraterizando-se por uma maior percentagem da fase III. Com o 

avançar da idade o número de horas numa noite de sono, normalmente, diminui, 

aumentando também a fase I, acompanhada de uma diminuição da fase III.35 

2.3. Definição e Sintomas 

A insónia é o distúrbio do sono mais comummente relatado, passando 

muitas vezes despercebido e não tratado, apesar do profundo impacto que causa 

na saúde e qualidade de vida.39 A insónia define-se por dificuldades em 

adormecer, manter-se a dormir ou por durações de sono muito curtas apesar de 

ter uma oportunidade adequada para uma noite completa de sono.40 Para além 

disto, os outros sintomas normalmente associados à insónia são diurnos, tais 

como cansaço, falta de energia, dificuldades de concentração e/ou 

irritabilidade.41 

2.4. Classificação e Fatores de Risco 

 A insónia pode ser classificada quanto à sua duração e quanto à sua 

etiologia39. No que diz respeito à duração, esta pode ser aguda, caso a sua 

duração seja inferior a quatro semanas, ou crónica quando a sua duração é 

superior a quatro semanas, com sintomas em pelo menos três noites por 

semana. As causas principais da insónia aguda são o stress situacional 

(financeiro e laboral, por exemplo) e o stress ambiental. Quanto à etiologia, pode 

ser dividida em insónia primária ou insónia secundária (causada por 

medicamentos, outras doenças, etc.). As insónias secundárias são cada vez 

mais prevalentes, em relação às primárias, sendo que os distúrbios de humor e 

ansiedade estão presentes numa grande parte destes casos (30-50%). As 

causas da insónia secundária estão descritas no anexo VIII.42 

O descrever da história do sono é de extrema importância para o 

diagnóstico pois permite caraterizar o sono do paciente, assim como identificar 

os problemas atuais que este experiencia. Deste modo, apresenta-se no anexo 

IX um modelo de história do sono que pode ser utilizado como ferramenta de 

diagnóstico, assim como um diário do sono a preencher diariamente pelo 

paciente no anexo X.42 Os dois maiores fatores de risco para a insónia são o 

aumento da idade e o sexo feminino.35 Um estudo a nível populacional constatou 

que a insónia era duas vezes mais prevalente em mulheres, apesar do motivo 
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desta diferença não ser ainda conhecido43. Outros fatores de risco incluem 

estilos de vida stressantes, co-morbilidade e trabalho por turnos. 

3. Tratamento 

3.1. Terapias Não Farmacológicas 

As terapias não farmacológicas demonstraram uma melhoria dos 

sintomas diurnos, qualidade de vida e co-morbilidades, sendo bem tolerada e 

apresentando baixo risco de efeitos adversos. Contudo, o facto de não se 

encontrar disponível em todos os centros de tratamento, o custo e a adesão por 

parte dos pacientes tem demonstrado ser o principal entrave a estas terapias. 

Vários estudos comprovam que estas terapias apresentam resultados 

equivalentes, mas mais duradouros que os tratamentos farmacológicos, sendo 

que estes últimos ainda apresentam a desvantagem de possuírem efeitos 

adversos.44,45,46 No entanto, é na combinação do tratamento farmacológico com 

o não farmacológico que se verifica uma maior utilidade destas terapias. 

3.1.1. Terapia Cognitiva-comportamental 

Esta terapia consiste em identificar crenças do paciente baseadas em 

informações erradas e que estejam a provocar ansiedade, podendo intensificar 

a gravidade do problema e educá-lo para conceitos mais saudáveis e realistas, 

aprendendo a lidar com o stress e possíveis recaídas.42 Tem demonstrado ser 

muito útil na desmitificação de várias preconceções que agravavam a insónia, 

tendo como principal desvantagem a longa duração da terapia.47 

3.1.2. Educação e Higiene do Sono 

A educação e higiene do sono tem como objetivo auxiliar o paciente a 

adquirir hábitos de sono saudáveis, de modo a melhorar a qualidade do sono. 

Algumas medidas higiénicas do sono são: criar um ambiente calmo no quarto, 

evitando a exposição a ecrãs que emitam luz antes de se deitar, evitar bebidas 

com cafeína nas 8 horas antes de se deitar, evitar bebidas alcoólicas e refeições 

pesadas antes de dormir, etc.42,48 Assim, este método baseia-se em aprender a 

modificar fatores extrínsecos como comportamentos e consumo de substâncias 

que possam prejudicar o sono. 

3.1.3. Terapia do Controlo do Estímulo 

Esta terapia ajuda os pacientes a associarem a cama apenas ao sono ou 

à atividade sexual, de modo a eliminarem outras associações que prejudiquem 

o sono, como o medo de não conseguir adormecer, o stress de planearem o dia, 
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etc.42 Deste modo, o paciente é aconselhado a apenas ir para a cama quando 

sentir sono e, estando 20 minutos sem conseguir adormecer, deve levantar-se e 

realizar uma tarefa calma como ler noutra divisão da casa, apenas voltando para 

a cama quando sentir sono novamente. Para além disso, deve-se acordar todos 

os dias à mesma hora, mesmo aos fins-de-semana e deve evitar as sestas 

durante o dia, de modo a fomentar um horário de sono constante.49 

3.1.4. Terapia da Restrição 

 A terapia da restrição do sono consiste em limitar o tempo passado na 

cama, de modo a que o tempo passado na cama seja eficaz, ou seja, que este 

seja sempre a dormir. Esta terapia baseia-se no conceito de que, ao permanecer 

demasiado tempo na cama, o paciente altera o seu ritmo circadiano e, através 

desta terapia, é induzida temporariamente uma privação do sono, de modo a que 

o sono no dia seguinte não seja condicionado e seja mais eficaz.42 Todas as 

semanas, deve aumentar-se o tempo passado na cama em 15 minutos e, caso 

a eficácia do sono seja maior do que 90%, ou seja, caso 90% do tempo passado 

na cama seja passado a dormir, aumenta-se mais 15 minutos na semana 

seguinte.49 Este processo deve ser continuado até ao paciente mencionar 

melhorias, principalmente ao nível da sonolência diurna. 

3.1.5. Intervenção Paradoxal 

Este método é utilizado de forma a que o paciente perca o medo de não 

dormir, mantendo-se acordado o maior tempo possível até começar a ter sono, 

sem desrespeitar outras regras de higiene do sono. Deste modo, é reduzida a 

ansiedade causada pela insistência em adormecer, fazendo com que este 

processo seja mais fácil.42,49 

3.1.6. Terapias de Relaxamento 

As terapias de relaxamento têm como principal objetivo reduzir a 

excitação fisiológica e psicológica, sendo por isso essencialmente apontada à 

fase inicial do sono.42,49 Existem várias técnicas que, após uma orientação inicial 

por um profissional, podem ser realizadas pelos próprios pacientes. Estas 

técnicas incluem: relaxamento muscular progressivo, meditação, biofeedback, 

exercício leves/alongamentos, respiração profunda, etc. 

3.1.7. Consolidação do Sono 

A consolidação do sono visa limitar o tempo total efetivamente passado 

na cama de modo a que esta corresponda exclusivamente ao total de sono do 
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doente. O paciente fixa uma hora para se deitar e levantar, determina a média 

do tempo total de sono, sendo que esta nunca deve ser inferior a 5 horas.42 

Baseia-se no mesmo princípio da terapia de restrição do sono, ou seja, de não 

insistir em ficar na cama até adormecer, no entanto, neste caso, não há uma 

indução temporária de privação do sono, sendo por isso, um método mais 

seguro. 

3.2. Terapia farmacológica 

A terapia farmacológica também tem apresentado melhorias dos 

sintomas, contribuindo para uma melhor qualidade do sono. No entanto, esta 

terapia inclui muitos efeitos adversos, pelo que a seleção do tratamento deve ser 

muito bem avaliada. Deve-se basear o tratamento no aspeto mais problemático 

para o paciente, ou seja, a latência do sono, manutenção do sono, qualidade do 

sono ou sintomas diurnos.42 

Assim, os pacientes que apresentam maiores dificuldades em iniciar o 

sono deverão utilizar um medicamento de ação curta, conseguindo adormecer e 

reduzindo a sonolência diurna. Já os que apresentam maiores dificuldades em 

manter o sono devem utilizar um medicamento de ação longa, com a 

desvantagem de aumentarem a sonolência diurna.50 

3.2.1. Benzodiazepinas 

As benzodiazepinas constituem uma classe de medicamentos que 

potencia a ação inibitória do ácido gama-aminobutírico (GABA) nos recetores 

GABAA, através da ligação destas a um local alostérico do receto, apresentando 

uma modulação alostérica positiva. Deste modo, promovem a hiperpolarização 

dos neurónios através da abertura de um canal de cloro.51 Existem diferentes 

subtipos de recetores GABAA distribuídos pelo cérebro, o que leva a que a 

ativação destes produza efeitos farmacológicos diferentes, ou seja, as diferenças 

de seletividade para os diferentes subtipos podem explicar as suas ações 

ansiolíticas e hipnóticas.52 Para o tratamento da insónia são utilizadas 

essencialmente por reduzirem o tempo de latência e por prolongarem a fase II e 

o tempo total de sono, podendo ainda reduzir a fase REM. 

As benzodiazepinas possuem muitos efeitos adversos tais como: 

sonolência, alteração da memória a curto prazo, confusão, depressão, 

alterações gastrointestinais, alterações visuais e irregularidades 

cardiovasculares. Para além destes efeitos, as benzodiazepinas podem induzir 
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dependência física e psíquica, assim como tolerância, pelo que os tratamentos 

devem ser de curta duração (no máximo 4 semanas) e na dose mínima eficaz.51 

As benzodiazepinas podem ser divididas em 3 tipos diferentes: 40,42,53 

 Benzodiazepinas de ação curta 

o Triazolam (Halcion®) 

o Brotizolam (Lendormin®) 

 Benzodiazepinas de ação intermédia 

o Lorazepam (Ansilor®, Lorenin®,Lorsedal®) 

o Estazolam (Kainever®) 

o Loprazolam (Dormonoct®) 

 Benzodiazepinas de ação longa 

o Flurazepam (Morfex®, Dalmadorm®) 

3.2.2. Agonistas dos Recetores das Benzodiazepinas 

Os agonistas dos recetores das benzodiazepinas são moléculas que se 

ligam no mesmo local que as benzodiazepinas, mas, no entanto, por 

apresentarem uma estrutura diferente, possuem uma ação mais direcionada 

para as subunidades α1 que estão presentes nos recetores GABAA do tipo ω1 

que estão localizados maioritariamente no cérebro.54,55 Os efeitos adversos são 

similares aos descritos anteriormente para as benzodiazepinas, no entanto, 

devido à sua surta duração de ação, não induzem ressaca.56 

Em Portugal, o zolpidem (Cymerion®, Stilnox®) é o único fármaco 

aprovado para comercialização. 

3.2.3. Melatonina 

A melatonina é uma hormona envolvida na coordenação do ciclo do sono, 

sendo que os seus níveis sanguíneos aumentam, normalmente, depois de 

começar a escurecer.57 Os medicamentos que contêm melatonina são mais 

indicados para pacientes com síndrome de atraso de fase de sono ou que 

possuam níveis baixos de melatonina, não mostrando grandes melhorias no 

tratamento da insónia. Não são frequentes efeitos secundários, exceto 

sonolência, sendo um fármaco seguro desde que a sua utilização seja de curta 

duração.58 Existem diversos OTC que utilizam melatonina na sua composição 
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como o Valdispert Noite® e o Valdispert Noite Rapid®, sendo que o Circadin®59 

é o único MSRM composto por melatonina comercializado em Portugal. 

3.2.4. Outros fármacos 

3.2.4.1. Antidepressivos 

Alguns antidepressivos apresentam ação sedativa devido à sua ação anti-

histamínica ou anticolinérgica.60 São indicados para a insónia secundária 

associada a uma depressão, sendo comummente utilizados a amitriptilina 

(ADT®), a mirtazapina (Remeron Soltab®), a maprotilina (Ludiomil®) e a 

trazodona (Trazone AC®, Trazone OD®, Triticum®, Triticum AC®, Triticum 

OD®). Estes fármacos reduzem a latência do sono e aumentam a sua duração 

e eficiência, no entanto, o seu efeito tende a ser de curta duração e os efeitos 

adversos são frequentes.61 No entanto, certas classes de antidepressivos, como 

os inibidores da recaptação da serotonina e os inibidores da recaptação da 

serotonina e noradrenalina podem agravar a insónia devido a possuírem um 

efeito excitatório ao nível dos recetores de serotonina tipo 2.62 

3.2.4.2. Anti-histamínicos 

A utilização desta classe de fármacos baseia-se no aproveitamento de um 

efeito secundário dos anti-histamínicos de primeira geração, pois ao inibirem a 

ação do recetor H1, provocam sonolência.63 Um exemplo de um anti-histamínico 

indicado para a insónia é a doxilamina (Dormidina®), um OTC, mas cuja 

utilização deve ser curta (nunca exceder os 7 dias).64 Os efeitos adversos são os 

mesmos dos anti-histamínicos: xerostomia, obstipação, fadiga e sonolência 

residual com alteração da capacidade de operação de máquinas.65 

3.2.4.3. Barbitúricos 

Os barbitúricos, como por exemplo, o fenobarbital (Bialminal®, Luminal®, 

Luminaletas®) e a primidona (Mysoline®), são agonistas dos recetores GABAA 

cerebrais, diminuindo a latência no sono e suprimindo o sono REM. São úteis 

para o tratamento da insónia de curta duração (no máximo duas semanas), 

sendo que a partir deste período deixam de ser eficazes. Para além disso, a sua 

utilização a longo prazo está associada a tolerância e dependência, assim como 

a um aumento dos seus efeitos adversos (agitação, confusão, etc.).42 Atualmente 

não são indicados para o tratamento da insónia pois existem opções mais 

seguras e eficazes. 
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3.2.4.4. Valeriana 

O mecanismo de ação da valeriana ainda não está completamente 

elucidado, mas pensa-se que a sua ação possa ser devida a uma modulação 

dos recetores GABAA. No entanto, os estudos existentes são insuficientes para 

comprovar a sua eficácia, havendo até algumas reservas quanto a possíveis 

efeitos adversos da sua utilização.66 Estão presentes no mercado em diversos 

MNSRM como, por exemplo, o Valdispert®, o Livetan® e o Valeron®. 

4. Protocolo Terapêutico 

Os protocolos terapêuticos ou normas de orientação terapêuticas são 

linhas de orientação com o objetivo de uniformizar as abordagens e o tratamento 

de diversas patologias, tendo a Ordem dos Farmacêuticos lançado em 2011 um 

documento para este mesmo efeito, sendo uma das patologias nele abordado a 

insónia primária. No anexo XI pode ser consultado o protocolo terapêutico para 

a insónia primária na sua totalidade.67  

A insónia primária é, segundo este protocolo, dividida em três categorias 

diferentes conforme a duração: transitória (dias), sub-aguda (dias e semanas) e 

persistente/crónica (≥ 1 mês).  

A transitória deve ser tratada com modificação do estilo de vida e adoção 

de medidas higiénicas de sono. 

A sub-aguda deve ser inicialmente tratada através de uma terapêutica não 

farmacológica (terapia cognitivo-comportamental, relaxamento, controlo de 

estímulos e restrição do sono), modificações de estilos de vida e medidas 

higiénicas do sono. Caso os sintomas persistam, deve ser adicionada a 

terapêutica farmacológica por períodos curtos (2-4 semanas), ou 

benzodiazepinas de ação curta/intermédia (como, por exemplo, o triazolam e o 

laprozolam) ou fármacos não benzodiazepínicos como por exemplo, agonistas 

dos recetores das benzodiazepinas como o zolpidem, ou a melatonina. 

Já no que diz respeito à persistente/crónica, deve-se iniciar o tratamento 

através de uma terapêutica combinada farmacológica (benzodiazepinas de ação 

curta/intermédia ou fármacos não benzodiazepínicos) e não farmacológica como 

por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, biofeedback, modificações do 

estilo de vida e medidas de higiene do sono. 

Caso haja remissão dos sintomas, o paciente deve ser monitorizado, 

definindo-se a duração restante do tratamento e descontinuação. Caso contrário, 
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deve proceder-se a uma reavaliação do paciente, sendo o próximo passo a 

prescrição de antidepressivos (como a amitriptilina e a trazodona). Novamente 

deve-se avaliar se os sintomas se mantiveram e, caso estes persistam, deve ser 

utilizado um agonista dos recetores das benzodiazepinas em combinação com 

um antidepressivo. 

5. Caso de Estudo 

 De seguida, é apresentado um caso de estudo, de uma utente de 59 anos 

que lida com insónia crónica. 

Após o nascimento do terceiro e último filho, com 30 anos, começou a ter 

algumas dificuldades em adormecer, iniciando nessa altura a toma esporádica 

de Lorenin®, quando sentia realmente necessidade disso. A situação apenas se 

agravou passados 10 anos, tendo dificuldades a adormecer mesmo com o 

Lorenin®, passando a tomar o Unisedil®. Este acabou por ser o medicamento 

que tomou durante mais tempo, mas sempre de forma descontínua, nunca 

ultrapassando 1 mês de utilização seguida. No início sentiu claras melhorias, 

sentindo-se bem durante o dia e conseguindo adormecer à noite. No entanto, o 

Unisedil® começou a não surtir o efeito desejado, tendo o médico prescrito o 

Lexotan® que após algum tempo de utilização também foi deixando de ser 

eficaz no tratamento da insónia.  

Voltou a marcar uma consulta no médico e, desta vez, foi-lhe prescrito o 

Cymerion®, medicamento que não tomou por muito tempo devido aos efeitos 

secundários por ele causados, especialmente tonturas e sonolência diurna. 

Consultou então um médico especialista em neurologia que lhe prescreveu o 

Ludiomil®, mas por ser altura do verão, e após dúvidas levantadas pela utente 

sobre a exposição à luz solar concomitantemente à toma deste medicamento, 

prescreveu-lhe também o Rivotril®, de modo a aliviar os sintomas até ao início 

da toma do Ludiomil®. Inicialmente, a toma do Ludiomil® não estava a produzir 

o efeito desejado, mas, passado algum tempo, começou a conseguir adormecer 

melhor e a não sentir o cansaço e sonolência diurna. No entanto, após a tomar 

o medicamento durante 4 meses, vários efeitos secundários, nomeadamente, 

xerostomia, obstipação e aumento do peso, impediram a continuação da toma. 
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Após nova consulta com o médico neurologista, foi-lhe explicado que, 

possivelmente, a causa da sua insónia seria ansiedade, seja por preocupações 

do dia-a-dia ou mesmo ansiedade por não conseguir adormecer. Prescreveu-lhe 

o Triticum AC®, estando, de momento, a surtir efeito, sem efeitos secundários 

assinaláveis. Quanto a outros medicamentos, apenas utiliza o Daflon 500® para 

as pernas pesadas e cansaço e, esporadicamente o Adalgur®N para dores 

ocasionais. 

 Apesar de se tratar de um caso que se iniciou há muitos anos, foi 

aconselhado à utente o preenchimento da sua história do sono e respetivo diário 

de sono. Para além disso, foram-lhe explicados os diversos tipos de terapias não 

farmacológicas, tendo a utente admitido que já havia feito muitas alterações ao 

seu estilo de vida e tomado medidas de higiene do sono, mas que existiam 

aspetos que ela desconhecia e que iria tentar incorporar no seu dia-a-dia, tais 

como, não se manter na cama caso não consiga adormecer. A utente também 

referiu que, apesar de inicialmente o seu maior problema fosse conseguir 

adormecer, mais recentemente e com a toma do Triticum AC®, passou a ser a 

manutenção do sono, o maior obstáculo para uma noite bem dormida. No 

entanto, a utente diz preferir esta situação pois, ao conseguir adormecer, sente 

que “dormiu alguma coisa”, o que também ajuda a diminuir o cansaço e a própria 

ansiedade por não conseguir adormecer. 

 Neste caso, apesar de não ter sido seguidas medidas não farmacológicas 

(o que contraria as normas terapêuticas), os restantes passos da terapia não 

farmacológica tendo iniciado o tratamento com benzodiazepinas (Lorenin®, 

Unisedil® e Lexotan®), seguindo para os agonistas dos recetores das 

benzodiazepinas (Cymerion®) e, por fim, os antidepressivos (Ludiomil® e Triticum 

AC®). No entanto, é importante voltar a referir que apenas a terapia não 

farmacológica apresenta benefícios a longo prazo.44,45,46 

6. Conclusão  

A insónia é, de facto uma patologia muito difícil de abordar pois o utente 

apenas quer uma resolução rápida pois o cansaço e a sonolência prejudicam 

imenso a qualidade de vida e o bem-estar do utente. É por isso mesmo essencial 

que, num primeiro contato com um utente que está a começar a sentir sintomas 

de insónia, se saiba abordar adequadamente esta patologia, tentando explicar 
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as alternativas não farmacológicas, de modo a conseguir corrigir possíveis 

problemas que estejam a agravar o estado de saúde, como por exemplo, maus 

hábitos de higiene de sono. A educação da população, especialmente a nível 

das terapias não farmacológicas é essencial pois praticamente todas as pessoas 

com que contactei durante o estagio e que sofriam de insónia, relatavam nunca 

ter utilizado esse tipo de terapia.  

Abordar um utente que sofre de insónia crónica revelou-se muito difícil 

pois, da experiência que tem, principalmente se apenas tiver sido aconselhado 

a fazer um tratamento farmacológico, sente que, se um medicamento o ajudar a 

adormecer, será aquilo que quer tomar sempre pois “não conseguem adormecer 

sem esse comprimido”. Estes casos podem tornar-se especialmente graves no 

caso das benzodiazepinas pois produzem dependência, tornando os utentes 

menos abertos a falar sobre alternativas, até mesmo a nível farmacológico pois 

afirmam que “já tomei muitos medicamentos e só este é que funciona”, utilizando 

o medicamento para além do tempo recomendado. 

 É neste sentido que é importante a nível da farmácia comunitária, 

entender e esclarecer as diversas situações que podem surgir quando os utentes 

procuram algo que os ajude a dormir. Deve-se sempre procurar entender se 

existem outros fatores associados, ou seja, se se trata de uma insónia primária 

ou secundária pois, no último caso, sem se tratar a causa torna-se muito 

complicado proceder ao tratamento da insónia. No entanto, se o utente 

apresentar queixas que resultam de uma situação passageira (devido a uma 

situação de maior stress, por exemplo) que se espera ser temporária, podem ser 

úteis alguns OTC’s conjugados com alterações do estilo de vida.  

 É este o papel do farmacêutico e a importância de uma relação estreita e 

comunicativa com a população, de modo a conseguir aconselhar sempre a 

melhor alternativa ajustada ao problema do utente, sendo fulcral que o 

farmacêutico se mantenha atualizado e informado para exercer estas funções. 
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Projeto II – Automedicação  

1. Introdução 

A automedicação é definida pelo Infarmed como “a utilização de 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) de forma responsável, 

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

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

profissional de saúde”.76 Surge então a necessidade de perguntar se todas as 

pessoas que compram um MNSRM para um mal menor o fazem de forma 

responsável. 

De facto, é muito comum a compra de MNSRM por indicação de um amigo 

ou familiar, sem qualquer conhecimento sobre os efeitos do mesmo e de 

possíveis efeitos secundários e interações, podendo muitas vezes agravar 

outras doenças. É neste ponto que devemos ter em conta a última frase da 

definição de automedicação “(…) com a assistência ou aconselhamento opcional 

de um profissional de saúde.” Apesar de esta assistência ou aconselhamento 

por parte de um profissional de saúde ser opcional, é-o sem detrimento do 

pressuposto anteriormente, “(…) de forma responsável (…)”. 

Assim, o farmacêutico deve ter em conta a velha máxima: “saber o nome 

de um medicamento não é conhecê-lo”. O farmacêutico deve sempre procurar 

explicar possíveis problemas que a medicação pode trazer para o utente, 

fazendo com que este entenda que mesmo os MNSRM podem trazer 

consequências graves caso não sejam utilizados da forma mais correta. 

2. Alterações à Legislação 

No entanto, esta tarefa tornou-se mais complicada com o Decreto-Lei nº 

134/2005, de 16 de agosto, que tornou possível a comercialização dos MNSRM 

noutros estabelecimentos comerciais, tais como hipermercados, o que leva a 

que as pessoas adquiram produtos sem a possibilidade de um aconselhamento 

por parte de um profissional de saúde.77 Em 2013, foi introduzida no Estatuto do 

Medicamento através do Decreto-Lei nº 128/2013, de 5 de setembro, a figura 

dos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em 

Farmácia (MNSRM-EF).78 

Esta alteração significa a criação de um novo grupo de medicamentos 

cuja composição em substâncias ativas consta de uma lista de DCIs e que sejam 

destinados ao tratamento das respetivas indicações terapêuticas, podendo 
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assim ser reclassificados como MNSRM-EF. A lista de DCIs identificadas pelo 

Infarmed assim como as respetivas indicações terapêuticas e protocolos de 

dispensa exclusiva em farmácia encontram-se disponíveis no site do Infarmed, 

sendo alvo de atualização periódica.79 

Apesar de esta classificação ser mais orientada para a reclassificação de 

MSRM do que propriamente para um maior controlo dos MNSRM, permite que 

essas futuras reclassificações sejam feitas para um grupo mais restrito e que 

obriga à intervenção de um profissional de saúde qualificado como o 

farmacêutico. 

3. Casos de Estudo  

No decorrer do meu estágio, lidei com várias situações de automedicação 

de utentes durante o atendimento, tentando sempre informar ao máximo sobre 

as alternativas disponíveis e sobre quais as medidas mais corretas a tomar 

conforme a situação, sendo sempre acompanhado e auxiliado pelo quadro 

farmacêutico da FA.  

De seguida, descrevo três casos de situações com que me deparei e que 

considero relevantes para esta temática: 

Caso 1: 

Uma utente apresenta-se na farmácia procurando algo para o filho de 6 

anos que tinha diarreia há 2 dias. Foi-lhe explicado que a diarreia é uma condição 

auto-limitada, sendo a ingestão de água a medida mais importante a tomar, pois 

o principal risco apresentado pela diarreia é a desidratação. Foi também 

aconselhada a ida ao hospital caso a diarreia se mantivesse durante mais alguns 

dias, pois a utilização de antidiarreicos em crianças é contraindicada.80 

Caso 2: 

 Um utente desloca-se à farmácia apresentando queixas de dores de 

cabeça, pedindo uma Aspirina®. Foi questionado sobre o seu historial de asma, 

tendo este confirmado que tinha, de facto, asma. Foi também interrogado sobre 

se alguma vez havia tomado aspirina respondendo, neste caso, negativamente. 

Assim, tendo em conta o possível agravamento da asma pela toma de salicilatos, 

foi-lhe indicado a toma de paracetamol ao invés da Aspirina®.82 
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Caso 3: 

 Uma utente apresenta-se na farmácia com sintomas de constipação, 

pedindo Sinutab II® e Ben-U-Ron 500®. Visto que ambos contêm uma 

substância ativa em comum, o paracetamol, perguntei à utente se seriam para 

pessoas diferentes, ao que ela me respondeu que não, sendo ambos para ela 

pois encontrava-se “muito atacada”. Após explicar a situação, a utente decidiu 

levar apenas o Sinutab II®. Esta situação poderia, caso não tivesse sido 

identificada, causar graves problemas à utente, pela possibilidade de 

sobredosagem do paracetamol e consequentes problemas hepáticos.85 

 Todos estes casos expõem situações em que a compra de MNSRM numa 

caixa de supermercado sem qualquer tipo de interação com um profissional de 

saúde poderia ter tido consequências gravíssimas para o estado de saúde dos 

utentes. Mais ainda, estes exemplos servem para realçar a necessidade do 

farmacêutico se apresentar proactivamente junto da população, recolhendo e 

fornecendo toda a informação necessária para uma melhor contribuição para o 

bem-estar dos utentes. 

 Há ainda um longo caminho a percorrer na educação da população em 

geral para a necessidade da automedicação se fazer da forma mais responsável 

possível, com o máximo de informação possível e com a preocupação de que 

essa mesma informação chega de fontes fidedignas. 
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Considerações Finais 

 O estágio curricular foi o primeiro contacto que tive com a realidade do 

mundo profissional. Os seis meses em que dispus da oportunidade de colaborar 

com a equipa da Farmácia Azevedo, permitiram-me aprender imenso não só ao 

nível da profissão como a nível pessoal. As responsabilidades diárias e a 

necessidade de fornecer uma resposta rápida e eficaz junto da população 

tornaram esta experiência num desafio, mas um desafio esse bastante 

gratificante. 

 Escolhi abordar a temática da insónia devido a um familiar próximo que 

me confessou não ter bem a noção dos medicamentos que tomava, os efeitos 

adversos e que outras alternativas é que dispunha, assim como as informações 

que poderiam ser importantes referir numa consulta médica. Senti que esta era 

uma situação que afetava muitas pessoas que, por vergonha ou por 

desvalorizarem a toma de medicamentos como uma situação de “já tomo dois 

comprimidos, três é só mais um”, acabam por não procurar qualquer tipo de 

informação nem junto do médico, nem do farmacêutico, apresentando-se por 

vezes “fechadas” à discussão do seu estado de saúde. 

 Este projeto permitiu-me aprender bastante sobre a patologia da insónia, 

preparando-me melhor para um aconselhamento farmacêutico ou para referir um 

utente ao médico, consoante a situação, tendo inclusive notado melhoras no 

estado do meu familiar após uma conversa sobre as diferentes terapias não 

farmacológicas que este podia adaptar ao seu dia-a-dia. 

 Outra situação que me ocorreu por diversas vezes no decorrer do meu 

estágio foi a de utentes pedirem um certo medicamento e quando questionados 

sobre o porquê de o querem, não responderam com certezas, assumindo muitas 

vezes que um amigo tomava e dizia “que lhe fazia bem”, entre muitas outras 

situações em que os utentes manifestamente não faziam ideia dos 

medicamentos que tomavam e até dos problemas de saúde que tinham.  

Foi por esta razão que decidi abordar a temática da automedicação pois 

considero que esta, quando bem-feita, é uma mais valia para o utente, ajudando 

até a reduzir o número de consultas médicas desnecessárias por se tratarem de 

males menores que podem ser resolvidos sem estas. A qualidade da 

automedicação levou-me a centrar algumas atenções na legislação recente e 

nas consequências que esta pode ter na população, sendo que o caso de 
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Portugal é um caso único pois levou-se a cabo uma liberalização da venda de 

MNSRM, mas apenas parcial. Enquanto que noutros países se observa ou a 

venda exclusiva em farmácias ou a liberalização total da venda, estando os 

MNSRM disponíveis em qualquer local como, por exemplo, bombas de gasolina, 

cafés, etc. O objetivo desta liberalização era beneficiar o consumidor com maior 

acessibilidade e preços mais baixos, mas, segundo a ANF em 2015, “(…) os 

resultados alcançados estão longe dos esperados (…)”,86 afirmando ainda que, 

apesar de defender que os MNSRM deveriam ser vendidos exclusivamente em 

farmácias, não existe qualquer razão para impedir que estes sejam 

comercializados em qualquer outro posto de venda de modo a cumprir com o 

objetivo a que se dispunham aquando da liberalização em 2005, aumentar a 

acessibilidade e diminuir os preços. 

 Concluo, por fim, que o estágio na Farmácia Azevedo foi, sem dúvida, 

uma mais-valia, tendo eu aprendido imenso com os seus excelentes 

profissionais e experienciado a necessidade de uma aprendizagem contínua e 

que deve ser sempre cultivada, sendo esta um dever do farmacêutico de modo 

a prestar um serviço que considero ser inestimável à população. 
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Anexo I – Farmácia Azevedo: 

 

Fig. 1 – Fachada da Farmácia Azevedo 
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Anexo II – Menus do Sifarma 2000® referentes à Realização e Receção de 

Encomendas 

 

Fig. 2 – Exemplo do menu “Bonificação do Produto” 

 

 

Fig. 3 – Ficha do Produto 
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Fig. 4 – Criação de Encomenda 

 

 

Fig. 5 – Encomenda Instantânea 
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Anexo III – Nota de Devolução 

 

 

 Fig. 6 – Exemplo de Nota de Devolução gerada no Sifarma 2000®  
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Anexo IV – Informações disponíveis no Sifarma 2000® relativamente ao 

atendimento 

 

 

Fig. 7 – Árvore de ATC 

 

 

Fig. 8 – Menu “Informação Científica” 
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Fig. 9 – Aviso de possível interação medicamentosa 
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Anexo V – Fluxograma de identificação de PRM aquando do atendimento 

 

 

Fig. 10 – Fluxograma de Identificação de PRM (adaptado de 12) 
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Anexo VI – EEG das Subfases do Ciclo do Sono  

 

Fig. 11 – EEG das diversas subfases do ciclo do sono (adaptado de 30) 

 

Fig. 12 – Fuso do sono e complexo K presentes na fase II do sono Não-REM (adaptado de 30) 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

 
João Lopes  54 

Anexo VII – Efeitos Fisiológicos durante o Sono não-REM e REM 

 

Efeito Fisiológico Sono não-REM Sono REM 

 Atividade cerebral Diminui 
Aumenta nas áreas motoras e 

sensoriais 

 Ritmo cardíaco Mais lento Mais rápido 

 Pressão arterial Diminui Aumenta 

 Atividade dos nervos simpáticos Diminui Aumenta 

 Tônus muscular Similar Ausente 

 Fluxo de sangue para o cérebro Diminui Aumenta 

 Excitação sexual Não frequente Aumenta 

 Temperatura corporal 
Regulada a um nível 

inferior 

Não é regulada, aproximando-

se da temperatura ambiente 

 Respiração Diminui 
Aumenta, mas com possíveis 

paragens breves 

 Resistência das vias aéreas Aumenta Aumenta 

 

Tabela 1 – Mudanças fisiológicas do estado de vigília para o Sono Não-REM e para o sono REM 

(adaptado de 38) 
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Anexo VIII – Causas da Insónia Secundária: 

Causas Insónia Secundária 

Distúrbios Psiquiátricos 

 Ansiedade 

 Depressão 

 Alcoolismo 

 Abuso de substâncias 

Doenças Cardiovasculares 

 Doença isquémica 

 Angina 

 Hipertensão 

Doenças Pulmonares 

 Asma 

 Doença pulmonar obstrutiva 

crónica 

 Enfisema 

Doenças Gastrointestinais  Úlcera péptica 

Doenças Reumáticas 
 Artrite reumatoide 

 Fibromialgia 

Doenças Endócrinas 
 Hipotiroidismo 

 Hipertiroidismo 

Medicação 

 Antidepressivos (inibidores 

seletivos da recaptação de 

serotonina, p. ex.) 

 Anti-hipertensivos (β-

bloqueadores p. ex.) 

 Antiepiléticos 

 Anticolinérgicos 

 Estimulantes do Sistema 

Nervoso Central 

 Hormonas (contracetivos orais, 

tiroideias, etc.) 

 Corticosteroides 

 Laxantes estimulantes 

 Anti-inflamatórios esteroides 
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 Antineoplásicos 

 Antiarrítmicos 

 Anti-parkinsónicos 

 Benzodiazepinas 

Outras Desordens do Sono 
 Distúrbios do ritmo circadiano 

 Síndrome das pernas inquietas 

Outras 

 Dor 

 Causas ambientais 

 Má higiene do sono 

 Cafeína 

 Jet lag 

 

Tabela 2 – Causas da Insónia Secundária (adaptado de 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

 
João Lopes  57 

Anexo IX – História do Sono: 

Primeira queixa de insónia 

 Caraterização da queixa 

 Início 

 Duração 

 Frequência 

 Severidade 

 Curso 

 Fatores de manutenção da 

insónia 

 Tratamento atuais e anteriores 

Condições antes de dormir 

 Atividades 

 Ambiente 

 Estado físico e mental 

Diário do sono  Anexo V 

Sintomas  

 Respiratórios 

 Motores 

 Comportamentais e 

psicológicos 

 Outras queixas 

Atividades diurnas 

 Sonolência/cansaço 

 Dormir durante o dia 

 Trabalho 

 Estilo de vida 

 Viagens 

 Consequências diurnas 

(qualidade de vida, humor, 

etc.) 

 

Tabela 3 – História do Sono como ferramenta de diagnóstico (adaptado de 42) 
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Anexo X – Diário do Sono: 

 1º Dia 2º Dia 3º Dia … 

Hora de deitar     

Hora de levantar     

Tempo médio para 

adormecer 

    

Nº de despertares     

Tempo total acordado     

Tempo total de sono     

 

Tabela 4 – Diário do Sono (a preencher de manhã) (adaptado de 42) 

 

 1º Dia 2º Dia 3º Dia … 

Sestas (nº, hora e duração)     

Bebidas alcoólicas (nº e hora)     

Lista do que o stressou     

Nº de despertares     

Como se sentiu hoje: 

1- Muito cansado/ensonado 

2- Algo cansado/ensonado 

3- Relativamente alerta 

4- Muito alerta 

    

Nível de irritabilidade (1- 

nada / 5- muito) 

    

Medicamentos     

 

Tabela 5 – Diário do Sono (a preencher de noite) (adaptado de 42) 
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Anexo XI – Protocolo Terapêutico para a Insónia Primária: 

 

Fig. 13 – Protocolo Terapêutico para a Insónia Primária (parte 1 – transitória e sub-aguda) 67 
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Fig. 14 – Protocolo Terapêutico para a Insónia Primária (parte 2 – persistente/crónica) 67 

 

 

 

 

 

 

 



 


