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RESUMO 

O Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária é componente obrigatória do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas e marca, na maioria dos casos, a última etapa do percurso académico. 

Enquadra-se na Unidade Curricular “Estágio” e é regulamentado pela Diretiva 2013/55/EU, pelo Decreto-Lei 

nº 74/2006, de 24 de março, e pela Deliberação 2272-F/2007 da Reitoria da Universidade do Porto. 

Pressupõe um período mínimo de seis meses em Farmácia, podendo ser realizado exclusivamente na vertente 

Comunitária ou ser distribuído pelas componentes Comunitária e Hospitalar
1-3

. 

O meu Estágio foi realizado na Farmácia das Devesas entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017 e 

o presente relatório visa sintetizar todas as atividades desenvolvidas nesse intervalo de tempo. O relatório 

encontra-se dividido em duas partes, sendo que a Parte I descreve a integração na Farmácia e a atividade 

farmacêutica em si, e a Parte II explica os projetos desenvolvidos no âmbito do Estágio. 

Na Farmácia das Devesas participei na gestão de stocks, realização e receção de encomendas, 

aprovisionamento de medicamentos, dispensação de medicamentos sujeitos, ou não, a receita médica, 

aconselhamento farmacêutico, realização de testes analíticos bioquímicos, e outras atividades que serão 

detalhadas no relatório. Implementei um novo sistema de organização de faturas a crédito que também é 

descrito na Parte I. 

Realizei dois projetos cuja componente prática e científica é analisada na Parte II, sendo o primeiro 

um rastreio do cardiovascular e o segundo a preparação de um poster sobre suplementos alimentares. Além 

destes projetos existiu uma tentativa de implementação de um sistema de dispensação semanal de medicação. 
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PARTE I 

INTRODUÇÃO 

O principal objetivo do Estágio Curricular é permitir que os estudantes contactem com a realidade 

profissional da atividade farmacêutica e desenvolvam competências que seriam impossíveis de adquirir num 

contexto exclusivamente académico: o conhecimento dos medicamentos e outros produtos de saúde 

existentes no mercado, as ferramentas para a gestão de uma farmácia, a empatia pelos utentes, as técnicas de 

comunicação mais adequadas e os métodos de aconselhamentos apropriados a cada caso. 

O Estágio em Farmácia Comunitária permite que os alunos compreendam de antemão o 

funcionamento de uma Farmácia, que aprendam a trabalhar com as diversas bases de dados e sistemas 

informáticos e que comecem a conceber a organização geral dos serviços farmacêuticos e de saúde nacionais. 

O meu Estágio Curricular foi realizado exclusivamente em Farmácia Comunitária, com duração de 

seis meses e teve lugar na Farmácia das Devesas em Vila Nova de Gaia.  

 

FARMÁCIA DAS DEVESAS 

A Farmácia das Devesas (FD) situa-se na Rua Barão do Corvo, nº 918, em Vila Nova de Gaia. O 

horário de funcionamento distribui-se das 9h às 20h em dias úteis, sem fecho para almoço, e das 9h às 13h 

aos sábados. Deste modo respeita o horário mínimo estipulado pelo Decreto-Lei nº 172/2012, de 1 de 

agosto
4
. A FD possui uma equipa composta por seis colaboradoras: a farmacêutica e Diretora Técnica Dra. 

Sónia Sousa, as farmacêuticas Dra. Ana Clara Rebelo e Dra. Sara Silva, as técnicas Ana Cristina Pinho e 

Deolinda Martins e a técnica auxiliar Kátia Campota. A composição da equipa permite respeitar o 

Decreto‐Lei nº 307/2007, de 31 de agosto
5
. 

 A farmácia serve principalmente utentes da terceira idade considerados habituais, e utentes que se 

deslocam à Farmácia no seguimento de consulta médica no Edifício do Centro de Saúde Barão do Corvo, 

situado a 250 metros.  

 

ORGANIZAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

A farmácia encontra-se adequadamente identificada e sinalizada, cumprindo as especificações das 

Boas Práticas de Farmácia tais como a existência de uma cruz verde e a descrição do nome da farmácia e 

Diretor Técnico
6
. 
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A FD é composta por três andares. No nível térreo localiza-se a área de atendimento ao público com 

o balcão, o gabinete de atendimento ao utente – para realização de análises clínicas e administração de 

injetáveis – e o back-office onde se realiza a receção e aprovisionamento de medicamentos. No andar inferior 

(nível -1) existem os gabinetes de Direção e Direção Técnica, o gabinete de serviços de estética e podologia, 

e locais de armazenamento de grandes volumes não medicamentosos (meias de compressão, fraldas, 

adesivos, entre outros). No último andar (nível -2) localiza-se o armazém, o laboratório de manipulados, a 

cozinha, o gabinete de contabilidade e a sala de cacifos. O espaço físico cumpre a Deliberação 1502/2014, de 

3 de julho
7
. 

A gestão da farmácia é realizada com o sistema Sifarma 2000. Com este software realiza-se a gestão 

de stocks, receção de encomendas, inventários, controlo de prazos de validade, atendimento ao utente, 

consulta de vendas e devoluções. 

A Farmácia implementou o sistema Kaizen, um processo de melhoria contínua que se propõe a 

melhorar a rentabilidade dos negócios e a aumentar o volume de vendas. No dia-a-dia este sistema permite 

uma comunicação eficaz entre todos os colaboradores, independentemente da compatibilidade de horários, e 

organiza todo o espaço físico de modo a facilitar o trabalho. Exemplos do sistema Kaizen na Farmácia das 

Devesas são a existência de rótulos, nos balcões de atendimento, que demarcam a posição do material de 

escritório (canetas, carimbo, agrafador, entre outros), e a existência de quadros de comunicação onde se 

anotam alterações de horários e férias, campanhas promocionais em vigor, datas de formações e congressos. 

 

GESTÃO DE STOCKS 

A correta gestão do stock da farmácia é fundamental para o seu adequado funcionamento. É 

necessário corresponder à procura dos utentes, tendo em conta os medicamentos mais prescritos, os produtos 

mais procurados e a sazonalidade de alguns produtos. É de interesse que exista stock suficiente para 

responder às necessidades da população, mas essa quantidade também não deve ser excedida, devido ao risco 

de ficar com os produtos estagnados. Estes fatores devem ser conjugados com a oferta dos laboratórios e 

distribuidores grossistas, que podem apresentar custos e bonificações diferentes para os diversos produtos.  

A gestão do stock é um dos fatores que maior impacto apresenta nos lucros de uma farmácia. 

 DETERMINAÇÃO DE STOCKS MÍNIMOS E MÁXIMOS 

Os stocks mínimos e máximos dos medicamentos e de outros produtos são determinados por 

exigência legal e por procura pelo público. Em primeiro lugar, como disposto na Lei nº 11/2012, de 8 de 

março, devem existir três medicamentos de entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada 

grupo homogéneo
8
. Cumprindo esse requisito os stocks mínimo e máximo de cada produto são então 

ajustados de acordo com o perfil de vendas dos últimos seis meses.  
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AJUSTES DE STOCK 

É possível, a qualquer momento, reajustar o stock de qualquer produto. Esta situação verifica-se, por 

exemplo, quando um produto começa a ser anunciado nos meios de comunicação, sendo de prever um 

aumento da procura pelo público, ou quando um produto é descontinuado e aumentam as vendas de outro 

equivalente. Pode também decidir-se diminuir o stock de um artigo de modo a permitir o escoamento de 

outro, que exista em maior quantidade na farmácia. O ajuste de stocks é ainda importante quando, em 

inventário ou ocasionalmente, se verifica que a quantidade existente de um produto não corresponde à 

quantidade apresentada no sistema. Nesta situação procede-se ao ajuste do stock e tenta-se compreender o 

motivo da diferença de stocks. Em várias situações detetei diferenças desta natureza, informando as 

colaboradoras da FD de modo a poder ajustar-se o stock e corrigir o erro. 

 

ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Os medicamentos são recebidos ao longo de todo o dia, provenientes de dois armazenistas 

principais: Alliance Healthcare e Cooprofar. As encomendas designadas “diárias” são realizadas de acordo 

com a gestão de stock automática feita pelo sistema Sifarma 2000, de acordo com os stocks mínimos e 

máximos definidos pela Direção Técnica. Caso se efetue alguma alteração à listagem automática (inserção ou 

remoção de algum produto na encomenda, alteração de quantidades) a encomenda passa a designar-se como 

“manual”. Estas encomendas são preparadas em horários fixos e a sua receção ocorre de acordo com a hora 

de encomenda. É ainda possível contactar pontualmente os fornecedores de modo a encomendar um produto 

específico (por rotura prévia de stock ou por um pedido especial de um utente, por exemplo), que recebe a 

classificação de encomenda “instantânea”, podendo ser associada ao transporte das encomendas diárias e/ou 

manuais. Adicionalmente existe a possibilidade encomendar por “Via Verde” os produtos que são abrangidos 

pela Deliberação nº 1157/2015, de 4 de junho
9
.  

Durante o meu estágio realizei diversas encomendas instantâneas ou por Via Verde, recorrendo a 

sistema informático ou por contacto direto telefónico. Geralmente a necessidade surgia porque o utente 

pretendia adquirir várias unidades do mesmo produto, ou porque requisitava um artigo pouco frequente. 

RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

Após entrada da encomenda no armazém da farmácia são confirmadas as informações gerais de 

encomenda (destinatário, número de caixas, entre outros). A receção é realizada no sistema Sifarma 2000, 

iniciando-se pela introdução do código de identificação da encomenda, seguida de introdução dos produtos 

com o scanner de códigos de barras e confirmação e ajuste dos respetivos prazos de validade. De seguida 

ajustam-se os Preços de Venda à Farmácia (PVF) aplicados na encomenda e confirma-se o valor da 
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encomenda. Ajustam-se as margens de lucro e Preços de Venda ao Público (PVP) e resolvem-se as 

“observações” referentes a alguns produtos recebidos. Os produtos reservados são separados e altera-se o 

estado da reserva para “recebida”. No final envia-se a informação de produtos em falta e estes são 

transferidos para outra encomenda. Durante a receção os produtos vão sendo separados em medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM) de marca, MSRM genéricos e todos os outros produtos outros de modo a 

facilitar o posterior armazenamento. Quando a receção se encontra terminada são preparadas as reservas 

(associação do produto à fatura ou comprovante respetivo e armazenamento no local adequado), e são 

impressas as etiquetas de preço para os produtos de venda livre. Todos os medicamentos são então 

armazenados, no respetivo local ou no armazém de acordo com os prazos de validade do stock existente. No 

meu estágio curricular tive a oportunidade de observar e realizar a receção de encomendas. 

APROVISIONAMENTO DE MEDICAMENTOS 

O aprovisionamento pressupõe a divisão dos produtos existentes em quarto grandes grupos: MSRM 

de marca, MSRM genéricos, Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e outros produtos. A 

temperatura é mantida abaixo dos 25ºC, a humidade é inferior a 60% e existe ventilação adequada
6
. 

Os MSRM encontram-se armazenados numa divisão inacessível pelo público (“back-office”) mas 

facilmente acessível pelos farmacêuticos e técnicos de farmácia. Existem dois móveis que se dividem em 

MSRM de marca e MSRM genéricos. Em cada um destes móveis os medicamentos encontram-se 

organizados em gavetas, por ordem alfabética, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Dentro de 

cada gaveta segue-se a ordem alfabética da frente para trás, e também a regra do aumento de dose, da frente 

para a traseira da gaveta. Separam-se ainda as embalagens com diferente número de compridos ou cápsulas. 

Existe também um frigorífico destinado exclusivamente ao armazenamento de medicamentos que requerem 

refrigeração
6
.  

Os MNSRM e outros produtos relacionados estão armazenados atrás do balcão da farmácia em 

gavetas, com legendas para fácil identificação (por exemplo: Compressas; Seringas; Frascos de colheita; 

Pinças e Dedeiras; Água do mar; Fio dentário; Colutórios). Encontram-se à vista mas inacessíveis ao público. 

Os outros produtos estão acessíveis ao público e são dispostos em prateleiras conforme a sua finalidade, por 

exemplo puericultura, dermocosmética, suplementos capilares, multivitamínicos, suplementos destinados ao 

sistema osteoarticular, entre outros. Os excedentes são arrumados no armazém, por ordem alfabética, de 

acordo com a sua classificação em “Medicamentos de Marca”, “Medicamentos Genéricos”, “Bebé”, 

“Veterinária”, “Bucodentários”, “Dermocosmética”, entre outras categorias. 

 

CONTROLO DO PRAZO DE VALIDADE E DEVOLUÇÕES 

O processo de controlo da validade dos medicamentos é feito através do sistema Sifarma 2000. A 

inserção dos prazos durante a receção de encomendas possibilita a posterior criação de listagens de produtos 
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cujo prazo de validade se aproxime, dentro um intervalo de tempo determinado. Na FD separam-se os 

produtos com prazo inferior a cinco meses. Os produtos a expirar no espaço de três a cinco meses são 

colocados em prateleiras específicas de modo a facilitar o seu escoamento ou remoção quando o prazo de 

validade for inferior a dois meses. Todos os produtos com prazo inferior a dois meses são devolvidos aos 

fornecedores ou à marca.  

As devoluções são realizadas no sistema Sifarma 2000, que permite selecionar os produtos a 

devolver e o motivo da devolução. É emitida uma nota de devolução com todos os detalhes referentes ao 

produto (identificação da farmácia, código CNP do artigo, identificação da encomenda em que foi recebido, 

por exemplo) que é enviada para os fornecedores com o produto, sendo este reembolsado por nota de crédito 

ou trocado por outro. Outros motivos que justificam a devolução de um produto, além do prazo de validade, 

são o envio por erro do fornecedor, a embalagem ou produto estarem danificados, ter sido encomendado por 

engano, entre outros. 

Durante o meu estágio auxiliei no controlo do prazo de validade e observei a realização de 

devoluções de medicamentos e outros artigos. 

 

SERVIÇOS PRESTADOS 

A Farmácia Comunitária destaca-se cada vez mais como um espaço dedicado à saúde e bem-estar do 

utente, e não apenas à dispensa de medicamentos. Como tal, e de acordo com o disposto na Portaria nº 

1429/2007, de 2 de novembro, a FD apresenta ao público vários serviços de saúde
10

. 

CONTROLO DA PRESSÃO ARTERIAL 

A FD permite que os seus utentes realizem o controlo da pressão arterial a qualquer altura do dia, 

devendo o serviço ser requisitado no momento do atendimento ao utente. A medição decorre em privado no 

gabinete de atendimento ao utente e é realizada com um tensiómetro de braço. Os resultados são registados 

no cartão do utente ou, caso o utente não possua um cartão, é-lhe oferecido um novo. Se os resultados se 

afastarem da média normal de pressão arterial ou dos valores que são frequentes para o utente em particular, 

tenta-se compreender o motivo da alteração e aconselhar o melhor curso de ação. O controlo da pressão 

arterial foi uma tarefa que realizei com frequência durante o estágio. 

Exemplo: Um utente habitual deslocou-se ao balcão da farmácia e requisitou medição da pressão arterial. O 

tensiómetro registou os valores de 218 mmHg de pressão sistólica, 170 mmHg de pressão diastólica, e 92 

bpm de pulso. Perguntei se estava a sentir dor ou alguma “sensação estranha”, se lhe doía a cabeça ou o 

peito, e o senhor respondeu que se sentia bem e que não lhe doía nada. Recomendei consulta imediata com o 

médico, apresentando a possibilidade de recorrer ao Instituto Nacional de Emergência Médica para o 

transportar para o hospital, mas o doente recusou. Aconselhei que não tomasse café, não ingerisse alimentos 

salgados, que não incorresse em situações de esforço físico nem stress, e finalmente que não hesitasse em 



6 
 

contactar os serviços de emergência caso sentisse algum sintoma suspeito de um evento cardiovascular. Na 

semana seguinte o utente voltou à farmácia, após consulta médica, para comprar a nova medicação anti-

hipertensora receitada pelo seu médico de família. O controlo da pressão arterial revelou valores de 170 

mmHg de pressão sistólica, 120 mmHg de pressão diastólica e 85 bpm de pulso, que apesar de serem 

superiores aos valores médios normais demonstraram uma melhoria face ao seu estado anterior. 

PESO E ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 

A farmácia possui uma balança automática que fornece o peso, altura e Índice de Massa Corporal 

(IMC) mediante a inserção de uma moeda de 0,50€.  

ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

Na FD são realizadas as análises bioquímicas de glicemia, colesterol total e triglicerídeos. Estas são 

efetuadas através da recolha de uma gota de sangue de um dedo da mão (picado com lanceta descartável) que 

após adição de um reagente sofre reação enzimática em cuvete adequada, seguida de doseamento automático 

por espetrofotometria num aparelho portátil calibrado regularmente. Depois da leitura dos resultados estes 

são interpretados e comunicados ao utente, e são sugeridas algumas medidas não farmacológicas adequadas 

para melhorar os parâmetros que se encontrem alterados. Exemplos destas medidas são: diminuição da 

ingestão de gorduras e/ou de açúcar; aumento do exercício físico diário; alteração dos horários e/ou 

quantidade de alimentos das refeições; ajuste das horas de repouso. Tive a oportunidade de realizar as 

diversas análises bioquímicas durante o meu estágio na FD. 

Exemplo: Uma cliente habitual pediu para dosear o colesterol, visto que recentemente tinha iniciado 

terapêutica hipocolesterolemiante. Após a análise bioquímica obteve-se um resultado de 230 mg/dl, e 

expliquei à utente que o valor se encontrava um pouco acima do desejável (190 mg/dl). A senhora explicou 

que na consulta com o médico de família este lhe tinha recomendado a adequação da dieta, mas não tinha 

indicado medidas específicas de controlo da hipercolesterolemia. Expliquei à utente quais os alimentos 

habituais que deveriam ser evitados (iogurtes, leites, manteigas e queijos gordos, produtos de pastelaria, 

alimentos fritos em óleo, entre outros) e sugeri que aumentasse o consumo de peixe, fruta, legumes e que 

preferisse o azeite em vez do óleo ao cozinhar. Forneci à senhora uma cópia da tabela com sugestões 

nutricionais para os distúrbios metabólicos que se encontra no gabinete, e sugeri que começasse a caminhar 

trinta minutos por dia.  

ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS 

Na FD são administradas, pelas farmacêuticas com formação adequada, vacinas não incluídas no 

Plano Nacional de Vacinação como por exemplo a vacina contra o vírus da gripe. Além de vacinas também 

se administram outros medicamentos injetáveis. 
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VALORMED 

Na farmácia encontra-se implementado o protocolo com a sociedade Valormed, que permite a 

recolha de medicamentos fora do prazo de validade, fora de uso ou inutilizados para incineração. O objetivo 

é diminuir o impacto ecológico que os produtos químicos apresentam quando são rejeitados nos resíduos 

domésticos, contaminando o meio ambiente. O utente entrega no balcão as embalagens que pretende rejeitar 

e as colaboradoras colocam-nas no recipiente adequado, que quando estiver cheio é selado e recolhido pelos 

transportadores dos fornecedores da farmácia. Posteriormente a Valormed recolhe os contentores dos 

armazéns e procede à sua triagem, reciclagem e incineração
11

. Durante o meu estágio na FD pude proceder à 

selagem dos contentores, à sua pesagem e entrega aos transportadores. 

RECOLHA DE RADIOGRAFIAS 

Na FD os utentes podem entregar as suas radiografias antigas para serem recicladas pela AMI. Deste 

modo evita-se a poluição do ambiente e aproveita-se a prata presente nas radiografias, diminuindo o impacto 

ambiental, social e económico da extração do minério. Em 2016 ocorreu a 21ª recolha de radiografias, entre 

13 de setembro e 4 de outubro, com publicidade na montra da farmácia e o saco de recolha exposto para os 

utentes usufruírem da iniciativa
12

. Na FD aceitam-se as radiografias em qualquer altura, sendo armazenadas 

para recolha posterior. 

SERVIÇOS DE PODOLOGIA, NUTRIÇÃO E DEPILAÇÃO A LASER 

A FD dispõe de serviços de podologia, nutrição e depilação a laser. Estes são da responsabilidade 

das respetivas Doutoras ou técnicas especializadas e funcionam por pré-marcação em dias específicos, 

usufruindo das instalações da farmácia. 

RASTREIOS E OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Periodicamente realizam-se rastreios auditivos e de densidade óssea, por profissionais adequados 

que se deslocam à farmácia. 

 

PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA 

 A FD possui e fornece aos utentes produtos incluídos em todas as categorias previstas no Decreto-

Lei nº 307/2007, de 31 de agosto: medicamentos, substâncias medicamentosas, medicamentos e produtos 

veterinários, medicamentos e produtos homeopáticos, produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos 

alimentares e produtos de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de higiene 

corporal, artigos de puericultura e produtos de conforto
5
. 
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MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

O Decreto-Lei 176/2006, de 30 de agosto, distingue os MSRM dos MNSRM, considerando que os 

primeiros cumprem pelo menos uma de quatro condições:  

“a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; b) Possam constituir um 

risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; c) Contenham substâncias, ou preparações à 

base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; d) Destinem-se 

a ser administrados por via parentérica.”
13

 

A dispensa de MSRM é da exclusiva responsabilidade das farmácias, e só pode ocorrer mediante a 

apresentação de receita médica. Além desta distinção prevista na lei, outra diferença é que a grande maioria 

dos MNSRM não são comparticipados pelo Estado. 

MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes atuam a nível do Sistema Nervoso Central, 

apresentando por isso potencial de abuso ou de desenvolvimento de dependência física e psíquica, caso sejam 

administrados por longos períodos de tempo. Assim, compõem um grupo especial que é regulado não só pela 

legislação referente aos MSRM mas por normas adicionais de prescrição e dispensa, como disposto no 

Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro. As substâncias incluídas nesta classificação estão definidas pelo 

Decreto e as formalidades referentes à sua aquisição e venda estão regulamentadas pelo Decreto 

Regulamentar nº 28/2009, de 12 de outubro. A informação sobre compra e dispensa de medicamentos 

psicotrópicos é transmitida ao Infarmed, I.P. e os documentos correspondentes (documento de requisição de 

psicotrópicos e documentos de psicotrópicos emitidos quando se procede ao aviamento de receitas) têm que 

ser armazenados na farmácia por três anos
14-16

. 

MEDICAMENTOS INSERIDOS NO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA 

DIABETES 

O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes foi criado em 1988 para melhorar a 

acessibilidade de doentes diabéticos aos dispositivos de autovigilância que permitem realizar o controlo 

metabólico e gerir a administração de insulina. Os protocolos envolvem diversas entidades do Serviço 

Nacional de Saúde, em particular o Ministério da Saúde, a indústria farmacêutico e os distribuidores
17

. 

MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Os medicamentos manipulados são aqueles preparados diretamente pelo farmacêutico através de 

matérias-primas. No Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril, são descritos como “[…]qualquer fórmula 
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magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. A 

preparação dos medicamentos manipulados é feita conforme as monografias existentes no Formulário 

Galénico Português (FGP), ou tendo como base essas mesmas monografias, seguindo as Boas Práticas 

inscritas no Decreto-Lei. A cada medicamento manipulado corresponde obrigatoriamente uma ficha de 

preparação, que permite identificar os lotes utilizados de cada matéria-prima, o farmacêutico responsável e o 

processo de execução. A qualidade dos manipulados é garantida pela verificação de algumas características 

como o pH e os caracteres organoléticos
18,19

. Na FD também se procede ao registo interno das quantidades 

utilizadas de matérias-primas e ao preenchimento de um rótulo a anexar ao acondicionamento primário da 

forma farmacêutica. Este contém a identificação da farmácia e Diretora Técnica, o nome da forma 

farmacêutica, quantidade, lote, data de preparação, prazo de validade, a via de utilização, e o PVP. Este 

último é calculado pela fórmula:  PVP = (Valor dos honorários + Valor das matérias primas + Valor dos 

materiais de embalagem) x 1,3 +  Valor do IVA à taxa em vigor 

Na FD preparam-se essencialmente dois medicamentos manipulados, que tive também a 

oportunidade de preparar: Solução alcoólica de Minoxidil a 5% (Anexo 1) e Solução concentrada de Ácido 

Bórico a 60º. 

 

MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os MNSRM são considerados mais seguros do que os MSRM, pelo que podem ser dispensados 

segundo a descrição do farmacêutico ou técnico de farmácia. Classes especiais de medicamentos que não se 

encontram sujeitos a receita médica são os de uso veterinário, os medicamentos homeopáticos, e os 

medicamentos fitoterápicos. Os medicamentos de uso veterinário destinam-se a ser utilizados exclusivamente 

por animais, e são legislados pelo Decreto-Lei nº 148/08, de 29 de julho, que estabelece os princípios de 

dispensa e utilização e as diretrizes das boas práticas de fabrico. Correspondem não só a substâncias 

destinadas ao tratamento dos animais, mas também utilizadas como método diagnóstico. O grande mercado 

de medicamentos veterinários é direcionado para a indústria agropecuária, de modo a proteger a saúde 

pública ou a alterar o metabolismo animal, mas na farmácia comunitária os medicamentos existentes 

destinam-se essencialmente a animais domésticos
20

.   

Os medicamentos homeopáticos são regulados por legislação adequada, em particular o Decreto-Lei 

Nº 94/95, de 9 de Maio, a Diretiva nº 92/73/CEE e a Diretiva 2004/27/EC. O Estatuto do Medicamento 

apresenta como definição “[…]medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou 

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

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

princípios.”
21-23

. Os fitoterápicos são igualmente controlados pelo disposto no Decreto-Lei 176/2006, que 

prevê que um medicamento tradicional à base de plantas deve possuir efeito farmacológico comprovado, só 

pode apresentar substâncias ativas provenientes de plantas, e deve ser já utilizado há um longo período de 

tempo
24

. 
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OUTROS 

A FD disponibiliza ao público dispositivos médicos
25

, suplementos alimentares e produtos de 

alimentação especial. Estes são produtos que, apesar de não apresentarem por si só propriedades curativas, 

possuem grande impacto na saúde dos doentes. Permitem realizar ensaios de diagnóstico, controlar a eficácia 

de certas terapêuticas, tomar medidas de prevenção de transmissão de doenças infeciosas, entre outras 

aplicações. Alguns exemplos de dispositivos médicos vendidos na FD são medidores de glicemia, gazes, 

compressas, adesivos, algodão hidrófilo, luvas de látex, seringas, meias de compressão, canadianas, 

tensiómetros, termómetros, preservativos. A gama de suplementos alimentares disponível é bastante extensa, 

podendo encontrar-se, por exemplo, as marcas Centrum®, Viterra®, Tonosol®, Inneov®. Em relação a 

produtos de alimentação especial, a FD possui as gamas da Nestlé Resource® e Nutricia®. 

Também são vendidos, em larga escala, produtos cosméticos e de higiene corporal
26

, artigos de 

puericultura, e produtos de conforto, que permitem aumentar o bem-estar dos utentes. As marcas mais 

representadas são Vichy®, Uriage®, La Roche Posay®, Roger & Gallet®, Barral®, Eucerin®, 

Interapothek®, Chicco®, Mustela®, Halibut®, Mitosyl®, Nutriben®, Aptamil®, Dr. Scholl®.  

 

DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos é a essência da atividade farmacêutica e é a circunstância onde a formação 

adquirida se torna insubstituível. Implica, em primeiro lugar, uma distinção entre MSRM e todos os outros 

produtos comercializados numa farmácia. A venda de MSRM exige a existência de uma prescrição, enquanto 

os MNSRM, dispositivos médicos, suplementos alimentares ou outros artigos podem ser vendidos conforme 

o pedido do utente e a deliberação do farmacêutico ou técnico que o atende. Na FD a venda de qualquer 

produto é realizada utilizando o sistema Sifarma 2000, que permite para realizar todo o processo de 

acompanhamento e venda aos utentes. O processo geral de atendimento inicia-se pela seleção da ficha do 

utente e análise do seu histórico para determinação de marcas/laboratórios preferenciais, resolução de alguma 

dúvida sobre produtos que o utente adquiriu anteriormente, entre outras questões. Depois realiza-se a 

distinção entre venda com comparticipação (quando existe uma receita médica) ou sem comparticipação, e 

no primeiro caso insere-se a receita eletrónica ou manual, na totalidade ou parcialmente. Caso exista algum 

regime de comparticipação especial ou seguros médicos estes devem ser selecionados. Procede-se então à 

seleção dos medicamentos e da marca/laboratório para cada prescrição, e à consulta de informação científica 

dos produtos (posologia, efeitos adversos, interações). Se adequado realizam-se reservas ou descontos, e 

termina-se a venda, que pode ser suspensa e/ou a crédito. Outros procedimentos como normalização de 

vendas suspensas e/ou a crédito, criação de uma nova ficha de utente ou recolha de produtos previamente 

reservados são também realizados durante o atendimento, através do sistema informático. 
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O farmacêutico deve confirmar que o utente conhece os medicamentos que está a comprar, que sabe qual 

a sua finalidade e como proceder à sua toma. Pode escrever-se na caixa de cada medicamento a indicação 

posológica e até elaborar um esquema terapêutico por escrito.  

 

DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

A dispensa de MSRM é uma das funções mais importantes do farmacêutico. Frequentemente somos 

o último profissional de saúdo com quem o doente contacta antes de iniciar a terapêutica, e assim sendo 

devemos garantir que o utente toma a medicação certa, cumprindo a posologia adequada, e devemos 

confirmar que o doente sabe qual a finalidade dos diversos medicamentos. É essencial esclarecer sempre 

qualquer dúvida que o cliente possa apresentar e confirmar em fontes adequadas ou com o médico prescritor 

caso surja alguma questão. 

Atualmente a grande maioria dos MSRM são prescritos aos utentes através de prescrições 

eletrónicas sem papel, também designadas como receitas desmaterializadas. As receitas sem papel são 

reguladas pela Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, e passaram a ser obrigatórias no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) a partir de 1 de abril de 2016 como disposto no Despacho nº 2935-B/2016, de 25 de fevereiro. 

As duas principais diferenças em comparação com as receitas eletrónicas são que a receita sem papel permite 

“[…]a prescrição simultânea de tipologias de medicamentos cuja coexistência na mesma receita não era 

anteriormente admitida.”, e o utente não é obrigado a comprar todos os medicamentos prescritos de uma só 

vez, guardando consigo o guia de tratamento. Tenta-se, assim, facilitar o sistema de prescrição, evitando que 

o utente tenha que se deslocar ao seu médico com tanta frequência e permitindo uma melhor gestão da 

medicação
27, 28

. 

Na receita sem papel, cada linha de prescrição de medicamentos apresenta a denominação comum 

internacional (DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a quantidade e a posologia. É 

indicada também a data de validade de prescrição, que pode corresponder a um ou seis meses, de acordo com 

as normas anteriores. Existem, no entanto, exceções de duas naturezas. Em primeiro lugar, o médico 

prescritor pode não receitar um medicamento através da DCI, caso exista: 

a) Prescrição de medicamento com substância ativa para a qual não exista medicamento genérico 

comparticipado ou para a qual só exista original de marca e licenças;  

b) Justificação técnica do prescritor quanto à insusceptibilidade de substituição do medicamento 

prescrito, desde que existe uma justificação técnica:  

a. Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito;  

b. Fundada suspeita de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial;  

c. Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias. 
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Em segundo lugar, a prescrição pode ser feita por via manual, em particular nos casos de falência do sistema 

informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio ou outras situações, até um 

máximo de 40 receitas médicas por mês. 

Na dispensa de medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes, que pode então ser feita em 

simultâneo com outros medicamentos, o sistema informático exige que se preencham os dados de identidade 

do utente e do indivíduo que está a adquirir a medicação. É emitido um Documento de Psicotrópicos que 

inclui o nome, data de nascimento, número e data de um documento identificativo do utente, a identificação 

da prescrição através do número de prescrição, a identificação da farmácia, nomeadamente o nome e número 

de conferência de faturas, a identificação do medicamento, em particular o número de registo e a quantidade 

dispensada, e a data de dispensa. Este documento deve ser arquivado durante três anos. 

 Quando dispensamos a medicação ao utente devemos, ainda, informar sobre a existência de 

medicamentos genéricos a custo mais reduzido, caso estes existam, de modo a permitir que o doente exerça o 

seu direito de opção. Na FD a maioria dos utentes opta por medicamentos genéricos, sendo no entanto 

resistentes à troca entre laboratórios
29

. 

Apesar de, na grande maioria dos casos, os utentes apresentarem receitas desmaterializadas, tive 

também a oportunidade de contactar com receitas eletrónicas e, mais raramente, com receitas manuais. As 

justificações mais comuns para a emissão de uma receita manual eram a falência informática e a consulta ao 

domicílio. A dispensa de medicação requeria, antes de mais, a confirmação de todas as características 

essenciais para a validação da receita, em especial as vinhetas do médico prescritor e do local de prescrição, a 

correta identificação do utente e sistemas de comparticipação, especiais ou não, a correta data e validade da 

receita e a assinatura do médico. Todos estes detalhes são automatizados na receita sem papel. Era depois 

necessário selecionar corretamente a medicação do utente, o que correspondia, na minha opinião, à etapa 

mais delicada da dispensa de MSRM através de receitas manuais. Finalmente deveria confirmar novamente 

se todos os detalhes e embalagens selecionadas se encontravam corretos
16, 30

. As receitas eletrónicas 

renováveis ou não renováveis eram dispensadas de forma muito semelhante às receitas desmaterializadas, 

com a grande diferença de o utente não poder optar por comprar as diferentes embalagens de medicamentos 

em alturas distintas. 

Tendo tido a possibilidade de comparar os diversos tipos de receitas, considero que as receitas sem 

papel são altamente vantajosas, visto que permitem uma dispensa mais automatizada da medicação, 

diminuindo os erros de dispensa. Permitem que o utente, em conjunto com o farmacêutico, organize a sua 

medicação e que tenha sempre disponível a guia de tratamento. Acima de tudo diminuem as visitas ao 

médico, não só pela elevada quantidade de medicamentos prescritos em simultâneo mas também pela 

possibilidade de aceder às receitas através do portal do cidadão, atenuando o impacto das consultas familiares 

para levantamento de receitas sobre o SNS. 
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REGIME DE COMPARTICIPAÇÃO 

A maioria dos MSRM é comparticipada, o que significa que o Estado é responsável por parte do seu 

custo. O Sistema de Preços de Referência (SPR) estabelece o valor máximo de comparticipação para os 

medicamentos prescritos ao abrigo do SNS, para os quais existam medicamentos genéricos. O valor final 

corresponde ao escalão ou regime de comparticipação aplicado sobre o preço de referência ou igual ao PVP 

fixado pelo Infarmed, I.P., conforme o que for inferior, para cada conjunto de medicamentos do mesmo 

grupo homogéneo, ou seja, “[…]com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, 

forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento 

genérico existente no mercado”. O SPR é legislado pelo Decreto-Lei nº 97/2015, de 1 de junho e pela 

Portaria nº 195-B/2015, de 30 de junho
31-34

. Os medicamentos são então comparticipados pelo Estado de 

acordo com o escalão em que se enquadram: Escalão A: 90%, Escalão B: 69%, Escalão C: 37 % e Escalão D: 

15%. Estes são determinados de acordo com a classe farmacoterapêutica dos medicamentos, esclarecidos na 

Portaria nº 195-D/2015, de 30 de junho
35

. 

Em casos particulares o regime de comparticipação é alterado, como por exemplo nos regimes 

excecionais de comparticipação. Estes eram anteriormente designados como regimes especiais e incluem as 

patologias de doença de Alzheimer, artrite, asma, diabetes, doença inflamatória intestinal, dor crónica ou 

oncológica, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, hemofilia, hemoglobinopatias, lúpus, hepatite C 

crónica, ictiose, insuficiência renal, insuficiência venosa crónica, erros congénitos metabólicos, 

paramiloidose, doença de Parkinson, psoríase, rejeição aguda do transplante alogénico, SIDA e síndroma de 

Lennox-Gastant
36

. Além dos regimes excecionais, a legislação ainda inclui a possibilidade de acrescer a 

comparticipação em 5% no escalão A e 15% nos escalões B, C, e D para os pensionistas, cuja definição se 

encontra disposta no Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho. Corresponde a indivíduos “[…]cujo 

rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil 

transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele 

montante
37”

.  

 Existem ainda outros acordos ou protocolos que podem influenciar o custo final da medicação para 

o utente, como seguros de saúde ou alguns acordos especiais. Exemplos são doentes com determinado grau 

de incapacidade, trabalhadores migrantes, ou pessoas que usufruam de organismos de comparticipação como 

os Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS) ou Caixa Geral de Depósitos. 

A comparticipação dos medicamentos manipulados é regulada pelo Despacho nº 18694/2010, de 18 

de novembro. São comparticipados em 30% desde que cumpram os requisitos de: a) inexistência no mercado 

de especialidade farmacêutica com igual substância ativa na forma farmacêutica pretendida; b) existência de 

lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; ou c) necessidade de adaptação de 

dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas de populações específicas, como é o caso da 

pediatria ou da geriatria
38

. 
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O regime de comparticipação associado ao Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes 

sofreu várias alterações. O primeiro protocolo vigorou até 30 de junho de 2003 as tiras-teste possuíam um 

preço de venda fixo e o estado reembolsava 5% do seu custo. O segundo protocolo integrou os materiais de 

autovigilância e injeção num “[…]circuito análogo ao dos medicamentos[…]” e esteve implementado até ao 

final de 2005. O terceiro protocolo tentou melhorar o processo e, em 2010, foi revogado pela Portaria 

364/2010, de 23 de junho, que define os preços de venda ao público (PVP) para as tiras-teste, agulhas, 

seringas e lancetas, e fixa a comparticipação do Estado em 85% para as tiras e 100% para os restantes artigos. 

Esta Portaria é finalmente atualizada pela Portaria 222/2014, de 4 de novembro, que altera os PVP mas 

mantém as margens de comparticipação
39

. 

RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Periodicamente é necessário conferir as receitas manuais e eletrónicas, de modo a detetar algum erro 

que tenha ocorrido durante a dispensa da medicação. Os erros podem ser de natureza logística, ou seja existir 

alguma característica da receita que não esteja de acordo com o previsto (data errada, ausência de assinatura, 

falta de vinhetas, entre outros), ou de dispensa, em que foi dispensada medicação errada. Após validação de 

cada receita estas são assinadas e carimbadas com a identificação da farmácia, e são organizadas de acordo o 

organismo que comparticipa a medicação. Em cada organismo formam-se lotes de trinta unidades, a que 

correspondem “Verbetes de Identificação do Lote” emitidos pelo sistema informático. No final do mês é 

emitida a fatura final e a “Relação de Resumos de Lote”. As receitas com comparticipação referente ao SNS 

são enviadas para Centros de Conferência de Faturas pertencentes à Administração Regional de Saúde e as 

restantes receitas são enviadas para a ANF de modo a serem conferidas pelas entidades responsáveis. O valor 

de comparticipação é posteriormente devolvido à farmácia. Se ocorrerem irregularidade as receitas são 

devolvidas à farmácia acompanhadas da respetiva justificação
40

. 

 

Na FD não realizei confirmação de receituário mas tive a oportunidade de observar esta atividade. 

 

DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

A dispensa de MNSRM deve ser feita com cuidado e tendo em conta as necessidades particulares de 

cada utente. Na maior parte dos casos, para cada situação, existem diversas abordagens terapêuticas que 

possuem benefícios e desvantagens. Cabe ao farmacêutico utilizar a sua formação e experiência para avaliar 

corretamente os sintomas ou queixas apresentadas pelos doentes, conhecer as diferentes possibilidades de 

tratamento e selecionar a mais indicada para o utente. Além de realizar esta seleção, o farmacêutico deve 

ainda ser capaz de transmitir a informação ao doente de forma simples e concreta, de modo a que este confie 

na abordagem selecionada. Quando realizamos o aconselhamento farmacêutico ao utente devemos explicar 

as indicações gerais do grupo farmacoterapêutico e do medicamento em causa, o esquema posológico a 

adotar, as interações medicamentosas ou com alimentos mais importantes ou que sejam especialmente 

relevantes para o utente em específico, e a possibilidade de reações adversas e efeitos secundários. 
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Durante o meu estágio observei que os principais motivos que levaram os utentes a procurar 

aconselhamento farmacêutico foram sintomas gripais, afeções das vias respiratórias, dores musculares, 

alergias e afeções cutâneas. 

Exemplo: Uma senhora dirigiu-se à farmácia porque o seu filho, um jovem adulto, apresentava congestão 

nasal, rinorreia e cefaleias. Não apresentava outros sintomas, o que me permitiu concluir que se trataria de 

uma situação de rinite alérgica ou sinusite. Recomendei a toma de um anti-histamínico (TELFAST® (Sanofi-

Aventis) 120 mg, 1 comprimido por dia antes de uma refeição, durante aproximadamente 5 dias) associado a 

higiene nasal com água do mar (RHINOMER® (Novartis) Força 2, utilizado 3 vezes por dia). 

Exemplo: Um indivíduo apresentava sintomas gripais de severidade moderada, sem febre mas com dores em 

todo o corpo e congestão nasal. Recomendei o antigripal ILVICO® (Merck) (1 comprimido de 8 em 8 horas) 

e expliquei que se não sentisse melhoria significativa das dores poderia alternar com ibuprofeno 400mg (1 

comprimido de 8 em 8h, nos intervalos da toma de ILVICO®, no máximo durante 3 dias consecutivos).  

 

DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS 

Na FD a procura de outros produtos ocorre com frequência, especialmente de suplementos 

alimentares e de produtos de dermocosmética. Aqui, o aconselhamento depende não só do conhecimento 

teórico do farmacêutico mas também de preferências individuais, ou da fidelização do utente a determinada 

marca. Estes produtos são comprados quer como auxiliares terapêuticos – por exemplo cremes hidratantes 

adequados a pele atópica em situações de dermatite – quer como promotores do bem-estar geral – por 

exemplo um suplemento direcionado à perda de firmeza da pele. Pude observar que na maioria dos casos o 

utente conhece algumas das ofertas do mercado, mas existem falhas no saber relativas ao método ou 

frequência de aplicação ou à adequação do produto à situação do doente. Por vezes os utentes procuram 

suplementos que não são os mais indicados porque “um amigo toma”, ou preferem um creme porque “viram 

na televisão”, mesmo que o produto não seja o mais adequado para o seu objetivo. Cabe assim ao 

farmacêutico orientar o cliente de modo a que este consiga atingir a sua finalidade de modo seguro e eficaz. 

Exemplo: Uma senhora idosa referia comichão nos braços, que se revelaram bastante secos e com a pele em 

estado de descamação ligeiro. Expliquei que a comichão era decorrente do estado desidratado ou “seco” da 

pele e recomendei que utilizasse um creme de elevado poder hidratante. A utente gosta da marca Eucerin®, 

pelo que selecionei um produto dessa marca (Loção hidratante pH5 para pele sensível) de modo a associar a 

preferência da senhora ao efeito pretendido.  

Exemplo: Um utente habitual referiu que tinha dificuldade em adormecer, mas que não queria iniciar 

novamente terapêutica com benzodiazepinas. Apresentei-lhe suplementos alimentares adjuvantes do sono, 

dos quais o utente selecionou ANGELICALM® (Theralab) em spray (5 pulverizações sublinguais antes de 

deitar). Recomendei ainda que conversasse com o seu médico de família em relação a alguns dos sintomas 

que descreveu, como a ansiedade.  
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OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

CICLO DE FORMAÇÃO “DIAGNÓSTICO CAPILAR  NA FARMÁCIA”  

A formação foi referente aos produtos Dercos da marca Vichy®. Decorreu dia 19 de setembro de 

2016 na ANF Norte e foram abordados diversos temas relacionados com a saúde capilar. Em primeiro lugar 

foi feita uma breve introdução sobre a fisiologia capilar e patologias mais frequentes, tal como os sintomas e 

causas associados a estas. Algumas das doenças abordadas foram a alopecia (de diversas etiologias), a 

dermatite seborreica e estados de sensibilidade aumentada. Posteriormente foi apresentado o kit de 

diagnóstico Dercos que permite observar o estado de saúde do cabelo e determinar os problemas existentes, 

através de equipamento específico como lupa e papel absorvente de oleosidade e de perguntas existentes num 

questionário. Foram abordados os diferentes produtos dermocosméticos da Dercos existentes no mercado, a 

sua adequação a cada estado patológico, as substâncias ativas mais importantes na sua ação clínica e o seu 

modo de utilização. Finalmente realizou-se uma apresentação geral do mercado de produtos capilares em 

Portugal, e diversas estratégias de marketing relacionadas com a promoção dos produtos em destaque. 

De acordo com a formação realizei diversos diagnósticos capilares na farmácia, utilizando o kit de 

diagnóstico, seguidos de aconselhamento ao doente e apresentação dos produtos mais adequados. 

 

FORMAÇÃO FAMA: “FARMÁCIA E O ACONSELHAMENTO À MULHER EM 

ATENDIMENTO”  

A formação FAMA foi uma palestra preparada pela empresa Gedeon Richter que ocorreu dia 22 de 

setembro de 2016 no Centro Empresarial do Porto. Focou-se em infeções vulvovaginais apresentando os 

diferentes agentes etiológicos responsáveis pelas infeções mais comuns. Foram explicados os quadros 

clínicos e sintomáticos mais usuais e as queixas mais frequentes. Apresentaram-se os tipos de transmissão 

possíveis, os sinais de agravamento e os esquemas posológicos de tratamento mais adequados a cada 

situação. Desmistificaram-se alguns preconceitos prejudiciais à saúde feminina e discutiu-se a higiene íntima 

feminina no adulto e na criança. 

 

ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL: MELHORIA NO SISTEMA KAIZEN 

No primeiro mês de estágio apercebi-me de uma oportunidade de melhoria no sistema Kaizen 

implementado, referente ao método de armazenamento das faturas a crédito. As faturas encontravam-se 

dentro de envelopes, que por sua vez estavam organizados por ordem alfabética dentro de um pequeno móvel 

com gavetas no back-office (Anexo 2). Os envelopes continham escrito o nome do utente, o número de 

identificação Sifarma, a morada e contacto telefónico e por vezes algumas informações adicionais (tal como 

o NIF ou números de beneficiário). No interior dos envelopes encontravam-se ocasionalmente fotocópias de 
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documentos do utente. Quando um utente pretendia regularizar um crédito era necessário deslocarmo-nos até 

ao móvel, procurar o envelope, retirar a fatura e voltar para o balcão. A dimensão do móvel e estado 

degradado dos envelopes, a distância entre o local de armazenamento e o balcão da farmácia, a dificuldade 

em encontrar o respetivo envelope e a falta de congruência na distribuição das informações dos utentes foram 

os motivos que impulsionaram a decisão de modificar o sistema (Anexo 3).  

A organização decorreu entre dia 23 e 28 de setembro, ocupando integralmente quatro dias uteis. 

Retirei as faturas de todos os envelopes, tal como os documentos, que identifiquei com o nome do utente e o 

seu número de identificação Sifarma. Associei cada fatura ao respetivo comprovativo interno de crédito e 

comparei cada fatura individualmente com a ficha do respetivo utente no Sifarma. As faturas de dívidas 

saldadas foram rejeitadas e as faturas de dívidas em curso foram organizadas por ordem alfabética, e 

distribuídas por três capas com separadores. Identifiquei cada separador com a letra ou letras iniciais das 

faturas correspondentes, e os três separadores finais foram reservados para os documentos: um para cartões 

ADSE/ADME/SAMS; um para documentos identificativos (cartão de utente, cartão de identificação fiscal); 

um para “Outros”. Os envelopes originais foram individualmente analisados, a informação existente foi 

transferida para a ficha dos utentes no Sifarma, e as capas foram armazenadas à entrada do back-office. 

 A iniciativa foi bem recebida por parte das trabalhadoras da farmácia, que se mostraram satisfeitas 

com a melhoria. Diminuiu-se o tempo necessário para encontrar as faturas, bem como a distância entre o 

balcão e o local de armazenamento. 

 

CONFERÊNCIA TIROIDE: FUNCIONAMENTO E PATOLOGIAS MAIS FREQUENTES 

No dia 26 de outubro na ANF ocorreu uma conferência sobre patologia tiroideia. A Prof. Dra. 

Helena Cardoso e a Dra. Cláudia Freitas discutiram a fisiologia e funcionamento normal da tiroide e 

apresentaram as alterações ao funcionamento mais frequentes. Explicaram quais os exames à tiroide que 

normalmente se realizam quando há suspeita de doença da tiroide, mostraram diversos resultados que podem 

ser obtidos por imagiologia ou análises bioquímicas e os diagnósticos associados, tal como os tratamentos 

mais frequentes. A conferência terminou com considerações sobre o cancro da tiroide, focando a sua 

classificação, severidade e diferentes tratamentos. 

 

FORMAÇÃO: PATOLOGIA HEMORROIDÁRIA 

No dia 28 de outubro a marca Diepharmex ofereceu uma formação, no Hotel Porto Palácio, sobre 

patologia hemorroidária. Foi feita uma revisão da patologia e principais sintomas e complicações, e 

resumiram os principais produtos e medicamentos utilizados atualmente no tratamento das hemorroidas. 

Posteriormente foi apresentada a gama MicroH®, discutindo-se a eficácia e benefícios dos produtos em 

relação aos tratamentos convencionais. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 No cronograma observam-se as datas em que iniciei os diferentes procedimentos na FD, 

inicialmente com supervisão direta e posteriormente sem supervisão, encontrando-se a equipa sempre 

disponível para esclarecer qualquer dúvida que surgisse durante a execução das tarefas.  

 setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro 

Integração na equipa da FD       

Receção de encomendas       

Aprovisionamento de 

medicamentos 
      

Preparação de medicamentos 

manipulados 
      

Dispensa de MSRM       

Dispensa de MNSRM       

Gestão de stocks e prazos de 

validade 
      

Prestação de outros serviços de 

saúde 
      

Participação em formações ou 

congressos 
      

 
 

CONCLUSÃO 

Durante o estágio profissionalizante em Farmácia Comunitária tive a oportunidade de contactar com 

os vários processos incluídos na gestão de uma farmácia, de conhecer intimamente os diferentes produtos 

disponíveis para venda ao público e de desenvolver novas competências no âmbito do aconselhamento 

farmacêutico ao utente. Considero que os seis meses de estágio me permitiram obter confiança nos 

conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado Integrado, o que constitui frequentemente um motivo de 

preocupação para os estudantes, e me forneceram as ferramentas para iniciar a carreira profissional na área 

farmacêutica. Tive, também, a oportunidade de consolidar as técnicas de preparação de medicamentos 

manipulados e de realização de análises bioquímicas.  

Além das aptidões diretamente relacionadas com a atividade farmacêutica o estágio permitiu-me 

melhorar a capacidade de trabalho em equipa e gestão do tempo e aumentar o espírito de responsabilidade 

individual e coletiva. Acredito, assim, que consegui cumprir todos os requisitos do estágio curricular e que 

este exerceu a sua função de complementar a minha formação teórica, apresentando-me a realidade do dia-a-

dia de trabalho no setor farmacêutico. 

Em suma, creio que o estágio é essencial para a formação do farmacêutico, não só como profissional 

mas como pessoa, e apresento uma opinião muito positiva em relação à minha experiência individual na FD. 

Espero, de futuro, ter a oportunidade de praticar o que me foi transmitido durante o estágio e, acima de tudo, 

continuar sempre a aprender.  
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PARTE II 

INTRODUÇÃO 

Durante o estágio curricular é pretendido que os alunos realizem projetos relacionados com a prática 

profissional. Estes devem constituir uma mais-valia para a farmácia e ser adequadamente fundamentados 

com um forte suporte científico. Para cumprir estes pressupostos tentei selecionar temas pertinentes tendo em 

conta o público-alvo da FD e os produtos mais vendidos ou procurados. Procurei, ainda, garantir que os 

projetos apresentavam benefícios a nível ético, deontológico, social e económico, dos quais são exemplos: 

 Valorização do papel do farmacêutico como profissional de saúde pública; 

 Aplicação do conhecimento especializado em prol da saúde; 

 Consequência positiva direta na saúde da população; 

 Destaque da Farmácia como um estabelecimento de apoio ao utente; 

 Oferta de serviços exclusivos com valor competitivo no setor farmacêutico; 

 Fidelização dos utentes. 

Além das atividades previamente descritas na Parte I (a implementação de uma melhoria no sistema 

Kaizen e a realização de rastreios capilares utilizando o kit da marca Dercos da Vichy®) realizei um rastreio 

cardiovascular com cálculo do risco SCORE e aconselhamento ao doente, elaborei um poster referente a 

suplementos alimentares e tentei angariar utentes para a iniciativa de dispensação semanal da medicação, que 

não se encontra tão difundida como seria desejável. 

 

SAÚDE  CARDIOVASCULAR  

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 A FD serve essencialmente utentes de idade avançada, cuja grande maioria sofre de doenças 

cardiovasculares (DCV). A prevalência destas patologias é extremamente elevada a nível nacional e é 

responsável por 30% dos óbitos em Portugal. Alguns doentes continuam, no entanto, a desconhecer medidas 

não farmacológicas que promovem a saúde cardiovascular, ou a ter uma noção demasiado vaga das 

modificações do estilo de vida que deveriam adotar. Um dos principais objetivos desta iniciativa foi colmatar 

esse défice, apresentando aos utentes algumas opções para diminuírem o impacto futuro dos problemas 

cardiovasculares, promovendo a eficácia da medicação e diminuindo o risco de complicações. A este objetivo 

associou-se o facto de muitos dos utentes da FD incorrerem em atividades prejudiciais para a sua saúde 

cardiovascular (como tabagismo ou sedentarismo), ignorando ou desconhecendo o verdadeiro impacto das 

suas ações. Assim, decidi executar um rastreio cardiovascular com cálculo do risco SCORE e absoluto, 

entregando depois panfletos aos utentes com a explicação de medidas não farmacológicas que poderiam 

adotar. 
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DOENÇAS CARDIOVASCULARES E FATORES DE RISCO 

 

 Uma doença cardiovascular (DCV) é qualquer doença relacionada com o coração ou com os vasos 

sanguíneos. São exemplos o Acidente Vascular Cerebral (AVC), o Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM), a 

insuficiência cardíaca e a aterosclerose. As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte em 

Portugal, sendo responsáveis por aproximadamente 30% de todos os óbitos (Anexo 3). As DCV com maior 

mortalidade são o AVC e a doença coronária
41,42

.   Em 1955 as DCV eram responsáveis por 26,5% do total 

de óbitos, aumentando para 44,3% até 1985. A incidência estabilizou em 1990 e a partir dessa data a 

mortalidade por DCV começou a diminuir. Em 2014 eram responsáveis por 30,7% das mortes, que 

correspondeu a um aumento de 2,4% relativamente a 2013 (Anexo 4). O risco de óbito por doenças do 

aparelho circulatório é maior para os homens do que para as mulheres. Este padrão observa-se não só em 

Portugal como no resto da Europa Ocidental. No futuro a situação pode agravar-se, pela inversão da pirâmide 

demográfica e pelo aumento da incidência de DCV e seus fatores de risco nos países em desenvolvimento
43

. 

 

 As DCV são determinadas por várias alterações fisiológicas. Estas podem ter origem endógena, 

como alterações genéticas que modificam a configuração anatómica ou o funcionamento do aparelho 

circulatório, ou podem ser de origem exógena, como a maioria dos comportamentos designados de risco. 

Estes fatores de risco são doenças metabólicas ou hábitos de rotina que aumentam a probabilidade de um 

indivíduo sofrer de DCV no futuro, porque estão diretamente envolvidos em processos fisiopatológicos 

associados à manifestação das DCV. Os fatores de risco podem ser divididos em fatores modificáveis e não 

modificáveis, e raramente ocorrem de forma isolada. Os fatores modificáveis são a obesidade, sedentarismo, 

tabagismo, consumo excessivo de álcool, dieta inadequada, hipertensão arterial, diabetes Mellitus tipo 2, 

dislipidemia e stress. Os fatores de risco não modificáveis são a idade (≥55 no homem e ≥65 na mulher), 

género masculino, história familiar de DCV, história pessoal de DCV, problemas de integração social e 

doença renal crónica
44,45

. O quadro mais frequente é a associação de diversos fatores de risco, que aumentam 

o risco absoluto de forma exponencial
46

.  

 

 A hipertensão arterial (HTA) corresponde a uma pressão arterial (PA) elevada, acima de 140mmHg 

de PA sistólica e/ou 90mmHg de PA diastólica e pode ser classificada em vários graus. Assim, consoante a 

pressão arterial vai aumentando, classifica-se como pressão arterial normal, pressão arterial normal-alta, 

HTA de grau 1, HTA de grau 2 e HTA de grau 3 (Tabela 1). O principal problema da HTA é o risco 

insuficiência coronária ou cardíaca, ou arritmias por hipertrofia do músculo cardíaco (que tem que aumentar 

o esforço realizado em reposta ao aumento da pressão nas artérias). Podem ainda ocorrer AVC, sabendo-se 

que o risco de acidente vascular triplica para PA sistólica superior a 160 mmHg e PA diastólica superior a 95 

mmHg. Para estes valores de PA o risco de doença coronária duplica
46

. Em Portugal aproximadamente 25% 

da população adulta é hipertensa, mas apenas metade tem conhecimento de que sofre da patologia (Anexo 5). 

A incidência é superior no homem do que na mulher e de todos os hipertensos apenas 25% estão medicados, 

levando a apenas 11% de doentes com a pressão arterial controlada. Devido à percentagem elevada de 

hipertensos e à dificuldade no seu diagnóstico e tratamento, a hipertensão torna-se num dos fatores de risco 

para DCV mais pertinentes
47

. 
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Tabela 1 - Classificação da PA (em mmHg) segundo a Direção-Geral da Saúde
44

 

Classificação PA ótima PA normal PA Normal-Alta 
HTA 

Grau 1 

HTA 

Grau 2 

HTA 

Grau 3 

PA sistólica < 120 120-129 130-139 140-159 160-179 ≥180 

PA diastólica < 80 80-84 85-89 90-99 100-109 ≥110 

 

 Na grande maioria dos indivíduos a HTA surge naturalmente com a idade. Em 95% dos casos 

designa-se como HTA essencial porque a sua etiologia não é conhecida, e apenas 5% dos casos são 

classificados como HTA secundária, ou seja com causa específica. É neste contexto que a doença renal 

crónica surge como fator de risco indireto para as DCV, visto que o compromisso renal é uma das causas 

para HTA secundária, tal como o álcool
48

. Apesar de, na maioria dos casos, não se conhecerem as causas da 

HTA, podem adotar-se medidas de prevenção ou mitigação dos danos. As alterações de estilo de vida com 

maior impacto na PA são a redução do consumo de sal para quantidades inferiores a 5,8 g por dia, a 

diminuição do consumo de álcool para menos de dois copos de vinho por dia (ou aproximadamente 20g) e a 

cessação tabágica. A realização de exercício físico moderado (20 minutos por dia de exercício ligeiro ou uma 

hora por semana de exercício mais intenso como andar de bicicleta ou correr), associada a uma dieta 

adequada, também é muito importante porque permite diminuir o peso, com um impacto bastante positivo no 

controlo da PA, mas também na dislipidemia e diabetes Mellitus
44,47

. 

 

 Outro fator de risco com impacto elevado são as dislipidemias. Estas podem manifestar-se de vários 

modos, incluindo o aumento dos níveis séricos de colesterol LDL (c-LDL) ou triglicerídeos, ou uma 

diminuição de colesterol HDL (c-HDL). A principal consequência das hiperlipidemias é a aterosclerose, que 

pode por sua vez originar AVC ou EAM fatais. A associação com o tabagismo, diabetes Mellitus ou 

hipertensão arterial agrava a situação, enquanto que o controlo lipídico pode promover a regressão ou 

manutenção das placas de ateroscleróticas, reduzindo a morbilidade e da mortalidade cardiovascular
49

. Um 

dos perfis lipídicos mais associado a risco de DCV é a tríade lipídica aterogénica, que é caracterizada por 

elevação do c-LDL com diminuição de c-HDL, e aumento ligeiro dos triglicerídeos. Os lípidos sofrem 

oxidação e ativam fatores de transcrição que levam à expressão de moléculas de adesão e proteínas pró-

inflamatórias que recrutam macrófagos. Inicia-se a deposição de gordura no epitélio arterial e o processo 

agrava-se com a secreção de outros mediadores inflamatórios. Eventualmente a gordura acumula-se nos 

macrófagos e outras células do sistema imunitário originando as “foam cells" que se acumulam dando origem 

ao xantoma típico da aterosclerose. A camada que separa a lesão do lúmen arterial é constituída por material 

fibroso, especialmente colagénio, que mantém a placa aterosclerótica estabilizada e ao longo do tempo alguns 

eventos, como a apoptose celular, induzem a calcificação da lesão. A placa aterosclerótica estabilizada não 

causa consequências agudas, podendo no entanto provocar angina. O principal problema advém da rotura da 

placa, libertando fragmentos que formam um trombo, cuja coagulação parece ser promovida por fatores cuja 

secreção é aumentada na presença de lípidos oxidados
50

. A trombose leva a outras complicações pela 

limitação do aporte de oxigénio, falência cardíaca, EAM ou AVC isquémico. A rotura pode ocorrer 

repentinamente (precipitada por aumento da PA, infeções ou outros fatores) ou pode ser fruto da erosão da 

placa
51

. As últimas avaliações estatísticas revelam que mais de 65% da população portuguesa apresenta 
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concentrações de colesterol total iguais ou superiores a 190 mg/dl, que corresponde ao limite máximo 

recomendado, 45% apresenta concentrações de risco moderado (190-239 mg/dl) e que aproximadamente 

25% apresenta risco elevado (>240 mg/dl)
52

. Existem situações em que as dislipidemias são condicionadas 

por fatores genéticos (dislipidemias familiares), mas na maioria dos casos os comportamentos modificáveis 

têm uma reflexão muito elevada nas concentrações plasmáticas de c-LDL e c-HDL. A adequação da dieta, 

redução do consumo de álcool e diminuição do peso são as modificações do estilo de vida mais importantes 

na diminuição do c-LDL e triglicerídeos, enquanto que o exercício físico contribui para o aumento do c-HDL 

e diminuição dos triglicerídeos
49

. 

 Apesar das alterações do estilo de vida parecerem facilmente implementáveis, a maioria da 

população portuguesa não as cumpre. 52,8% da população acima dos 18 anos apresenta excesso de peso (ou 

seja um IMC superior a 25), tendência que tem vindo a aumentar desde 2006 (50,9% em 2006 versus 52,8% 

em 2014). O total de obesos (IMC ≥ 30) encontra-se ligeiramente acima dos 15% (Anexo 6), estimando-se 

que a HTA seja 2,5 vezes mais frequente nestes indivíduos. O excesso de peso como fator de risco pode ser 

avaliado em termos de IMC ou em função do perímetro abdominal do utente, considerando-se fator de risco 

um perímetro da cintura ≥ 94 cm no homem e ≥ 80 cm na mulher
41,42

. A contribuir para o excesso de peso 

observa-se o sedentarismo e os hábitos alimentares incorretos. Apesar de 1/4 da população se deslocar a pé 

diariamente a maioria não pratica qualquer atividade desportiva regular. A situação mais frequente é a prática 

de exercício físico 1 ou 2 dias por semana, principalmente nos homens, e são os jovens dos 15 aos 24 anos 

que mais praticam exercício físico regular
41,42

. O doente cardiovascular deve contrariar o sedentarismo, 

realizando exercício regular, de baixa ou média intensidade, diariamente. A atividade física deve ser 

adequada à condição física de cada indivíduo, e a intensidade deve ser gradualmente aumentada. Para 

usufruir dos benefícios do exercício mas evitar agravamento de problemas cardíacos deve controlar-se a 

frequência cardíaca. A frequência máxima depende da idade sendo calculada por 220 bpm - idade, e o 

intervalo ideal é entre os 60% e 75% da frequência máxima
53

. Deve também associar ao exercício uma dieta 

adequada, não só para diminuir o peso mas para melhorar outros fatores de risco. A perda de peso e controlo 

da HTA são obtidos aumentando o número de refeições mas diminuindo a quantidade de alimentos em cada 

refeição, escolhendo alimentos menos calóricos e evitando o excesso de açúcar ou gorduras
49

. Para controlar 

a dislipidemia o ideal é evitar as gorduras saturadas (óleos), substituindo por azeite, e evitar manteigas, 

queijos gordos, natas, maionese e gemas de ovo, evitar carnes vermelhas (vaca e porco) ou enchidos, 

preferindo aves, aumentar o consumo de peixe rico em ácidos gordos ómega-3 ou realizar suplementação, 

diminuir as refeições fritas e assadas, optando por cozidos, estufados ou grelhados e preferir sempre produtos 

frescos e ricos em fibra. Os doentes também podem procurar alimentos funcionais enriquecidos com 

fitoesteróis, que competem com o colesterol pela absorção intestinal, controlando os níveis de colesterol
54

. 

 

 A frequência diária de consumo de álcool aumenta com a idade, prejudicando a saúde 

cardiovascular da população. Na faixa etária dos 45 aos 54 anos 40% da população ingere álcool diariamente, 

percentagem que aumenta para 61% a partir dos 65 anos
41,42

. Embora o consumo moderado de álcool 

apresente um efeito benéfico na saúde cardiovascular, o excesso de álcool agrava a HTA e piora a 

dislipidemia. Em quantidades moderadas parece atuar sobre a secreção hepática de lipoproteínas, 

aumentando a concentração de c-HDL ao fim de duas semanas. A relação dose-efeito é de aproximadamente 
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30 g de álcool por dia para aumentar o c-HDL em 4 mg/dl, e também existem algumas evidências de que 

diminui a resistência à insulina e a agregação plaquetar. Alguns flavonóides no vinho também apresentam 

propriedades antioxidantes protegendo os vasos sanguíneos. No entanto o consumo em demasia aumenta a 

concentração sérica de triglicerídeos, aumenta a pressão arterial e existe a hipótese de alterar a contratilidade 

dos cardiomiócitos e promover a sua apoptose, estando associado a eventos CV agudos como arritmias e 

AVC
55

. A quantidade máxima recomendada diária de álcool varia entre populações mas de um modo geral 

um consumo entre 7 e 14 bebidas por semana (2 bebidas ou 12 a 24g de álcool por dia) parece conferir 

proteção CV, com uma redução em 30% no risco de doença coronária no género masculino. É recomendado 

que as senhoras não ultrapassem as 14 bebidas semanais e que os homens se mantenham abaixo das 21
56

.  

 

 As DCV têm uma incidência pelo menos duas vezes (até quatro vezes) superior em fumadores. Em 

2014 20% dos portugueses fumavam, com 16,8% da população a fumar diariamente A proporção de homens 

fumadores é mais do dobro da proporção de mulheres fumadoras
41,42

. É considerado como um dos fatores de 

risco mais importantes pela União Europeia e está implicado em cerca de 50% das causas de morte evitáveis, 

metade das quais devidas à aterosclerose. A Direção-Geral da Saúde (DGS) estima que em 2013 o tabagismo 

tenha sido responsável por 2520 das mortes por DVC, ou seja 8% destas, correspondendo 81% dessa fração 

ao sexo masculino
57

. O tabaco aumenta a PA, diminui a tolerância ao exercício físico e aumenta o risco de 

aterosclerose. Vários mecanismos estão envolvidos neste processo, como por exemplo a ação da nicotina que 

aumenta a frequência e o débito cardíaco, aumentando a PA, e existe alguma evidência de que a nicotina 

aumenta a resistência à insulina
58

. Ocorre disfunção endotelial causada por espécies reativas de oxigénio 

presentes no fumo e associadas a metais catalisadores, que se traduz na redução da elasticidade das artérias 

coronárias, diminuindo o fluxo cardíaco. As espécies oxidantes podem piorar o mecanismo de formação das 

placas ateroscleróticas, o que é agravado posteriormente pela capacidade inflamatória do fumo, que leva ao 

aumento do recrutamento leucocitário e aumento da quantidade de moléculas de adesão. Também ocorre 

alteração no perfil lipídico, com modificação da estrutura proteica do c-HDL pela acroleína presente no 

fumo. Finalmente, o tabaco induz um estado pré-trombótico em que há maior produção de fatores agregantes, 

o que aumenta a probabilidade de trombose no evento de rotura de placa aterosclerótica
59

. 

 

 Em Portugal cerca de 9,3% da população é diabética. A diabetes Mellitus tipo 2 é a forma mais 

comum (9 em cada 10 casos), especialmente em indivíduos com mais de 40 anos. Nos indivíduos diabéticos 

a probabilidade de DCV é duas vezes maior nos homens e três nas mulheres, e cerca de 60% das mortes em 

diabéticos são devidas a complicações CV
60

. Quando o organismo entra em hiperglicemia a glucose 

acumula-se no sangue, deteriorando progressivamente os vasos sanguíneos por diminuição dos níveis de 

óxido nítrico. O estado prolongado de vasoconstrição leva a danos no sistema circulatório que pioram o 

prognóstico de DCV. Pode ainda instalar-se cardiomiopatia diabética, uma disfunção do miocárdio 

provocada essencialmente pela neuropatia e microanginopatia diabéticas. Por estas razões as DCV como a 

angina de peito, o enfarte agudo do miocárdio e a morte cardíaca súbita são mais frequentes em doentes 

diabéticos (sobretudo do tipo 2) do que na população geral
61

. Na diabetes também se observa dislipidemia 

com aumento de c-LDL aterogénicas e diminuição de c-HDL, por alteração do uptake hepático e 

desregulação da produção de lipoproteínas
62

. É importante tentar controlar a alimentação e diminuir o peso, 
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de modo a tentar diminuir a resistência à insulina. Assim ocorre um melhor controlo da diabetes, mas 

também uma diminuição do risco CV. 

 Outro fator de risco é o stress, que aumenta a probabilidade de DVC como por exemplo a HTA. A 

idade e o género também têm um papel importante e os homens são o género mais vulnerável a DCV, sendo 

considerados grupo de risco a partir dos 55 anos, enquanto que as mulheres se encontram mais protegidas por 

efeitos dos estrogénios. A partir da menopausa as mulheres perdem esta vantagem, sendo consideradas grupo 

de risco a partir dos 65 anos
44

. A classe social também influencia a probabilidade de DCV, provavelmente 

porque indivíduos de classes mais baixas não têm tanta facilidade na inclusão de hábitos adequados na sua 

rotina. A história familiar de DCV precoce é fator de risco e pode indicar uma predisposição genética, e a 

toma de contracetivos orais pode também aumentar o risco de eventos trombóticos
63

. 

 

A adoção de medidas não farmacológicas tem um impacto muito positivo no bem-estar geral dos 

doentes e diminui significativamente o risco de DCV. Em vários ensaios foi detetada a diminuição da PA, do 

peso, do c-LDL, dos triglicerídeos e da hemoglobina glicada (HbA1c, um indicador de controlo glicémico 

que é se encontra mais elevada quanto pior for o controlo glicémico) apenas um ano após se instalarem novos 

hábitos alimentares, a prática de exercício físico constante e se proceder à cessação tabágica. Também se 

observa a regressão de lesões ateroscleróticas, com diminuição da estenose das artérias coronárias, e uma 

diminuição nos eventos CV comparativamente a grupos de controlo sem modificações do estilo de vida
64-66

. 

CÁLCULO DO RISCO CARDIOVASCULAR 

 O risco cardiovascular é o risco de desenvolver DCV ou complicações associadas às DCV. A 

Sociedade Europeia de Cardiologia aconselha a utilização da tabela SCORE para avaliação das pessoas e 

determinação do risco cardiovascular no tempo, sendo deste modo um indicador para o nível de intervenção e 

intensidade dos cuidados clínicos, tanto na prevenção como no tratamento da doença. As tabelas SCORE 

(Systematic Coronary Risk Evaluation) foram elaboradas combinando resultados de vários estudos europeus 

e estratificam o risco de um evento cardiovascular fatal no espaço de 10 anos, para indivíduos dos 40 aos 65 

anos, em sete categorias. O resultado é apresentado como uma percentagem ou intervalo de percentagens, 

que traduz uma probabilidade em termos populacionais. Por exemplo um risco SCORE de 1% significa que 

um utente em 100, nas mesmas condições, irá falecer nos próximos 10 anos. Portugal é considerado um país 

de "baixo risco" e como tal utiliza-se a tabela correspondente (Anexo 7)
67

.  

 

 As atuais Recomendações Europeias Conjuntas sobre prevenção da DCV recomendam a utilização 

do sistema SCORE, porque é baseado em grandes conjuntos de dados de coortes representativos da 

população europeia. A principal vantagem desta abordagem, e outras semelhantes, é que permitem detetar 

ricos CV globais, ou seja como o somatório de fatores individuais que isoladamente poderiam parecer pouco 

significativos
50

. Consideram-se os fatores de rico PA sistólica, género, idade, hipercolesterolemia e 

tabagismo, mas a Sociedade Europeia de Cardiologia reserva que o risco de um evento cardiovascular fatal 

poderá ser superior em casos de obesidade, sedentarismo, história familiar de DCV, problemas de inclusão 

social, diabetes do tipo 2, doença renal, colesterol HDL abaixo de 40 mg/dl ou hipertrigliceridemia. Por 
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exemplo, numa mulher diabética o risco é cinco vezes superior ao calculado, e nos homens é três vezes 

superior. A história familiar de DCV precoce implica um aumento de duas vezes em ambos os géneros
68

. 

 A DGS propõe que se transformem os valores obtidos pela avaliação SCORE em avaliações 

qualitativas, designadas por risco absoluto e estratificadas em risco baixo, moderado, alto ou muito alto
69

. A 

conversão dos valores SCORE em risco absoluto facilita a interpretação (Anexo 8) e permite integrar 

diretamente alguns doentes numa das categorias. Integram-se na categoria de risco alto utentes com um fator 

de risco CV isolado mas muito elevado, como HTA de grau 3 ou dislipidemia familiar, utentes com doença 

renal crónica moderada e utentes diabéticos mas sem fatores de risco CV ou lesão de órgão-alvo. Na 

categoria de risco muito alto integram-se utentes com DCV aterosclerótica documentada, como EAM, AVC, 

doença coronária ou procedimentos de revascularização arterial, utentes com doença renal crónica grave e 

utentes com diabetes acompanhada de um ou mais fatores de risco CV e/ou lesão dos órgãos-alvo. 

 Existem tabelas SCORE alternativas que consideram a variação do colesterol HDL, sendo a 

probabilidade de acidente CV fatal menor quanto maior for a concentração de c-HDL. Existem tabelas para 

as concentrações de 30, 40, 55 e 70 mg/dl, tendo em consideração que a tabela de 55 mg/dl é a que apresenta 

maior semelhança com a tabela clássica. Além disso, existe uma tabela de risco CV relativo para os jovens, 

que demonstra o impacto que as modificações de estilo de vida poderiam ter na diminuição do seu risco CV a 

longo prazo. São considerados os mesmos fatores que na tabela SCORE clássica, excluindo a idade, e o 

resultado é obtido em unidades de 1 a 12, que representam quantas vezes superior ao ideal é o risco CV 

(Anexo 9)
48

. Um problema importante do método de SCORE é que não prevê o risco CV para indivíduos 

com idade superior a 65 anos com exatidão, porque para idades mais avançadas a preponderância de cada 

fator de risco não se mantém. Com o aumento da esperança média de vida têm sido direcionados esforços 

para a alteração das tabelas SCORE para que possam ser aplicados em idades superiores (Anexo 10)
70

. 

Adicionalmente, e apesar de os dados SCORE serem referentes a eventos CV fatais, pode estimar-se o risco 

total de um evento CV (ou seja, de eventos fatais e não fatais). Para o sexo masculino o risco total é 

aproximadamente três vezes superior do que o obtido na tabela SCORE, enquanto que para as mulheres o 

fator de conversão é ligeiramente superior. 

 Existem outros métodos de estimativa de risco, como o algoritmo de Framinghan. Esta ferramenta 

incorpora mais fatores de risco CV e fornece uma probabilidade de eventos CV totais (fatais ou não) em 10 

anos. Uma das grandes desvantagens é que o estudo coorte que a originou foi realizado nos Estados Unidos 

da América, cuja população não é representativa da europeia
71

. 

 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O projeto implicou a preparação de um poster a anunciar a iniciativa (Anexo 11), que foi colocado 

na montra da farmácia e no balcão, uma ficha de inscrição, uma ficha de registo de resultados e um panfleto 

para entregar aos utentes (Anexo 12). O panfleto exigiu toda a pesquisa bibliográfica relacionada com o 
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tema, de modo a garantir a exatidão da informação transmitida aos utentes. No dia do rastreio preparei uma 

mesa com todo o material necessário: tensiómetro de braço, tabelas SCORE e de risco absoluto, ficha de 

registo de resultados e panfletos para entregar aos utentes.  

Ao atender cada utente comecei por fazer várias perguntas, cujas respostas registei na ficha de 

resultados: qual a idade, se sofria de Diabetes Mellitus, hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia, se era 

fumador, se consumia mais do que dois copos de vinho por dia ou outro tipo de álcool, se praticava exercício 

físico e se tinha história familiar ou pessoal de DCV (Anexo 13). Após preencher a ficha o utente pesava-se 

na balança, que emite um papel com o peso e IMC, e mediamos a pressão arterial. Tendo em consideração 

todos os resultados obtidos e o inquérito realizado, calculava o risco absoluto e o risco SCORE para cada 

utente, explicando o significado e mostrando as tabelas respetivas. Posteriormente fornecia recomendações 

sobre alterações do estilo de vida que seriam benéficas para o utente em particular. 

Exemplo: O senhor F.S. apresentou os seguintes resultados: 

Respostas ao inquérito: Medição da pressão arterial: Medição do IMC: 

62 anos 

Não é diabético 

Não tem o colesterol elevado 

Não fuma nem consome álcool em excesso 

Não pratica exercício físico 

Sem historial pessoal nem familiar de DCV 

PA sistólica 135 mmHg 

PA diastólica 88 mmHg 

Pulso 80 bpm 

IMC 26,06 

A avaliação do senhor F.S. corresponde a uma avaliação SCORE de 2% e podemos aferir que apresenta um 

risco moderado. Recomendei que caminhasse meia hora por dia, que tentasse reduzir o consumo de 

gorduras par a diminuir o peso, e que diminuísse o consumo de sal na alimentação para controlar a PA. 

Já a senhora A.F., de 61 anos, apresenta um risco absoluto muito elevado apesar de a sua avaliação SCORE 

fornecer um resultado de 1%. Como é diabética e apresenta em simultâneo mais fatores de risco 

(hipercolesterolemia e história familiar de DCV precoce) é imediatamente classificada como uma doente de 

alto risco CV. Recomendei que realizasse o controlo da alimentação para prevenir agravamento da 

hipercolesterolemia e da diabetes Mellitus, e que procurasse caminhar trinta minutos por dia. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 Os resultados do rastreio CV demonstraram que poucos utentes manifestam história pessoal de 

eventos CV ou de doença aterosclerótica instalada (Anexo 13). Os resultados SCORE obtidos foram mais 

positivos do que o expectável, provavelmente porque alguma parte dos doentes apresenta a PA relativamente 

controlada e não incorre em hábitos tabágicos. Observei muitos utentes com c-LDL elevado, o que seria de 

esperar tendo em conta as estatísticas portuguesas de dislipidemia anteriormente discutidas. O fator de risco 

mais preocupante foi o excesso de peso, devido ao impacto que apresenta no prognóstico das DCV (Anexo 

14). A maioria dos utentes foi aconselhada a adequar a sua dieta, principalmente por redução de gorduras 
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(queijos, manteigas e óleos de cozinha) e diminuição do consumo de carne vermelha, de sal e de doces de 

pastelaria. Também sugeri aos doentes que começassem a praticar exercício ligeiro mas parte deles achava 

que a sua idade ou problemas de mobilidade seriam impeditivos. Daí, sugeri que experimentassem por 

exemplo caminhadas ligeiras duas vezes por semana ou hidroginástica, na tentativa de que posteriormente 

ganhassem mais confiança para aumentar a prática de exercício físico. A transformação dos resultados 

SCORE em risco absoluto revela um panorama menos atrativo, devido à acumulação de fatores de risco que 

não são considerados pela análise SCORE (Anexo 14). Considero que o rastreio decorreu de uma forma 

agradável e os utentes foram recetivos às sugestões que dei relativamente às modificações do estilo de vida, 

em particular referentes à dieta. O auxílio visual das tabelas permitiu que compreendessem o impacto das 

suas rotinas na saúde CV e risco de complicações, e o panfleto mostrava como melhorar esse impacto. 

 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Os suplementos alimentares são excelentes adjuvantes na melhoria da qualidade de vida e embora 

não consigam por si só curar doenças, podem representar auxiliares interessantes na manutenção de certas 

patologias. Assisti a queixas simples como dificuldade ligeira em adormecer, falta de energia, dificuldades de 

memória, dores nos ossos ou músculos, entre outras, que foram resolvidas através de suplementos 

alimentares evitando que o utente tivesse que se deslocar ao médico gastando tempo e recursos económicos. 

Além de, na minha opinião, os suplementos representarem uma mais-valia, observei usos incorretos destes 

produtos. Muitas vezes por recomendação de um familiar ou amigo os utentes pediam um suplemento que 

não era o mais adequado, tendo em conta o que o utente na realidade pretendia atingir. Então, decidi 

promover o uso correto destes produtos criando um poster que em simultâneo desse a conhecer a existência 

de outras possibilidades terapêuticas, mas que também elucidasse as situações em que cada uma destas seria 

recomendada. Selecionei os suplementos mais procurados, em especial aqueles direcionados para a saúde 

osteoarticular, cardiovascular e mental, e adjuvantes no tratamento da insónia, das infeções urinárias e das 

caibras musculares. Devido à elevada quantidade de nutrientes abordados o suporte científico apresentado 

limita-se aos principais mecanismos de ação envolvidos nas funções focadas, não sendo possível uma 

descrição extensa do seu metabolismo. 

 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Os suplementos são géneros alimentícios destinados a complementar um regime alimentar normal, 

constituindo fontes concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional e fisiológico. A 

sua finalidade não é tratar doenças nem substituir regimes terapêuticos, mas sim contribuir para a 

manutenção da homeostasia do organismo. Podem evitar o desenvolvimento de patologias, mas não podem 

corrigir patologias já instaladas. Os suplementos têm especial interesse em duas situações: quando a dieta 
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típica de um local não permite que a população atinja as doses diárias recomendadas (DDR) de certos 

nutrientes, ou quando determinados nutrientes não são considerados essenciais mas mesmo assim apresentam 

um efeito benéfico na saúde e bem-estar
72

. Na europa coexistem deficiências em vários nutrientes, 

principalmente vitamina D, cálcio e ácido fólico, acompanhados de deficiência em vitamina C, ferro e 

selénio. Uma forma de combater este problema é a utilização de multivitamínicos e minerais, que se 

demonstram não só eficazes como seguros, não ocorrendo riscos de sobredosagem, mesmo quando o 

suplemento apresenta 100% da DDR e o indivíduo realiza uma dieta adequada. A principal justificação para 

este largo intervalo de segurança é a diferença entre a DDR e o limite máximo recomendado, permitindo que 

se exceda a DDR sem se ingerirem quantidades perigosas de determinados nutrientes. Além da contribuição 

para a saúde da população em geral, alguns subgrupos podem beneficiar largamente dos suplementos 

alimentares por apresentam necessidades nutricionais aumentadas, como as grávidas e os idosos
73

. 

A vitamina A é o retinol, um nutriente essencial lipossolúvel que existe sob a forma de retinol livre, 

esterificado com ácidos gordos ou como carotenoides, que recebem o nome de pró-vitamina A. Participa no 

crescimento e manutenção celular, na função imunitária, na reprodução e contribui para o funcionamento 

normal da visão. Normalmente é obtida pela alimentação, através de produtos animais como carne, fígado, 

gema de ovo e laticínios. Os carotenoides existem nas folhas verdes de vegetais, em cenouras e abóboras, na 

manga e papaia, mas a sua biodisponibilidade é inferior à da vitamina A pré-formada. Tanto nas fontes 

animais como nas vegetais está integrada na composição das membranas celulares ou de organelos, e é 

libertada durante a digestão. Esta libertação ocorre mais facilmente para as fontes animais de vitamina porque 

as estruturas celulares membranares são menos complexas. O retinol é libertado por hidrólise dos ésteres e, 

em conjunto com os carotenoides, são incorporados em micelas lipídicas que também contêm outros ácidos 

gordos, colesterol e fosfolípidos. Esta solubilização é promovida pelos sais biliares e enzimas hidrolíticas, e 

as dietas pobres em gorduras (menos de 10g por dia) podem apresentar problemas em relação ao aporte 

diário desta vitamina. As micelas são transportadas ou difundidas para o interior dos enterócitos onde alguns 

dos carotenos são convertidos em retinol, aumentando a quantidade disponível. Este é novamente esterificado 

e juntamente com os carotenoides são incorporados em quilomicra e são excretados para o sistema linfático 

que os transfere para o sangue. A maioria dos ésteres de retinol são recolhidos por células do fígado que os 

armazena em células adequadas (células Ito), enquanto que os carotenoides são distribuídos de forma 

equivalente por todos os tecidos adiposos. Estas reservas são mobilizadas em situações de défices. No fígado, 

quando necessário, os ésteres são hidrolisados e ligam-se a proteínas de transporte de retinol (RBP), e o 

complexo é excretado para o sangue e associa-se a outra proteína chamada transtirretina. Este novo complexo 

distribui o retinol pelos tecidos e impede que o retinol seja excretado por filtração renal. Assim sendo, 

problemas hepáticos ou renais vão alterar as quantidades de retinol disponíveis. A deficiência em zinco 

também pode alterar o metabolismo da vitamina A levando a uma menor concentração disponível. O retinol é 

recolhido pelas células através de proteínas específicas intracelulares, é esterificado e armazenado. Quando é 

necessário é transformado novamente em retinol ou ácido retinóico, que se ligam a proteínas ou recetores 

nucleares modulando a transcrição de várias centenas de genes. As duas principais ações são a nível da visão, 

na retina do olho, e nos tecidos do organismo para manter o crescimento celular. Nos bastonetes do olho o 

retinol é convertido a aldeído e liga-se à proteína opsina, formando rodopsina, que é um pigmento essencial 

para a visão a meia-luz. Geralmente a falta de retinol é a causa de cegueira noturna. Nas células epiteliais o 
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crescimento e diferenciação é dependente da vitamina, que regula a transcrição genética por ligação do ácido 

retinóico a recetores nucleares. Por exemplo o número das células epiteliais das mucosas respiratória e 

digestiva sofre redução em casos de deficiência em vitamina A, encontrando-se também alterada a sua 

morfologia, limitando a capacidade de secreção de muco e diminuindo a resistência a infeções
74

. A 

deficiência em vitamina A normalmente apresenta o sintoma visível de xeroftalmia com o risco associado de 

cegueira. A nível mundial é uma condição muito problemática em locais com poucos recursos económicos, 

onde a população não tem condições económicas para aceder às fontes animais alimentares de vitamina. O 

grupo mais afetado são as crianças, que podem apresentar problemas oculares graves ou mesmo sofrer 

consequências fatais. A cegueira é mais prevalente em crianças com menos de 3 anos, associada a infeções 

respiratórias e gastrointestinais que aumentam a mortalidade. O ácido retinóico ou os seus derivados (por 

exemplo a isotretinoína) também se utilizam em problemas cutâneos, como a acne, eczemas, psoríase, e 

queratoses foliculares, pela sua capacidade de promover a diferenciação dos queratinócitos
76

. Existem 

produtos cosméticos que incorporam retinol de modo a diminuir as rugas e a diminuir os efeitos da radiação 

ultravioleta
77

. Mais recentemente tem-se analisado o papel da vitamina A como adjuvante na terapêutica de 

doenças neurodegenerativas, em particular a doença de Alzheimer, com resultados preliminares 

promissores
78

. As DDR são 250 μg/dia até aos 3 anos, 300 μg/dia até aos 6 anos, aumentando até à idade 

adulta onde se observa uma DDR de 650 μg/dia para mulheres e 750 μg/dia para homens, podendo ir até aos 

900 μg/dia. Na grávida a necessidade é aumentada e em lactentes é necessário ingerir um total de  1300 

μg/dia para compensar a quantidade excretada no leite
79

. 

As vitaminas do complexo B são nutrientes hidrossolúveis essenciais para diversas funções 

metabólicas, com estrutura química muito variada. A vitamina B1 (tiamina) é uma coenzima que participa no 

metabolismo dos hidratos de carbono e que por sua vez permite a síntese de aminoácidos e do 

neurotransmissor acetilcolina. Deste modo contribui para processos energéticos e permite a manutenção do 

funcionamento correto do sistema nervoso. Em média recomenda-se uma DDR de 1,2 mg/dia e 1,4 mg/dia na 

grávida. A vitamina B2 (riboflavina) é convertida no organismo para o flavina-mononucleótido (FMN) e para 

o flavina-adeninadinucleótido (FAD), que são cofatores de enzimas que catalisam reações de oxidação-

redução nas cadeias respiratórias das vias de produção de energia. A dose diária recomendada é 1,2 mg/dia, 

sendo ligeiramente superior em grávidas (1,4 mg/dia). A vitamina B3 (niacina) é a precursora do NAD+ e 

NADP+, coenzimas fundamentais presentes em todos os organismos que participam em reações de oxidação-

redução. A DDR é de 15 mg/dia, e 18 mg/dia na grávida. A vitamina B5 (ácido pantoténico) participa na 

síntese da coenzima A, composto fundamental na metabolização do piruvato em acetil-Coenzima A, e 

participa na biossíntese compostos como o colesterol, acetilcolina e ácidos gordos, tal como na síntese do 

grupo heme. A DDR é 5 mg/dia e 6 mg/dia na grávida. Existem outras vitaminas do complexo B como a 

vitamina B6 (piridoxina) e a B7 (biotina) que têm DDR na ordem dos microgramas
75,80,81

. A vitamina B12 

(cobalamina) é utilizada pelas enzimas metilmalonil Coenzima-A mutase e metionina sintase. No primeiro 

caso intervém na conversão de aminoácidos em succinil Coenzima-A, permitindo o processamento do ciclo 

do ácido cítrico, com produção energética. No segundo existe um sinergismo entre a vitamina B12 e o ácido 

fólico, culminando na formação de S-adenosilmetionina. Este composto é um dador de metilo envolvido na 

metilação de proteínas da mielina, que forma a bainha neuronal, de neurotransmissores e de fosfolípidos. O 
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défice em vitamina B12 provoca desmielinização de neurónios, acompanhada de anemia. É recomendada 

uma dose diária de 2,4 μg/dia, 2,6 μg/dia na grávida, e ainda mais elevada nos idosos, que apresentam 

mecanismos de absorção alterados
82

. O ácido fólico (vitamina B9) é um precursor de folato, indispensável à 

manutenção do organismo humano. Os folatos atuam como coenzimas transportadoras de unidades de 

carbono em reações essenciais à manutenção do organismo. As principais vias em que intervêm são as de 

síntese de ADN e de aminoácidos. Permitem a síntese de nucleótidos, contribuem na formação de S-

adenosilmetionina, participam na degradação do aminoácido metionina a nível hepático, com formação de 

homocisteína que pode ser utilizada pelos processos celulares de produção de energia e permitem a 

conversão de homocisteína para metionina, quando existe necessidade deste aminoácido
83

. As necessidades 

diárias de folato variam com a faixa etária. Um adulto deve consumir 400 μg/dia, mas as crianças precisam 

de doses menores. O grupo que apresenta maior necessidade de folato são as mulheres grávidas, para evitar 

defeitos congénitos neuronais no feto. Como já referido o défice em folato ou vitamina B12 provoca 

problemas neuronais e anemia. Esta última ocorre por defeitos na síntese de ADN das células sanguíneas, 

originando anemia megaloblástica
84

. Considerando as funções gerais das vitaminas do complexo B bem 

como os seus metabolismos cerebrais específicos calcula-se que tenham um grande impacto na função 

cerebral. Efetivamente, a suplementação com vitaminas do complexo B melhora significativamente a saúde 

mental e a capacidade cognitiva
85

. Em doentes com défice cognitivo conseguem diminuir a taxa de atrofia 

cerebral, que se encontra normalmente aumentada nessa patologia e na doença de Alzheimer
86

. 

A vitamina C ou ácido ascórbico é uma lactona de 6 carbonos, hidrossolúvel, que os humanos são 

incapazes de sintetizar in vivo. Assim é necessário obtê-la pela dieta, nomeadamente através do consumo de 

frutos e vegetais, em particular citrinos. Também existe em kiwis, morangos, manga, papaia, espinafres, 

tomate, espargos, couve-de-bruxelas e arandos. É uma vitamina termossensível por isso a cozedura dos 

alimentos limita a quantidade disponível. É um importantíssimo antioxidante que funciona como dador de 

eletrões. O ácido ascórbico é absorvido na forma desidrogenada por transporte ativo através de canais 

dependentes do sódio, e nos enterócitos volta a ser reduzido a ácido ascórbico. A biodisponibilidade é muito 

elevada, sendo absorvido quase na totalidade para doses até 30 mg. A quantidade normal de vitamina C no 

organismo adulto é de aproximadamente 1500 mg e fornece eletrões para várias enzimas, envolvidas no 

metabolismo dos ácidos nucleicos, na síntese de colagénio, de carnitina (composto de amónio quaternário 

que permite o transporte de lípidos para o interior da mitocôndria para os ciclos de produção de energia), de 

neurotransmissores (como noradrenalina) e de tirosina. Do mesmo modo que é transportada para os 

enterócitos também é transportada para o interior dos leucócitos, onde o ácido ascórbico influencia o 

metabolismo das células T e B, e altera ainda a síntese de histamina e prostaglandinas associadas nas 

respostas imunológicas e inflamatórias. Pode ser por este mecanismo imunorregulatório que a vitamina C 

altera a progressão dos sintomas da gripe e constipação. Além disso é essencial para a absorção do ferro
87

. 

Vários metabolitos com poder oxidante são formados naturalmente no organismo como resultado de diversas 

reações endógenas ou por exposição a fontes externas (como o tabaco e a poluição). Alguns exemplos destes 

radicais livres são o radical superóxido, o peróxido de hidrogénio, e outras espécies reativas de oxigénio. Se 

não existirem antioxidantes para neutralizar esses compostos os radicais reagem com as macromoléculas 

essenciais alterando a sua estrutura e comprometendo a sua função. O resultado pode ser tão simples como 

um compromisso estrutural que é corrigido, ou a indução da apoptose por alteração irreversível dos ácidos 
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nucleicos, ou na pior das hipóteses pode causar uma mutação do ADN que não é corrigida e se propaga para 

as gerações celulares seguintes. O organismo possui defesas antioxidantes naturais (enzimas como a 

superóxido dismutase, a glutationa peroxidase, as catalases) mas estas podem não ser suficientes para 

responder ao stress oxidativo. Existem situações em que este se encontra aumentando, como em casos de 

lesões, infeções, exercício em excesso, exposição a toxinas, porque a resposta imunológica leva à formação 

de mais radiais livres por mecanismos que tentam combater o dano. Uma das consequências bem conhecidas 

do stress oxidativo é a doença cardiovascular, particularmente a aterosclerose, visto que a oxidação das 

lipoproteínas é uma das etapas na formação das placas ateroscleróticas. Perante este panorama é interessante 

melhorar as defesas do organismo, fornecendo compostos antioxidantes adicionais. Assim, em certas 

situações de maior necessidade, ou diariamente como precaução, os suplementos de vitamina C são 

importantes
88

. A deficiência em vitamina C pode ter consequências graves, em particular anemia (por 

diminuição da absorção de ferro) e escorbuto. O escorbuto manifesta-se para doses diárias abaixo de 10 mg, 

ou seja quando o total de vitamina C no corpo diminui para menos de 300 mg. O consumo excessivo pode 

causar efeitos adversos porque a biodisponibilidade começa a diminuir para doses acima de 30 g, devido ao 

mecanismo de transporte saturável. O excesso de vitamina C no intestino pode causar diarreia osmótica 

acompanhada de cólicas. É adequado distribuir a quantidade ingerida, não ultrapassando 1 g por toma. 

Também pode ter impacto na função renal porque um dos produtos do catabolismo do ácido ascórbico é o 

oxalato, podendo instalar-se hiperoxalúria que está envolvida na litíase renal
76

. Além da sua intervenção na 

manutenção do ADN e na síntese de neurotransmissores, a vitamina C também é capaz de diminuir a 

apoptose neuronal derivada do stress oxidativo. Tendo em conta toda a informação discutida, a vitamina C é 

adequada como suplemento em situações que exijam uma maior defesa de danos externos, uma maior 

performance mental ou um gasto de energia adicional, como situações de cansaço, falta de memória, 

dificuldade de concentração, diminuição dos sintomas de algumas doenças (constipação), gravidez e 

lactação, e fumadores. Nos fumadores, em particular, o risco de hipovitaminose é muito grande, 

aproximadamente três vezes maior do que para o restante da população. A vitamina C apresenta um turnover 

muito superior em fumadores devido ao stress oxidativo excecional a que estão expostos, derivado do fumo 

do tabaco. A DDR é 75 mg/dia em mulheres, 90 mg/dia em homens e 125 mg/dia na gravidez. Nos 

fumadores devem ser adicionados 35 mg/dia
89

. 

A vitamina E corresponde a um conjunto de 8 moléculas lipossolúveis (α, β, γ e δ tocoferóis e α, β, γ 

e δ tocotrienóis) que constituem o principal mecanismo antioxidante lipídico e que são naturalmente 

produzidas pelas plantas. A principal molécula é o α-tocoferol. A ação e o poder antioxidante da vitamina E 

são comparáveis aos da vitamina C, e não é sintetizada no organismo humano pelo que deve ser obtida pela 

dieta, estando presente em alimentos como os óleos vegetais e os frutos secos. A vitamina E localiza-se 

essencialmente na bicamada fosfolipídica da membrana plasmática e protege os constituintes celulares do 

stress oxidativo porque é capaz de doar um grupo hidroxilo aos radicais livres, estabilizando-os e impedindo 

que danifiquem os lípidos. Esta ação protetora sobre lípidos é o seu principal mecanismo, em particular 

terminando a reação em cadeia de peroxidação lipídica dos ácidos gordos insaturados e a oxidação do c-LDL. 

A vitamina E existe nos alimentos esterificada e no intestino sofre hidrólise. A forma livre difunde em 

micelas para o interior dos enterócitos, onde forma quilomicra passa para o sistema linfático, drenando para a 

circulação sanguínea
90

. A biodisponibilidade dos tocoferóis está muito dependente da ingestão de outras 
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gorduras, matriz alimentar e fatores genéticos do individuo que podem alterar a proporção de transportadores 

celulares que parecem estar envolvidos no transporte da vitamina E. Os quilomicra são transportados para o 

fígado, e a forma alfa é selecionada pela proteína hepática de transferência do α-tocoferol (α-TTP) enquanto 

as outras formas são excretadas na bílis. É secretada novamente para o plasma ligada a lipoproteínas, e é 

armazenada no tecido adiposo ou entra para as células-alvo através de recetores LDL ou outros sistemas 

transportadores que reconheçam a apolipoproteína A do HDL
91

. A DDR é de aproximadamente 15 mg/dia 

variando com a ingestão de outras gorduras. Além de ser um antioxidante importante há evidências de que 

reduz a incidência de cataratas. Pode ser eficaz como adjuvante no tratamento de doenças como Parkinson e 

Alzheimer mas não existe ainda um consenso. Também é capaz de modular a resposta asmática e diminuir as 

manifestações da artrite, mas é ainda necessário distinguir entre os efeitos biológicos imunomoduladores dos 

diferentes tocoferóis e estereoisómeros
92

. Adicionalmente tem elevada capacidade de prevenir a oxidação do 

c-LDL, tendo portanto um impacto CV positivo. A hipovitaminose ocorre quase exclusivamente por 

alterações genéricas na α-TTP ou por doenças de malabsorção, e traduz-se em deficiências neuromusculares 

decorrentes de stress oxidativo, demonstrando a importância desta vitamina no sistema nervoso e locomotor. 

A vitamina D é um secoesteróide lipossolúvel que pode ser formada na pele através do precursor 7-

desidrocolestrol por exposição à luz solar (adquirindo o nome de D3 ou colecalciferol), ou pode ser obtida na 

dieta através de fontes animais ou vegetais (recebendo a designação de D2 ou ergocalciferol). A vitamina D é 

metabolizada a nível hepático formando calcidiol que sofre metabolização renal, originando a hormona 

biologicamente ativa calcitriol. Atualmente considera-se que também possa ser convertida à forma ativa nos 

macrófagos e outros tecidos como o cólon, próstata e cérebro
93

. É transportada pela corrente sanguínea ligada 

a uma proteína transportadora (DBP), atravessa a membrana citoplasmática das células e liga-se a um recetor 

nuclear específico (VDR). Assim, efetua a regulação genética, promovendo a transcrição de mRNA que 

codificam transportadores de cálcio, proteínas da matriz óssea ou proteínas reguladoras do ciclo celular. Os 

resultados mais relevantes deste controlo da transcrição são a modulação dos níveis de cálcio e fosfato 

plasmáticos e a estimulação da osteoclastogénese, mas também a indução da diferenciação de macrófagos e a 

ativação de linfócitos T, com respostas imunológicas associadas. A quantidade de calcitriol sintetizado é 

regulada pelas glândulas paratiróides em função da concentração plasmática de cálcio
94

. Mais de 50% da 

população mundial apresenta deficiência em vitamina D independentemente do grau de exposição solar, pelo 

que é recomendado que toda a população realize a suplementação, salvo em certas condições que possam 

promover hipervitaminose com hipercalcemia e hipercalciúria. Estas consequências só ocorrem em situações 

de doença renal ou para ingestões superiores a 50 μg/dia, o que é muito superior à quantidade disponível na 

alimentação. A DDR é no mínimo 600 UI (15 μg), podendo ir até 1000 IU. O principal problema da 

hipovitaminose é o raquitismo, na infância, e doenças osteoarticulares na idade adulta. Existem indivíduos 

mais propensos à hipovitaminose, como os indivíduos de pele mais escura, obesos, habitantes de locais com 

pouca exposição solar, doentes que sofram de malabsorção, por exemplo com doença de Crohn, e idosos 

(para quem a DDR é de 800 UI)
75

. Outras funções da vitamina D são o controlo da contração muscular e 

condução nervosa pela regulação dos níveis de cálcio, e a sua capacidade antitumoral. Existem correlações 

entre hipovitaminose de vitamina D e uma maior probabilidade de desenvolvimento de DCV e diabetes 

Mellitus tipo 2. Também se utilizam análogos da vitamina D para resolver doenças hiperproliferativas, como 

a psoríase, devido às suas capacidades reguladoras do ciclo celular
95

.  



33 
 

O cálcio é um mineral com enorme importância no organismo. Além de ser constituinte dos ossos e 

dentes, participa ativamente na comunicação neuronal e em inúmeros processos celulares. Cerca de 99% do 

cálcio encontra-se depositado no osso e o restante está dividido pelos dentes e outros tecidos. A quantidade 

de cálcio circulante é controlada pela quantidade de cálcio ingerido e, se esta não for suficiente, a reabsorção 

óssea é promovida pela hormona PTH, de modo a aumentar a concentração plasmática. A vitamina D, que é 

essencial no metabolismo do cálcio, ativa proteínas intestinais que estimulam a absorção do mineral. Assim, 

o principal problema do défice no aporte de cálcio pela dieta é a destruição do osso com instalação de 

patologias ósseas, como osteomalacia e osteoporose
96

. Os grupos mais suscetíveis à deficiência em cálcio são 

as crianças e jovens porque estão em crescimento e requerem maior quantidade para o desenvolvimento dos 

ossos. As grávidas também apresentam maior necessidade metabólica, e os idosos devem aumentar a 

ingestão devido à absorção diminuída. As mulheres na pós-menopausa também devem realizar 

suplementação porque são um grupo de risco para a osteoporose, devido à maior taxa de remodelação óssea. 

Nos adultos a DDR é de 1000 mg/dia, e aumenta para 1300 mg/dia nas três subpopulações adultas referidas 

anteriormente. A maioria dos estudos demonstra que a suplementação de cálcio isoladamente tem efeitos 

pouco significativos na diminuição do risco de osteoporose, mas quando associado à vitamina D o efeito é 

marcado
97-99

. A absorção do cálcio é mais eficaz se a dose for dividida em tomas de 500 mg
100

. 

A condroitina é um glucosaminoglicano constituinte estrutural da cartilagem e é responsável pela 

resistência à compressão. A glucosamina existe como constituinte natural da cartilagem e fluido sinovial e 

também se encontra na natureza, nos crustáceos. Apesar de existir controvérsia sobre a capacidade analgésica 

da condroitina, esta é capaz de alterar a progressão da doença
101

. A utilização regular de condroitina durante 

2 anos consegue evitar a perda adicional de cartilagem. Pensa-se que os mecanismos envolvidos sejam o 

aumento da produção de proteoglicanos, que pode ocorrer por inibição competitiva de enzimas de 

degradação, e também pode conseguir inibir a elastase dos neutrófilos, que parece ser em parte responsável 

pela degradação de proteínas da matriz extracelular que ocorre na artrite. As doses mais eficazes são entre 

800 e 2000 mg/dia
102

. O sulfato de glucosamina, que é a forma de glucosamina mais utilizada, também inibe 

a progressão da doença, e além disso exibe alguma capacidade analgésica. Os efeitos imediatos anti-

inflamatórios com melhoria dos sintomas podem ser devidos à inibição da formação de radicais superóxido 

ou de óxido nítrico, ou inibição da via da cicloxigenase-2 (COX-2). A longo prazo a prevenção da destruição 

da cartilagem ocorre por estímulo da síntese de proteoglicanos, e diminuição do efeito de metaloproteases 

responsáveis pela destruição e processos inflamatórios. É utilizada em doses de 1500 mg/dia
103,104

. 

O colagénio é a principal proteína estrutural do tecido conetivo. O colagénio hidrolisado 

corresponde a gelatina animal hidrolisada, e a sua absorção é mais fácil do que a do colagénio não 

hidrolisado. Foi demonstrado que a ingestão de 10 g de colagénio hidrolisado por dia durante dois meses é 

suficiente para reduzir a dor em doentes com osteoartrite, provavelmente porque os aminoácidos são 

utilizados para sintetizar colagénio estrutural e repor a estrutura da matriz extracelular. Também parece ter 

interesse como adjuvante no tratamento da osteoporose, principalmente quando adicionado à calcitonina
105

. 

Existem algumas evidências da sua utilidade no tratamento da artrite reumatoide. O mecanismo subjacente é 

a indução de tolerância imunitária antigénio-específica, expondo o sistema imunitário ao colagénio tipo II 

através do sistema gastrointestinal, que parece promover o desenvolvimento de imunidade
106,107

. 
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O ácido hialurónico é um glucosaminoglicano que está presente em vários tecidos do organismo. É 

um componente importante da cartilagem porque permite a viscoelasticidade do fluido sinovial, conferindo 

lubrificação ao movimento articular. Nos doentes com osteoartrite encontra-se em falta, e pode ser 

administrado por injeção intra-articular para o tratamento, resultando numa diminuição significativa da 

dor
108

. A toma oral de 80 mg por dia de um extrato derivado de crista de galo com 60% de ácido hialurónico, 

durante dois meses, também promoveu melhoria da dor, mas não tão marcada como com as injeções
109

. 

Noutros estudos foram administrados 200 mg/dia durante doze meses e a melhoria também foi modesta
110

. 

No organismo a ação normal do ácido hialurónico inclui a prevenção da destruição da cartilagem protegendo 

a sua camada exterior, a prevenção de inflamação e o aumento da densidade de condrócitos. Quando se 

administram injeções intra-articulares diminuem os níveis de mediadores pró-inflamatórios como a 

prostaglandina E2. A toma oral de ácido hialurónico pode promover estes mecanismos de ação, sendo 

absorvido no intestino após ser quebrado em unidades menores pela flora endógena e distribuído pelo 

organismo. Parece, no entanto, existir um mecanismo paralelo de ligação a recetores “toll like” (TLR-4) 

intestinais, que promove a secreção de IL-10 anti-inflamatória e diminui a expressão de pleiotrofina, uma 

citocina com propriedades inflamatórias associada à artrite reumatóide
111

.  

Os ácidos gordos ómega-3 são ácidos gordos (AG) poli-insaturados essenciais. Os de cadeia longa 

são o ácido eicosapentanóico e o ácido docosahexanóico (DHA). São componentes estruturais importantes 

das membranas celulares, afetando propriedades como a fluidez, permeabilidade e atividade enzimática. A 

integração destes AG na membrana plasmática altera a sua fluidez, determinando a interação com várias 

proteínas que participam em vias de sinalização celular. Um exemplo muito importante é a alteração da 

função de canais iónicos nos miócitos. Através da diminuição da atividade dos canais de sódio e de cálcio os 

miócitos estabilizam e a sua eletrofisiologia fica regulada, corrigindo o ritmo cardíaco em situações de 

arritmia. Também são responsáveis por diminuição de processos inflamatórios associados à aterosclerose e 

ao EAM, entre outras doenças. Conseguem diminuir a expressão genética de fatores pró-inflamatórios (como 

o TNF-α e a IL-6), por ativação ou bloqueio de vias de sinalização celular, e evitam a conversão do ácido 

araquidónico (um AG ómega-6) em prostaglandinas e leucotrienos com atividade inflamatória. Podem ter um 

papel ainda mais ativo, pela síntese de derivados desginados resolvinas, protectinas e maresinas que possuem 

efeito anti-inflamatório direto sendo capazes de atenuar a resposta dos macrófagos e das células endoteliais 

na aterosclerose
112

. Possuem uma capacidade de diminuir os triglicerídeos, derivada da intervenção na 

lipogénese hepática, porque promovem a mobilização das reservas de gordura para a síntese de fosfolípidos e 

não de lipoproteínas. Finalmente, aumentam a produção de óxido nítrico e diminuem a resposta à 

noradrenalina, promovendo vasodilatação com redução da pressão arterial
113

. A suplementação pode ser 

responsável pela diminuição de eventos CV e da mortalidade por DCV, especialmente por arritmia e paragem 

cardíaca
114

. Os mecanismos que promovem a saúde CV são ainda responsáveis pela diminuição do risco de 

retinopatia não diabética, principalmente em indivíduos hipertensos
115

. A Fundação Portuguesa de 

Cardiologia recomenda a ingestão de AG ómega-3 afirmando que são potenciais agentes antiaterogénicos e 

cardioprotectores, reduzindo os triglicerídeos até 45%, reduzindo a pressão arterial e elevando o c-HDL até 

15%, apresentando além disso uma ação antiagregante, anti-inflamatória, antitrombótica e antiarrítmica. 

Indicam que o elevado consumo está associado a uma diminuição da incidência e mortalidade de doença 

coronária e EAM, e concluem que as pessoas sem DCV devem consumir 250 a 500 mg/dia de AG ómega-3, 
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os doentes com DCV devem consumir pelo menos, 1 g/dia de os hipertrigliceridémicos, independentemente 

do uso de estatinas, 3 a 4 g/dia
116

. Os efeitos benéficos dos AG ómega-3 na saúde mental são decorrentes não 

só dos mecanismos já discutidos mas também da capacidade que apresentam de promover a neurogénese, que 

aumenta a capacidade de memória e a aptidão cognitiva
117,118

. Aumentam a capacidade de concentração e 

memorização e diminuem sintomas depressivos, incluindo em pacientes com défice cognitivo ligeiro, em 

risco para a doença de Alzheimer
119

. Finalmente, a quantidade de DHA regula a quantidade de 

fosfatidilserina no cérebro porque é este AG que existe no fosfolípido.  

A fosfatidilserina é um fosfolípido estrutural que existe na membrana celular (2-10% do total) e nos 

organelos. Está mais concentrado em órgãos de elevada atividade metabólica como o cérebro, fígado, 

pulmões, coração e músculo esquelético. Localiza-se no folheto interno da bicamada fosfolipídica 

membranar, e além de realizar as suas funções estruturais, como a regulação da fluidez membranar, encontra-

se envolvida em várias vias de sinalização. Dois exemplos são a sua atividade como cofator enzimático das 

cinases C e Raf-1 permitindo que realizem as fosforilações que regulam o metabolismo e crescimento celular. 

Quando é transportada para o lado externo da camada atua como sinalizador para a apoptose da célula, e nas 

células sanguíneas aumenta a produção de trombina
120

. No cérebro existe em quantidade mais elevada (13-

14%), e além de regular o metabolismo celular como nas outras células, participa no processo de 

neurotransmissão porque permite a exocitose das vesículas sinápticas dependentes do cálcio que contêm 

neurotransmissore
121

. Vários estudos demonstram que os suplementos de fosfatidilserina são eficazes no 

aumento da capacidade cognitiva, concentração e memória
122,123

. Doses de 300 mg foram eficazes em 

doentes com doença de Alzheimer, e além de melhorarem a saúde e capacidade mental, também conseguem 

melhorar a atenção de crianças com défice de atenção e hiperatividade. A administração de 200 mg durante 

dois meses conseguiu melhorar a memória auditiva e para diminuir a falta de atenção e a impulsividade
124,125

.  

Gingko biloba é uma árvore originária da China que é utilizada há pelo menos 2000 anos. Os 

principais constituintes ativos são trilactonas terpénicas (ginkgólidos) e glicosídeos flavonoides derivados da 

quercetina e do kampferol, considerados responsáveis pelas atividades dos extratos de folhas. Os principais 

efeitos são sobre a circulação e coagulação sanguínea e sobre o sistema nervoso. Existem medicamentos com 

Ginkgo biloba na sua composição, por exemplo o BILOBAN® (Atral), utilizado na melhoria das funções 

cognitivas e como vasodilatador. Foram descritas outras atividades do extrato, como a capacidade 

antiasmática e cicatrizante
126

. O extrato de Ginkgo biloba realiza as suas funções vasomoduladoras através de 

vários mecanismos. Em primeiro lugar consegue atuar como vasodilatador ou vasoconstritor dependendo do 

estado de contração do epitélio e com uma ação dose-dependente. A vasorregulação pode ser feita por 

diversos mecanismos, como por exemplo a estimulação da secreção do EDRF (Endothelium Dependent 

Relaxing Fator) que permite vasodilatação de artérias e arteríolas, ou por alteração da concentração de 

noradrenalina, talvez por diminuição da atividade da COMT (catecol-O-metiltransferase), aumentando a 

constrição venosa. Estes mecanismos diminuem a hiperpermeabilidade capilar e reforçam a resistência dos 

vasos. Assim, o extrato de Gingko biloba possui regula a circulação sanguínea, melhorando a 

microcirculação e exercendo uma ação antiedematosa. Os flavonóides têm também uma ação antioxidante 

graças ao sistema de anéis conjugados na sua estrutura química, que pode facilmente ser estabilizado por 

ressonância. Esta ação potente protege o cérebro, controlando a peroxidação lipídica induzida pelos radicais 
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livres, e protege também o sistema cardiovascular. Por outro lado, o ginkgólido B, outro dos compostos 

maioritários, é um inibidor do “Platelet activating fator” (PAF), que é um mediador fosfolipídico 

intracelular, secretado pelas plaquetas, leucócitos, macrófagos e células endoteliais vasculares. Este mediador 

está envolvido em diversos processos como a agregação plaquetária. A inibição do PAF conduz a uma maior 

fluidez sanguínea, que aumenta a irrigação cerebral
127,128

. Apesar de ser uma área bastante estudada ainda 

existem dúvidas sobre a eficácia de extratos de Ginkgo no tratamento da doença de Alzheimer, mas 

recentemente um estudo in vitro conseguiu demonstrar a eficácia do extrato na inibição da agregação das 

placas amilóides, em particular por ação do bilobalide e do ginkgólido J
129

. Existe também a hipótese de o 

extrato conseguir atuar nos sistemas de neurotransmissão, aumentando a transmissão adrenérgica, 

diminuindo a degradação neuronal dos sistemas dopaminérgico e colinérgico e aumentando a densidade de 

recetores serotoninérgicos, em ratinhos
130

. Em suma, as ações vasodilatadora, antiagregante e antioxidante 

associam-se para diminuir os danos provocados por radicais livres e melhorar o funcionamento do sistema 

nervoso e cardiovascular. Recomenda-se uma dose diária de 120-240 mg/dia, para a falta de memória, 

dificuldade de concentração e melhoria da circulação sanguínea em casos de má circulação nas extremidades 

ou dores nos membros inferiores. 

Ginseng é a raiz seca de Panax Ginseng, que pode ou não ser submetida a tratamentos por 

aquecimento (situação em que passa a designar-se por Ginseng vermelho). A planta é originária da Coreia e é 

caracterizada pela presença de ginesosídeos, que são compostos químicos exclusivos do género Panax spp. e 

responsáveis pelas propriedades terapêuticas do Ginseng.  As ações do Panax ginseng podem ser comparadas 

com as do Ginkgo biloba, tendo em consideração que o composto também apresenta propriedades 

reguladoras do sistema cardiovascular e neuronal. Possui propriedades antioxidantes, diminui a agregação 

plaquetária e é um vasoregulador. O Ginseng é considerado um adaptogénio porque ajuda o organismo a 

adaptar gradualmente o metabolismo às situações de stress
131

. O extrato de P. ginseng aumenta a capacidade 

cognitiva em indivíduos saudáveis, e doses elevadas são capazes de melhorar os sintomas da doença de 

Alzheimer, melhorando a função cognitiva, pelo menos durante dois anos
132,133

. Alguns dos mecanismos de 

ação a nível neuronal são o aumento da capacidade de proliferação de neurónios pelo gingenosídeo Rg1, 

aumento da libertação de glutamato a nível das sinapses pelos Rg1 e Rb1, inibição de canais de cálcio 

dependentes de voltagem e ativação de canais de potássio, inibição da agregação de placas amiloides na 

doença de Alzheimer e diminuição da degradação de neurónios dopaminérgicos na doença de Parkinson
134

. 

As DDR não estão definidas devido à enorme variação entre a composição dos extratos. 

A diosmina é um flavonóide derivado da hesperidina, presente em plantas do género Citrus spp. É 

utilizada em medicamentos e suplementos porque possui propriedades flebotrópicas úteis no tratamento de 

insuficiência venosa (com varizes e edema) ou hemorroidas. Normalmente é utilizada sob a forma de “fração 

flavonóica purificada micronizada” correspondente a 90% de diosmina com 10% de outros flavonoides. Atua 

nas duas causas principais da doença venosa: a inflamação que causa disfunção das válvulas e a hipertensão 

venosa decorrente do refluxo pelas válvulas e de alterações microcirculatórias. A diosmina prolonga o efeito 

da noradrenalina, com elevada afinidade para o epitélio venoso, causando vasoconstrição com aumento do 

tónus venoso e diminuição da distensibilidade e da estase. Assim, aumenta o retorno venoso com diminuição 

da pressão. Ao nível da microcirculação diminui a hiperpermeabilidade e o fluxo linfático responsáveis pela 
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difusão de fluídos e edema. Este resultado é obtido pelo aumento da contração dos capilares linfáticos e 

aumento do número de capilares funcionais
135

. Também consegue inibir a adesão de leucócitos às células 

endoteliais, que são responsáveis pela secreção de mediadores inflamatórios que alteram o funcionamento 

das válvulas, como a prostaglandina E2, a endotelina-1 e o fator de necrose tumoral TNF-α
136,137

. Além de 

atuar na etiologia da doença também melhora os sintomas de edema e pernas cansadas associados à 

insuficiência venosa, e melhora o prognóstico de tratamento de úlceras nas pernas. Doses elevadas são 

capazes de melhorar o quadro sintomático de hemorroidas. Permite a diminuição da dor, perda de sangue e 

prurido, e é segura mesmo durante a gravidez, sendo aconselhada a dose de 2500 mg/dia
138,139

. 

O ferro é um nutriente extremamente importante para todos os seres vivos. A sua função mais 

importante é a formação de hemoglobina para o transporte de oxigénio no sangue, mas integra outras 

proteínas essenciais como a mioglobina, catalases e citocromos. O organismo não possui mecanismos para 

excretar o ferro mas este vai sendo perdido pelo sistema gastrointestinal e menstruação O controlo da sua 

quantidade no organismo é realizado pela modificação da sua absorção pela mucosa intestinal, por via 

inibitória através da hormona hepcidina. A absorção de ferro, a depleção das reservas de ferritina e 

hemossiderina e as perdas de ferro são fenómenos em equilíbrio. Quando a absorção e as reservas não são 

suficientes para complementar as perdas, instala-se falta de ferro e desenvolve-se anemia, que pode ser 

derivada de pouco aporte de ferro na dieta, malabsorção intestinal ou hemorragias. Devido à perda associada 

à menstruação as mulheres precisam de uma quantidade mais elevada de ferro. As recomendações para 

ingestão diária de ferro são de 18 mg/dia em mulheres adultas até à menopausa, 8 mg/dia para homens e 

mulheres na pós-menopausa, e são superiores na grávida (27 mg/dia) e na lactente (10 mg/dia)
140,141

. O ferro 

na dieta existe na forma heme ou não heme. A forma heme é a existente na hemoglobina e mioglobina da 

carne. A absorção varia entre 10 a 40% de acordo com a concentração de ferro no organismo, e é dificultada 

pela presença de cálcio. Se os alimentos forem cozinhados durante muito tempo a temperaturas elevadas, é 

transformado na forma não heme, que também existe naturalmente nos produtos vegetais e corresponde à 

maior fonte. A absorção desta forma também depende do estado do organismo, e aumenta na presença de 

ácido ascórbico
75

. A deficiência em ferro é um problema comum, afetando 30% da população mundial. 

Devido às necessidades fisiológicas aumentadas afeta em particular as mulheres e especialmente grávidas, 

podendo originar problemas cognitivos no bebé. Os principais sintomas da deficiência em ferro são a fadiga e 

a degeneração das funções cognitivas. Foi demonstrado que a suplementação com ferro é capaz de diminuir a 

fadiga mesmo que não exista anemia e que melhora as competências cognitivas, aumentando a velocidade de 

raciocínio e a capacidade de resolver problemas
142,143

. Além de ser um suplemento essencial na prevenção de 

anemia também é adequado para situações de fadiga, falta de memória e dificuldade de concentração.  

O selénio é um micronutriente essencial, presente em elevada quantidade no marisco e vísceras. A 

carne, cereais, ovos e laticínios também contêm alguma quantidade de selénio, e a DDR é de 55 μg/dia. Este 

mineral forma o aminoácido selenocisteína, que por sua vez é constituinte essencial de vinte e cinco 

selenoproteínas existentes no organismo
144

. Estas são essencialmente proteínas antioxidantes, como a 

glutationa peroxidase, e algumas também envolvidas no controlo hormonal da tiroide. São estas proteínas que 

realizam a proteção natural contra o dano oxidativo. A glutationa peroxidase, por exemplo, decompõe o 

peróxido de hidrogénio e outros peróxidos, conferindo proteção cardiovascular e impedindo alterações pró-
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aterogénicas no metabolismo lipídico
145

. Além deste mecanismo protetor, o selénio também modifica a 

agregação plaquetária e a inflamação por modificação da secreção de mediadores inflamatórios
146

. É ainda 

muito importante no cérebro, onde a selenoproteína P previne a apoptose neuronal derivada de danos 

oxidativos. Além destas propriedades o selénio também tem atividade anticancerígena
147,148

. 

O magnésio é um cofator em mais de trezentas reações enzimáticas no organismo. Regula a síntese 

proteica e de ácidos nucleicos, o sistema imunitário, o funcionamento do sistema neuronal e muscular, 

controla a glicemia e a pressão arterial. Participa ativamente no transporte iónico de cálcio e potássio 

permitindo transdução de sinais, contração muscular e manutenção de uma frequência cardíaca adequada
75

. A 

sua influência no metabolismo destes dois minerais é marcada, o que é demonstrado pela depleção de 

potássio quando há deficiência em magnésio. Os sintomas neuromusculares da falta de magnésio advêm 

deste desequilíbrio de potássio
149

. Também altera o efeito da hormona PTH sobre o osso, diminuindo a 

quantidade de cálcio em circulação. A DDR é de 320 mg/dia em mulheres e 420 mg/dia em homens. Na 

grávida é de 400 mg/dia. Existe em elevada quantidade em vegetais de folha verde, cereais, grãos e frutos 

secos. Algumas situações que promovem a deficiência em magnésio são situações de malabsorção intestinal, 

alcoolismo, doentes que tomem diuréticos da ansa ou tiazidas e a idade avançada que leva à absorção de 

menor quantidade e maior excreção renal
150

. O suplemento é indicado em grupos de risco e em indivíduos 

com caibras ou dores musculares, que são um sintoma da deficiência em magnésio. 

A raiz de Valeriana officinalis é um fármaco frequentemente usado como cura natural para a 

ansiedade e insónia. Possui diversos compostos ativos, do qual se destaca o ácido valerénico que atua como 

agonista dos recetores GABA (ácido gama-aminobutírico), método de ação semelhante às benzodiazepinas. 

Outro composto de interesse, capaz de interagir com os recetores, é o valerenol. A eficácia do extrato de raiz 

de Valeriana é semelhante à das benzodiazepinas e atualmente considera-se que a ligação aos recetores é 

alostérica, porque em certos ensaios conseguiu potenciar o efeito de benzodiazepinas administradas em 

combinação. Em ratinhos o ácido valerénico isolado obteve o máximo efeito ansiolítico para a dose de 3 

mg/kg, o que num humano adulto corresponderia a cerca de 200 mg. No entanto, para humanos, a eficácia é 

mais alta para doses acima de 400 mg
151,152

. Também parece ser capaz de interagir com os recetores de 

serotonina implicados na regulação do ciclo do sono, sendo responsáveis não só o ácido valerénico mas 

também os ácidos acetoxivalerénico e hidroxivalerénico que podem atuar sinergicamente. Esta ação só foi 

demonstrada in vitro e era dependente do solvente, o que pode indicar que no organismo estes compostos não 

conseguem distribuir-se e atravessar a barreira hemato-encefálica de modo a exercer esse mecanismo
153

. 

A melatonina é uma hormona derivada do triptofano produzida naturalmente pela glândula pineal. 

Fisiologicamente, a secreção de melatonina é regulada pelo hipotálamo de acordo com a luz ambiente e 

aumenta pouco depois de começar a escurecer, atingindo o seu pico entre as 2 e as 4 horas da manhã. Não 

existem reservas de melatonina no organismo, e após ser produzida é distribuída a todos os tecidos. A 

atividade da melatonina nos recetores de melatonina MT1, MT2 e MT3 é responsável pelas suas 

propriedades promotoras do sono, uma vez que estes recetores (sobretudo o MT1 e o MT2) estão envolvidos 

na regulação dos ritmos circadianos e na regulação do sono por indução do ciclo luz-escuro. Estes existem 

distribuídos no organismo, por exemplo no sistema nervoso central, retina, epitélio das artérias coronárias e 
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na pele, permitindo que a melatonina exerça o efeito hipnótico e aumente a propensão para dormir. É 

produzida em menor quantidade nos primeiros meses de vida, atinge o pico aos 6 anos e diminui 

gradualmente até estabilizar nos níveis normais do adulto. Depois diminui a partir dos 55 anos. A melatonina 

apresenta muitos outros efeitos fisiológicos, como atividade antioxidante, modulação da resposta imunitária e 

propriedades antitumorais
154,155

. Existem medicamentos com melatonina, como o CIRCADIN® (Neurim 

Pharmaceuticals), que está indicado “[…]para o tratamento a curto prazo da insónia primária caracterizada 

por sono de má qualidade em doentes com idade igual ou superior a 55 anos.” A diferença entre 

medicamentos e suplementos com melatonina é a dose contida em cada um, sendo que os suplementos só 

podem conter no máximo 1 g. Como é uma hormona, doses excessivas podem apresentar efeitos adversos 

neuronais ou endócrinos e deve ser respeitado o limite máximo de 1 g/dia, salvo indicação médica
156

. 

A Passiflora incarnata é uma planta trepadeira originária da América do Sul cujo fruto é o 

maracujá, usada há muito tempo no tratamento de distúrbios de ansiedade. Alguns estudos comparam a sua 

eficácia ansiolítica com a de benzodiazepinas e concluem que o extrato aquoso de Passiflora incarnata é tão 

eficaz como o oxazepam no tratamento da Doença Generalizada de Ansiedade, sem possuir os efeitos 

adversos da benzodiazepina, em especial a diminuição da capacidade motora
157

. Foi já utilizada com sucesso 

como ansiolítico pré-operatório, reduzindo a ansiedade dos pacientes sem interferir com a anestesia ou 

recobro, apresentando efeitos marcados 10 e 30 minutos após administração de solução aquosa 

oral
158

.Também é utilizada no tratamento de insónias, mas ainda não se determinou se possui efeito direto 

indutor do sono ou se apenas auxilia o sono por efeito ansiolítico
159

. Considera-se que o extrato atua como 

um agonista dos recetores GABA, mecanismo de ação corroborado pelas suas propriedades 

anticonvulsivantes
160

. A composição dos extratos é bastante variável, mas a maioria dos suplementos 

existentes apresentam 100 mg de extrato de P. incarnata na sua composição. 

O arando vermelho é uma baga obtida do arbusto Vaccinium macrocarpon, nativo da América, 

reconhecido como um adjuvante no tratamento ou prevenção de infeções urinárias. O sumo, principalmente 

sob a forma de uma mistura com 27% de arando, é a escolha mais frequente, e doses de aproximadamente 

240–300 ml parecem ser capazes de realizar profilaxia de infeção urinária em 50% dos casos. Existem outras 

formas farmacêuticas, como cápsulas ou bagas secas. O constituinte ativo principal é uma proantocianidina, 

que é um composto polifenólico com uma estrutura molecular particular no arando
161

. A teoria prevalente é 

que a proantocianidina é capaz de inibir a adesão de bactérias uropatogénicas, especialmente estirpes de 

Escherichia coli. Estas estirpes de E. coli uropatogénica são responsáveis por cerca de 95% das infeções 

urinárias e aderem ao epitélio através de adesinas, que podem ser fímbrias P ou fímbrias do tipo 1. Estas 

permitem a adesão a carbohidratos do epitélio com posterior invasão e infeção do tecido. Não se conhece o 

mecanismo exato pelo qual a proantocianidina inibe a adesão, mas é possível que atue como um análogo dos 

recetores epiteliais, ligando-se às fímbrias P e realizando inibição competitiva. A frutose, também presente 

no arando, parece inibir a ligação das fímbrias tipo 1 mas o efeito ainda não foi reproduzido com outras 

fontes de frutose, podendo existir um mecanismo dependente de outro composto
162

. O arando não afeta o 

crescimento de bactérias comensais, o que é uma grande vantagem em relação aos antibióticos. Assim, pode 

ser utilizado como profilaxia em doentes com infeções recorrentes de modo a tentar evitar o uso posterior de 

antibióticos, visto que não apresenta efeitos adversos conhecidos, tentando assim controlar a emergência de 
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resistências. Pode ainda impedir o desenvolvimento de pielonefrites, frequente consequência de infeções do 

trato urinário recorrentes, e na forma de sumo pode diminuir alguns tipos de cálculos renais (de fosfato de 

cálcio) por acidificação da urina. A concentração mais eficaz é entre 800 e 1600 mg/dia
163

. 

 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Para desenvolver o poster pesquisei informação referente a suplementos existentes no mercado, 

principais constituintes e modo de ação de cada um deles. Dos inúmeros efeitos fisiológicos selecionei 

aqueles com maior interesse, tendo o cuidado particular de não incluir informação que pudesse suscitar 

dúvidas nos utentes e evitando focar efeitos potencialmente controversos. Pesquisei a DDR para cada 

substância e algumas situações em que esta deve ser alterada e organizei a informação de um modo simples e 

direto. Finalmente tentei tornar o poster o mais apelativo possível em termos de design, e inclui alguns 

exemplos selecionados em conjunto com a Diretora Técnica. A inclusão destes exemplos representa uma 

estratégia de marketing com objetivo de promover a seleção dos produtos cujas condições são mais atrativas 

para a FD. O poster (Anexo 15) encontra-se exposto no balcão da farmácia, ao lado das prateleiras onde se 

localizam os suplementos alimentares. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Considero que o poster é um método atrativo de mostrar ao público alguns dos diversos suplementos 

que existem e em que situações devem ser procurados. A informação sobre cada substância não é demasiado 

extensa e está apresentada em linguagem apelativa e fácil de compreender. No geral, o poster desenvolvido 

consegue harmonizar informação que normalmente se encontra muito dissipada, permitindo que o utente a 

consulte de forma rápida e eficaz, selecionando o suplemento mais adequado para o seu caso e melhorando 

assim a eficácia da sua utilização. 

 

DISPENSAÇÃO SEMANAL DE MEDICAÇÃO 

A FD apresenta um público-alvo composto essencialmente por utentes idosos polimedicados. 

Observei várias vezes alguma dificuldade por parte dos doentes na toma combinada da medicação prescrita, e 

em três casos existia incapacidade quase total na distinção entre medicamentos e na compreensão da 

posologia, que levava a erros frequentes na toma dos medicamentos. Assim, surgiu uma preocupação relativa 

a possíveis consequências de erros na posologia e considerei que a preparação de dispositivos de dispensação 

semanal de medicação poderia resolver o problema desses utentes. A FD possuía já o material necessário 

para a preparação dos Sistemas Personalizados de Dispensação (SPD), mas apenas uma utente usufruía da 

iniciativa. O principal objetivo foi expandir a quantidade de utentes a beneficiar dos SPD. 
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Os SPD são blisters de grande dimensão que contêm toda a medicação que o utente toma, e 

informação sobre a medicação não acomodada do dispositivo. Só podem ser colocadas no SPD formas 

farmacêuticas sólidas orais que não impliquem condições de armazenamento especializadas, excluindo por 

exemplo medicamentos fotossensíveis ou que exijam refrigeração
164

. O farmacêutico prepara o blister em 

condições adequadas de higiene e sela a embalagem por selagem a frio, preenchendo depois todas as 

informações necessárias. Além de se descrever a medicação que ficou fora do blister na parte da frente do 

dispensador para evitar esquecimento, na parte de trás colocamos o nome do doente, nome e contacto da 

farmácia e farmacêutico responsável e esquema terapêutico do doente incluindo todos os medicamentos que 

estão no blister. Às vantagens já referidas para o utente somam-se outras, como a maior higiene e segurança 

em relação aos sistemas de dispensação de plástico, porque não são reutilizáveis e os medicamentos ficam 

totalmente selados na embalagem, ao abrigo do ar
165

. 

Para divulgar a iniciativa preparei um poster apelativo (Anexo 16) com a apresentação do serviço 

oferecido, e um panfleto informativo (Anexo 17) com descrições mais aprofundadas, de modo a que os 

clientes pudessem analisar a iniciativa em casa ou transmiti-la a familiares ou amigos. O poster foi colocado 

no balcão da farmácia e permanece, de momento, no gabinete de atendimento ao utente. Quando se atendia 

algum utente polimedicado, com aparente dificuldade na toma da medicação ou que pudesse mostrar 

interesse na dispensação semanal as colaboradoras da farmácia encaminhavam o utente para que eu lhe 

explicasse o projeto ou entregavam um panfleto. Os utentes que pretendessem usufruir do SPD forneciam 

informações de identificação, contacto e o esquema posológico atual. O esquema podia ser também 

determinado através das receitas médicas e histórico pessoal do utente no sistema Sifarma. Era preparada 

uma ficha contendo as informações recolhidas, associada a um esquema do SPD, que era arquivada no 

laboratório de preparação de manipulados, onde se encontra o material de preparação dos blisters. 

Apesar da abordagem sistemática aos utentes, entrega de panfletos e explicação da iniciativa, a 

grande maioria dos utentes foi resistente à adesão. Existiu uma cliente interessada no SPD, para controlar 

toda a medicação que um familiar toma, correspondendo esse caso ao total de novos utentes angariados 

(Anexo 18). Independentemente da baixa adesão à iniciativa decidi integrar este capítulo no relatório de 

modo a realizar uma avaliação crítica sobre os principais problemas da abordagem. Os utentes rejeitavam o 

SPD com duas justificações maioritárias, uma delas sendo que sabiam tomar a medicação e portanto não 

precisavam do dispositivo, e outra sendo o custo do dispositivo (1 euro por unidade). O argumento do custo 

do dispositivo era facilmente contrariado calculando o custo total mensal (4 euros), que não correspondia, na 

opinião da maior parte dos utentes, a um valor elevado. No entanto a opinião de que “não precisavam” 

sobrepunha-se aos benefícios que explicava aos utentes. Em diversas ocasiões comuniquei aos utentes que o 

SPD não se destinava apenas a pessoas com algum grau de dificuldade, mas a qualquer um que pretendesse 

facilitar a sua rotina diária e garantir o bom estado de conservação da medicação. Mesmo assim os resultados 

foram negativos, indo de resto de encontro ao já experienciado no passado pela equipa da FD, quando 

tentaram implementar o sistema. De notar que a primeira semana era gratuita, de modo a que o utente 

pudesse experimentar o sistema sem compromisso, mas todos os doentes abordados rejeitaram até esta oferta. 

Assim, não conseguimos discernir outras abordagens que cativassem os utentes, mantendo-se a aversão 

destes aos SPD. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Solução alcoólica de Minoxidil a 5% acondicionada e rotulada  

 

Anexo 2 – Sistema inicial de organização das faturas a crédito 
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Anexo 3 – Sistema final de organização das faturas a crédito composto por capas organizadas 

alfabeticamente e identificadas 

 

 

Anexo 4 – Percentagem de óbitos por causas de morte em Portugal, em 2014 
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Anexo 5  – Percentagem da população com doenças crónicas em Portugal, em 2014 e 2006 

 

 

Anexo 6  – Percentagem da população com excesso de peso em Portugal, em 2014 
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Anexo 7 – Tabela SCORE para países de baixo risco, incluindo Portugal 
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Anexo 8 – Risco cardiovascular absoluto proveniente da conversão dos resultados SCORE 

Anexo 9 – Tabela de risco cardiovascular relativo para jovens 
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 Anexo 10 – Tabela SCORE O.P. para cálculo de risco em pessoas acima de 65 anos 
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Anexo 11 – Poster a anunciar o rastreio cardiovascular 
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Anexo 12 – Panfleto sobre Doenças Cardiovasculares, que seria dobrado ao meio  

 

 



59 
 

Anexo 13 – Resultados do rastreio cardiovascular de dia 31 de janeiro de 2017 

GEN Idade IMC 
PA 

DM HC/HT T/A EF HF HP SCORE Risco 
SIS DIA 

M 64 26,5 170 82 N N N S N N 5-9% ALT 

F 70 25,3 114 64 N S N N N N 3-4% MOD 

F 87 30,2 160 70 N S N N N AVC 10-14% MA 

M 68 19,6 116 82 N N N N N N 5-9% ALT 

F 67 24,4 122 76 N S N S N N 2% MOD 

F 71 25,2 141 79 S S N N N EAM 5-9% MA 

M 62 26,1 135 88 N N N N N N 2% MOD 

M 87 23,6 142 83 S S S N N N 
≥15% 

(31%) 
MA 

F 66 24,2 110 81 N N N S N N 2% MOD 

M 70 23,1 130 70 N S N N N ATEROS 5-9% MA 

F 65 26,4 120 71 N S N S N ARRITM 2% MA 

F 57 25,1 111 65 N N N S N N 1% MOD 

F 71 28,6 109 59 N S N S S DISLIP 3-4% MA 

M 68 38,4 187 112 S S N N N N 10-14% MA 

F 61 46,2 105 73 S S N S S N 1% MA 

F 60 21,8 133 70 N N N S N N 1% MOD 

F 74 37,9 142 76 N N N N N N 5-9% ALT 

F 58 29,1 145 71 N N N N N N 2% MOD 

 
Legenda: 

GEN - Género     T/A - Hábitos tabágicos ou consumo excessivo de álcool 

IMC- Índice de Massa Corporal   EF - Prática regular de exercício físico 

PA SIS - PA sistólica    HF - História familiar de DCV precoce 

PA DIA - PA diastólica    FP - - História pessoal de acidente CV DCV instalada 

DM - Diabetes Mellitus tipo 2   N - Não 

HC/HT - Hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia S - Sim 

Risco: BAI - baixo; MOD - Moderado; ALT - Alto; MA - Muito alto 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Anexo 14 – Gráficos que representam os resultados obtidos no rastreio cardiovascular 
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Anexo 15 – Poster sobre Suplementos Alimentares  
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Anexo 16 – Poster de divulgação do projeto de Dispensação Semanal de Medicação  
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Anexo 17 – Panfleto explicativo do projeto de Dispensação Semanal de Medicação 
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Anexo 18 – SPD preparado para um utente 

 

 


