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Resumo 

 

 O Estágio Curricular, última unidade curricular do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, é sem dúvida o nosso maior desafio enquanto estudantes de Ciências 

Farmacêuticas. É o estágio que nos permite aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo de 5 

anos, relacioná-los e utilizá-los em prol do bem-estar dos utentes. É nele que aprendemos a 

integrar uma equipa de profissionais e a desenvolver as nossas capacidades de estabelecer 

relações profissionais profícuas, estando simultaneamente em contacto com a realidade e 

aprendendo, também, a lidar com situações menos favoráveis do dia-a-dia de um farmacêutico. 

 O meu estágio em farmácia comunitária decorreu na Farmácia Progresso, em Vale de 

Cambra, durante 6 meses (de 23 de janeiro a 22 de julho de 2017). Tive oportunidade de 

integrar uma equipa muito agradável, onde o empenho e a entreajuda eram as palavras de 

ordem. 

 Este relatório é composto por duas partes: a primeira parte relata as funções que 

desempenhei na farmácia e as valências adquiridas, enquanto a segunda aborda os projetos 

que desenvolvi no seio da farmácia e da comunidade com quem tive oportunidade de 

contactar, com o objetivo de informar e educar a população para alguns temas de saúde que 

considerei pertinentes. Como primeiro projeto decidi abordar a temática das Doenças 

Cardiovasculares, realizando, para isso, um Rastreio Cardiovascular na Farmácia. Neste 

relatório terão possibilidade de verificar os resultados e a respetiva interpretação dos mesmos, 

no que toca a este problema no seio da comunidade da Farmácia Progresso. Como segundo 

projeto optei por abordar a temática dos Transtornos Menores do Sono e o Abuso de 

Benzodiazepinas, por ter notado um consumo relativamente elevado destes fármacos na 

população da Farmácia Progresso. Elaborei um panfleto informativo com algumas formas de 

contornar a necessidade de toma destes fármacos e aproveitei para aprofundar a questão do 

abuso de benzodiazepinas neste relatório. 

 Foram, sem sombra de dúvida, 6 meses enriquecedores, nos quais tive oportunidade 

de desenvolver as minhas competências e trabalhar com uma equipa fantástica, que me 

ajudou a superar as dificuldades encontradas. 
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

1. INTRODUÇÃO 
 O farmacêutico comunitário ou de oficina, designação utilizada anteriormente, é um 

profissional multidisciplinar e dinâmico, que lida com várias situações e casos diferentes todos 

os dias. As capacidades de comunicação são muito importantes nesta profissão, uma vez que 

o farmacêutico exerce um papel fulcral na transmissão de informação ao utente, para que a 

adesão à terapêutica e a eficácia da mesma sejam conseguidas. 

 O Estágio Curricular permitiu-me estabelecer contacto com o mercado de trabalho e 

perceber qual o verdadeiro papel do farmacêutico, não só a nível profissional como também 

social. As valências adquiridas ao longo destes 6 meses estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Atividades desempenhadas na Farmácia Progresso e respetiva calendarização 
 

Atividades desempenhadas 
23 Jan- 
30 Jan 

Fev Mar Abr Mai Jun 
1 Jul-
22 Jul 

Receção de encomendas 

       Verificação dos prazos de validade 

       Atendimento ao público com 

supervisão 

       Conferência de receituário 

       Gestão de devoluções 

       Determinação de parâmetros 

bioquímicos  

       Gestão de stocks e realização de 

encomendas 

       Atendimento ao público sem 

supervisão 

       

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA FARMÁCIA PROGRESSO 

2.1. LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO SOCIOECONÓMICO 

 A Farmácia Progresso (FP) situa-se na Rua do Souto nº 58, na freguesia de Macieira 

de Cambra e concelho de Vale de Cambra.  

 As histórias contadas pelos pequenos objetos deixados na farmácia indicam-nos que a 

primeira Diretora Técnica (DT) terá sido a Dra. Maria José da Fonseca Mourão, seguindo-se a 

ela o Dr. A. Teixeira de Brito (Anexo I). A atual Diretora Técnica é a Dr.ª Ana Cecília Azevedo 

Pereira da Costa Brandão Martins. Situa-se perto da Extensão de Saúde Macieira de Cambra 

do Centro de Saúde de Vale de Cambra, em frente à Escola Básica de Macieira de Cambra e 

perto do lar de idosos da Fundação Luíz Bernardo de Almeida, pelo que se pode considerar 

que está numa zona privilegiada, abrangendo grande parte da população que vive nas zonas 
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mais remotas e distanciadas do centro do concelho. A população que frequenta a farmácia é 

maioritariamente idosa. 

2.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E RECURSOS HUMANOS  

 A Farmácia Progresso está aberta ao público de segunda a sexta entre as 9h-12h30 e 

as 14h-19h30 e aos sábados das 9h-13h. Não dispõe de serviço de atendimento permanente 

24h e encontra-se fechada aos domingos e feriados. 

 A sua equipa é constituída por dois farmacêuticos e um técnico de farmácia: 

 Dra. Ana Cecília Azevedo Pereira da Costa Brandão Martins – Diretora Técnica 

 Dr. Luís Oliveira – Farmacêutico Adjunto 

 Sr. Vítor Hugo Morais – Técnico de Farmácia 

2.3. ESPAÇO FÍSICO  

2.3.1. ESPAÇO INTERIOR 

 Segundo a Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de novembro, uma farmácia deve ser 

composta, no mínimo, por uma sala de atendimento ao público, um armazém, um laboratório, 

instalações sanitárias e um gabinete de atendimento personalizado, exclusivamente para a 

prestação dos serviços [1]. A Farmácia Progresso é dotada de grande espaço, pelo que 

contem uma área de atendimento ao público, duas casas de banho, um gabinete de apoio 

personalizado, uma área de receção de encomendas e simultaneamente escritório da Direção 

Técnica, tal como uma área de armazenamento. 

 

a) Área de atendimento ao público 

É constituída, na entrada principal, por 3 balcões de atendimento (espaçados entre si, 

com um computador cada um, providenciando boas condições de atendimento e privacidade 

dos utentes), uma zona de espera e um espaço para as crianças desenharem e brincarem. 

Logo à entrada contém um contentor da VALORMED e vários expositores de produtos.  

 

b) Gabinete de atendimento personalizado 

É neste gabinete que são feitos os testes bioquímicos e fisiológicos, o tratamento de 

feridas e a administração de injetáveis. Contém ainda o frigorífico onde armazena os 

medicamentos que devem ser conservados no frio. 

 

c) Área de receção de encomendas e escritório 

É nesta zona que são recebidas e conferidas as encomendas, onde é verificado o 

receituário e onde se encontra, também, o escritório da Diretora Técnica. 

 

d) Área de armazenamento de medicamentos e laboratório 

Esta área é uma das maiores da farmácia e trata-se do local onde ficam os 

medicamentos reservados pelos clientes, os produtos que foram para a lista de quebras e que 

têm de ser guardados durante 5 anos e ainda o laboratório (que se trata de um espaço 
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pequeno onde são apenas feitas algumas pomadas mais simples). Os produtos em excesso 

são também armazenados nesta zona (numa sala adjacente mais pequena, onde estão ao 

abrigo do calor). 

2.3.2. ESPAÇO EXTERIOR 

 A Farmácia Progresso está situada no rés-do-chão de um prédio habitado. Ostenta no 

exterior a Cruz Verde, característica das farmácias e símbolo obrigatório. À porta existe uma 

placa que contém o nome da farmácia e a direção técnica atual. É composta por duas zonas 

envidraçadas, sendo que só uma delas é aproveitada para fazer a montra da farmácia. No 

exterior possui a designação “Farmácia Progresso” e ainda a referência às farmácias 

portuguesas, uma vez que esta farmácia é associada à ANF (Associação Nacional das 

Farmácias). Na porta está exibido o horário de funcionamento. 

3. GESTÃO DA FARMÁCIA 

3.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático é a peça fundamental para o bom funcionamento de uma 

farmácia. Permite-nos realizar todas as funções inerentes à dispensa de medicamentos e 

gestão da farmácia. Na Farmácia Progresso o sistema informático (SI) utilizado é o Sifarma 

2000® desenvolvido pela Glintt®.  

Este programa, do ponto de vista do atendimento, permite-nos aceder a informações 

do produto (desde posologia, efeitos adversos, indicações terapêuticas, informações relevantes 

para o farmacêutico, entre outras), permite-nos criar ou aceder à ficha de utente, definir planos 

de comparticipação no momento de dispensa de receituário, fazer vendas diretas ou 

suspensas, registar créditos. 

No que toca à parte de gestão da farmácia, permite-nos fazer uma consulta de todos os 

produtos disponíveis (existentes ou não no stock da farmácia), consultar as vendas num 

período de tempo definido, faturar o receituário e enviá-lo para a ANF, emitir, rececionar, 

regularizar e devolver encomendas e controlar prazos de validade. 

Para aceder a este programa cada operador tem um código e password associada, que 

deve sempre introduzir antes de realizar qualquer procedimento. 

3.2. GESTÃO DE STOCKS 

 A gestão de stocks é um processo fundamental ao bom funcionamento da farmácia: 

por um lado impede que se acumule um número excessivo de embalagens - evitando a 

acumulação de produtos que se encontram com a validade a expirar, a falta de espaço para 

armazenamento, tal como diminui o valor de capital imóvel; por outro lado permite que o 

número de embalagens seja suficiente, evitando a rutura de stocks que confere má imagem à 

farmácia e dificulta o aumento de vendas. 

 Para uma correta gestão de stocks é necessário definir um valor mínimo e máximo por 

cada produto, que se adeque ao número de vendas nos últimos 6 meses. É preciso ter também 
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em conta o valor pelo qual se podem adquirir os produtos através dos laboratórios e 

armazenistas para gerir as encomendas da melhor forma. 

 Caso um produto não se encontre disponível, é prática frequente na FP realizarmos 

uma encomenda instantânea através do Sifarma 2000® para os nossos fornecedores habituais 

(Alliance Healthcare®) ou através do gadget da Cooperativa de Proprietários de Farmácia 

(COOPROFAR®) disponível nos computadores da farmácia. Normalmente este pedido é feito 

mais frequentemente por telefone por ser mais fácil realizar a encomenda de produtos que 

podemos não encontrar no sistema. 

3.3. GESTÃO DE ENCOMENDAS 

3.3.1. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS E FORNECEDORES 

 Existem dois grupos de entidades às quais se podem fazer encomendas de 

medicamentos e produtos de saúde: os laboratórios, sendo esta encomenda mais direta, e os 

armazenistas ou distribuidores grossistas, que são os intermediários entre o laboratório e as 

farmácias. É importante referir que as encomendas aos distribuidores grossistas são feitas 

diariamente, enquanto que a encomenda aos laboratórios é feita esporadicamente e apenas 

quando as condições de negociação o justificam. 

Os principais fornecedores da FP são os armazenistas: a Alliance Healthcare® e a 

COOPROFAR®. São feitas, diariamente, duas encomendas por dia para cada um dos 

fornecedores, sendo que as encomendas feitas ao final do dia são recebidas logo de manhã e 

as que são feitas na hora de almoço são recebidas por volta das 17h. Em casos mais pontuais, 

em que falte algum produto que os armazenistas não tenham disponível, fazemos encomenda 

diretamente ao laboratório, como por exemplo à Bayer®, Sanofi®, Novartis®, entre outros. 

 A FP pertence a um grupo de farmácias, pelo que está inserida numa plataforma da 

Alliance Healthcare® que oferece descontos em alguns medicamentos. 

3.3.2. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS 

Na FP comecei o meu estágio por conferir e rececionar as encomendas, função essa 

pela qual me responsabilizei durante todo o estágio, que me permitiu que me familiarizasse 

com os vários produtos e medicamentos existentes no mercado, desde as doses existentes às 

formas farmacêuticas disponíveis. 

 As encomendas diárias feitas à Alliance Healthcare® e à COOPROFAR® vêm em 

contentores identificados com o nome da farmácia e o número de encomenda. Quando os 

produtos encomendados têm que ser conservados no frio, o seu transporte é feito em 

contentores designados para o efeito em que o ambiente interior é mais frio. Os produtos 

encomendados vêm acompanhados de faturas (original e duplicado), na qual consta o número 

de fatura, o preço final, o nome comercial do produto ou designação comum internacional 

(DCI), o código nacional português (CNP), a dose e forma farmacêutica, o PVP (preço de 

venda ao público, se aplicável), PVF (preço de venda à farmácia), a taxa de IVA, bonificações 

(se for o caso) e a quantidade de cada produto. Caso algum dos produtos encomendados não 
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tenha sido enviado, é ainda incluída na fatura uma lista de faltas com esses produtos 

discriminados. 

 Para rececionar a encomenda acedemos ao menu “receção de encomendas” no 

Sifarma 2000®, selecionamos a encomenda que queremos rececionar, introduzimos o número 

de fatura e o valor e fazemos a leitura ótica dos produtos através dos códigos de barras [2]. No 

final conferimos com a fatura o número de embalagens faturadas e as que foram efetivamente 

recebidas, o PVF e o PVP que pode ser atualizado a qualquer momento. No caso dos 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) ou OTC (“over-the-counter”), o PVP é 

estipulado de acordo com o PVF e a margem de lucro que a farmácia quer aplicar. Desta 

forma, quando algum destes produtos altera o preço, temos que proceder à remarcação do 

PVP dos que temos em stock até então.  

Caso existam discordâncias com a fatura, entramos em contacto com os fornecedores 

por telefone e fazemos uma reclamação. As situações mais frequentes eram o envio de 

produtos não faturados e ou a faturação de produtos que não foram enviados. Todas as faturas 

são arquivadas em capas designadas para o efeito. 

No final é ainda necessário conferir o valor total da encomenda com o indicado na 

fatura. Posteriormente é emitido um documento que comprova a receção da encomenda que 

deve ser arquivado juntamente com a fatura. Conclui-se esta etapa emitindo as etiquetas dos 

produtos sem PVP fixo (MNSRM, produtos de cosmética e higiene corporal, puericultura, 

suplementos alimentares, entre outros) e armazenamento de todos os produtos no local 

respetivo. 

Os estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas vêm acompanhados por um Guia 

de Requisição, uma vez que são produtos sujeitos a maior controlo. A Diretora Técnica ou o 

Farmacêutico Adjunto é responsável por assinar e carimbar todos estes Guias e devolver parte 

à distribuidora farmacêutica, arquivando as páginas restantes.  

3.3.3. GESTÃO DE DEVOLUÇÕES 

 Para uma melhor gestão da farmácia e de modo a evitar possíveis perdas, existe a 

possibilidade de serem devolvidos medicamentos e produtos farmacêuticos aos fornecedores 

ou laboratórios. As devoluções podem ser feitas nos seguintes casos: 

a) produtos em que o prazo de validade seja curto ou esteja a expirar; 

b) produtos com embalagem danificada (primária ou secundária); 

c) quando existe erro no pedido; 

d) medicamentos descritos nas circulares da Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos I.P. (INFARMED).  

 Após receção da devolução, o fornecedor emite à farmácia uma nota de crédito caso a 

devolução seja aceite. Caso o laboratório não aceite a devolução, o produto é assumido como 

prejuízo da farmácia e é dada a sua quebra no stock. 
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3.3.4. RESERVA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 Uma das estratégias adotadas pelas farmácias de forma a poder garantir uma maior 

relação de confiança com o cliente e simultaneamente poder garantir as vendas é a reserva de 

medicamentos e/ou produtos. 

 Quando a farmácia não dispõe do produto que o cliente precisa, pode realizar uma 

encomenda por telefone ou então, no caso de alguns fornecedores, fazer uma encomenda 

instantânea (no SI). No caso de o utente trazer receita, pode ainda efetuar encomenda do 

produto por Via Verde (com a receita inserida no SI). Desta forma garante a chegada do 

produto em tempo útil, normalmente ainda a tempo da próxima encomenda ou do dia seguinte. 

Existem ainda gadgets instalados nos computadores da farmácia que nos permitem verificar a 

disponibilidade momentânea de cada produto, disponíveis apenas para alguns fornecedores. 

No caso da FP as encomendas para a COOPROFAR® são feitas maioritariamente através do 

telefone ou do gadget existente no computador. Para a Alliance Healthcare® são feitas 

maioritariamente por encomenda instantânea (através do Sifarma 2000®) ou então por 

telefone. 

 Posto isto, é combinado com o cliente o dia e hora aproximada em que o produto está 

disponível para levantamento. O cliente pode optar por deixar já pago ou pagar quando for 

buscar, garantindo assim a disponibilidade do mesmo e estreitando a relação de compromisso 

com a farmácia. 

3.3.5. ARMAZENAMENTO E CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

 Após a receção de encomendas, segue-se o processo de armazenamento dos 

medicamentos. Esta etapa é fundamental para o bom funcionamento da farmácia: os produtos 

bem armazenados (e com isto quer-se dizer que estão no local correto e nas condições de 

armazenamento indicadas) permitem poupar tempo no atendimento ao farmacêutico, uma vez 

que não precisa de estar a procurar e garante que estes são entregues ao cliente nas melhores 

condições, assegurando assim a qualidade e eficácia do medicamento. 

 Os medicamentos são armazenados de acordo com as normas de Boas Práticas [2], 

em temperatura e humidade adequadas, protegidos da exposição solar.  

Todos os produtos na farmácia são armazenados por ordem alfabética. Os 

suplementos alimentares, xaropes e soluções orais, granulados, medicamentos para uso 

oftálmico, pomadas e cremes são armazenados em prateleiras no back-office da farmácia. Os 

medicamentos que devem ser armazenados entre 2ºC a 8ºC são armazenados no frigorífico. 

Os psicotrópicos e estupefacientes são guardados num móvel isolado, por possuírem 

características especiais. Os medicamentos de uso veterinário também têm prateleiras 

próprias. Os restantes são armazenados por ordem alfabética e de acordo com a forma 

farmacêutica para estarem mais acessíveis aos funcionários da farmácia. Os produtos de 

puericultura e cosméticos estão expostos para serem mais facilmente vendidos. 

 Para uma melhor gestão da farmácia os produtos devem ser armazenados de modo a 

que o primeiro a ser vendido seja o que chegou primeiro nas encomendas, segundo o método 
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FIFO (First in, first out). No entanto, este método nem sempre é o mais eficaz uma vez que há 

medicamentos que chegam à farmácia mais tarde, mas têm um prazo de validade mais curto. 

 No que diz respeito ao controlo dos prazos de validade, na FP estes são feitos 

periodicamente analisando todos os medicamentos, um a um. Por norma não existe nenhuma 

lista emitida disponível, embora seja mais fácil desse modo. 

 Para além da receção de encomendas, o meu estágio também se iniciou com o 

armazenamento dos produtos, permitindo familiarizar-me com os locais destinados a cada um, 

facilitando assim o meu trabalho no momento em que iniciasse o atendimento ao público. 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos é a função mais importante e inerente ao ato 

farmacêutico. O farmacêutico tem como principal objetivo garantir que os medicamentos são os 

mais adequados, seguros e eficazes em cada situação, garantindo, dessa forma, o uso racional 

do medicamento. De acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), o farmacêutico deve 

ainda alertar o utente para todos os aspetos inerentes à sua utilização e possíveis efeitos 

secundários, de modo a aumentar a adesão à terapêutica e a sua eficácia, tal como identificar 

e resolver problemas relativos à medicação, seja ela prescrita pelo médico, sugerida pelo 

farmacêutico ou em regime de automedicação [3]. 

Segundo o INFARMED, os medicamentos de uso humano são classificados, quanto à 

dispensa ao público, em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) [4].  

4.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA (MSRM) 

Os MSRM são aqueles que só podem ser dispensados mediante a apresentação de 

receita médica. O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, atualmente em vigor em Portugal, 

determina que os MSRM devem cumprir pelo menos um dos seguintes requisitos [4]: 

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. 

4.1.1. RECEITA MÉDICA 

 A receita médica trata-se do documento prescrito pelo médico, que faz a ponte entre 

este, o doente e o farmacêutico, tendo como propósito o tratamento do doente. Deve ser bem 

interpretada e avaliada pelo farmacêutico, de modo a garantir o uso correto do medicamento e 

esclarecer todas as possíveis dúvidas do doente. 

 Atualmente existem dois tipos de receita médica: a eletrónica (que deve ser o método 

padronizado de prescrição) e a manual, utilizada apenas em casos de falência do sistema 
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informático, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou situações em que o médico 

realize até 40 receitas por mês. 

 A prescrição médica, para ser válida, deve incluir obrigatoriamente a identificação do 

médico, especialidade e local de prescrição, número de receita, nome e número de utente, 

entidade financeira responsável, data de prescrição e assinatura do médico, denominação 

comum internacional (DCI) da substância ativa, dosagem, número de embalagens, forma 

farmacêutica e dimensão da embalagem. A receita deve estar apresentável, não contendo 

qualquer rasura ou risco. Quando a receita se destina a um regime de comparticipação 

especial, como é o caso dos reformados, é acompanhada pela sigla “R” e “O” (visível nas 

receitas em papel). As receitas manuais carecem dos mesmos critérios, acrescendo a 

presença de vinheta identificadora do médico e do local de prescrição (se aplicável) [5]. 

Existem algumas exceções, em que se pode substituir a DCI da substância ativa pelo 

nome comercial do medicamento, seja por marca ou indicação do titular de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM), quando a substância ativa não tem medicamento genérico 

comparticipado ou ainda nas seguintes situações: 

• exceção a): medicamento com margem ou índice terapêutico estreito;  

• exceção b): reação adversa prévia;  

• exceção c): continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

Quando o farmacêutico se depara com as exceções a) ou b), tem que dispensar 

obrigatoriamente o medicamento que consta na receita. Quando está perante a exceção c), o 

utente pode escolher entre o medicamento da receita ou os medicamentos equivalentes com 

PVP igual ou inferior ao que consta na receita médica [5]. No caso de uma receita 

convencional, sem qualquer exceção, existe a possibilidade do utente optar por um 

medicamento genérico (MG) caso este exista. O farmacêutico tem o dever de informar o utente 

das marcas de MG disponíveis na farmácia e o respetivo preço.  

O modelo de receita eletrónica, que tem vindo há muitos anos a substituir a receita manual, 

tem vindo também a sofrer alterações. O primeiro modelo de receita eletrónica era constituído 

por duas páginas e três versões: a original e mais duas vias, exatamente iguais e cuja validade 

é geralmente 6 meses. Neste tipo de receita o médico só pode prescrever no máximo até 4 

medicamentos diferentes, no máximo 4 embalagens de cada. Caso o utente não pretenda aviar 

a receita na totalidade, os produtos que não forem aviados ficam sem efeito [5]. 

Contudo, a partir de 1 de abril de 2016, passou a ser obrigatória a receita sem papel ou 

receita desmaterializada. A receita sem papel, cujo prazo de validade é estipulado por 

medicamento e pode variar entre 30 dias a 6 meses, é constituída por 3 códigos: o número de 

receita, o código de acesso e dispensa e o código de direito de opção. Estas receitas podem 

estar disponíveis através do envio de um SMS (mensagem de texto para o telemóvel do 

utente), com os 3 códigos, ou mediante a entrega da guia de tratamento, com a indicação de 

todos os medicamentos, prazos de validade e outros parâmetros obrigatórios das receitas 

convencionais, facilitando ao doente a perceção da terapêutica adotada. Estas receitas são 

“reutilizáveis” na medida em que o utente pode utilizar a mesma receita para aviar os 
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medicamentos por partes, mesmo em farmácias diferentes, desde que respeitando sempre o 

prazo de validade e o número de embalagens disponíveis na mesma. Uma vez inseridos estes 

códigos no sistema, o sistema vai buscar a informação à base de dados dos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), pelo que o regime de comparticipação já se 

encontra definido automaticamente, aparecendo os medicamentos prescritos pelo médico, 

quantidade e posologia [6,7]. Ao terminar o atendimento, o sistema pede-nos para fazer leitura 

ótica das embalagens e assim garantir que não existe qualquer erro na dispensa de 

medicamentos. 

A nova receita eletrónica, na minha opinião, é uma forma mais segura de dispensar 

medicamentos pois minimiza imensos erros, facilita o fecho do mês do receituário e permite ao 

utente gerir da melhor forma o modo como avia os seus medicamentos, pelo que é uma 

alternativa muito mais prática e funcional às receitas em papel. 

4.1.2. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÕES DE MEDICAMENTOS  

 O Estado comparticipa o valor de grande parte dos MSRM, diminuindo o valor final a 

pagar pelo utente. Esta comparticipação, no que respeita ao regime geral de comparticipação, 

varia consoante o escalão em que o grupo farmacoterapêutico do medicamento está inserido, 

como determinado pela Portaria nº195-D/2015 de 30 de junho [8]: 

a) escalão A é de 90 % do preço do PVP dos medicamentos;  

b) escalão B é de 69 % do preço do PVP dos medicamentos;  

c) escalão C é de 37 % do preço do PVP dos medicamentos;  

d) escalão D é de 15 % do preço do PVP dos medicamentos.  

 

Caso o utente beneficie da comparticipação de mais que um organismo, para além do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), o valor pago pelo utente é ainda mais reduzido, podendo 

até ficar isento de qualquer pagamento. Para estes regimes de comparticipação serem válidos, 

é necessário fotocopiar a receita com o respetivo cartão do organismo de comparticipação do 

utente. No SI, aquando da dispensa da receita, temos que aceder ao menu “Planos” e 

selecionar o regime em questão. No final do atendimento, o utente deve assinar a receita 

original e a cópia para ser validado o regime de comparticipação. 

4.1.3. REGIMES EXCECIONAIS DE COMPARTICIPAÇÕES DE MEDICAMENTOS 

 Existem, ainda, outros regimes de comparticipação considerados excecionais por 

constituírem uma majoração da comparticipação atribuída no regime geral. Normalmente 

aplicam-se em casos de doenças crónicas graves que exigem a toma de medicação a vida 

toda. Caso o utente sofra de uma das patologias indicadas na Tabela 2, o médico deve indicar 

obrigatoriamente na receita qual a legislação que permite ao doente enquadrar-se num regime 

excecional de comparticipação [9,10]. 
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Tabela 2 - Regimes excecionais de comparticipação em farmácia comunitária 

Patologia Comparticipação Legislação 

Paramiloidose 100% Despacho  nº 4 521/200, de 31/1/2001 

Lúpus 100% Despacho  nº 11 387-A/2003, de 23/5 

Hemofilia 100% Despacho  nº 11 387-A/2003, de 23/5 

Hemoglobinopatias 100% Despacho  nº 11 387-A/2003, de 23/5 

Doença de Alzheimer 37% Despacho  nº 13020/2011, de 20/09 

Psicose Maníaco-Depressiva 100% Despacho  nº 21 094/99, de 14/9 

Doença Inflamatória Intestinal 90% 

Despacho n.º 1234/2007, de 29/12/2006, 

alterado pelo Despacho n.º 19734/2008, de 

15/07, Despacho n.º 15442/2009, de 01/07, 

Despacho n.º 19696/2009, de 20/08, Despacho 

n.º 5822/2011, de 25/03 e Despacho 

n.º8344/2012, de 12/06 

Artrite reumatóide, Artrite idiopática 

juvenil, Artrite psoriática e 

Espondiloartrites 

100% Portaria n.º 141/2017, de 18 de abril 

Dor Oncológica Moderada a Forte 90% Portaria n.º 331/2016, de 22 de dezembro 

Dor Crónica Não Oncológica Moderada 

a Forte 
90% Portaria n.º 329/2016, de 20 de dezembro 

Procriação Medicamente Assistida 69% 

Despacho n.º 10910/2009, de 22/04 alterado 

pela Declaração de Rectificação n.º 1227/2009, 

de 30/04, Despacho n.º 15443/2009, de 01/07, 

Despacho n.º 5643/2010, de 23/03, Despacho 

n.º 8905/2010, de 18/05, Despacho n.º 

13796/2012, de 12/10 e Despacho n.º 56/2014, 

de 19/12/2013 

Psoríase 90% Lei n.º 6/2010, de 07/05 

Ictiose 90% Despacho nº 5635-A/2014, de 24/04 

 

4.1.4. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

 Quando introduzimos a receita no SI, no momento de dispensa dos MSRM, é-lhe 

automaticamente atribuído um número, lote e número de série. Cada lote é constituído por 30 

receitas, que devem ser devidamente conferidas e corrigidas para que no final do mês sejam 

faturadas e enviadas para a entidade responsável. As receitas do SNS são enviadas para o 

Centro de Conferência de Faturas (CCF) e as receitas de outros organismos são enviadas para 

a Associação Nacional das Farmácias (ANF) [11]. 

 As novas receitas eletrónicas sem papel não precisam de ser conferidas, uma vez que 

no momento de atendimento toda a informação é enviada automaticamente para a entidade 

responsável e o SI não nos deixa avançar em caso de existir algum erro. As restantes têm que 

ser conferidas, verificando o seu prazo de validade, se se encontram devidamente assinadas 

pelo médico prescritor e pessoa adquirente, tal como pelo farmacêutico, com data de dispensa 

e carimbo da farmácia. Devemos também verificar se os medicamentos prescritos 

correspondem aos efetivamente dispensados. Esta etapa é crucial para evitar qualquer 

prejuízo para a farmácia, uma vez que caso exista algum erro na receita o Estado já não 

comparticipa aquele valor. 

 Depois de todas as receitas conferidas, procede-se à impressão de um verbete de 

identificação para cada lote, no qual consta o tipo e número sequencial do lote, o valor 

correspondente do PVP e o valor total pago pelos utentes, tal como o valor a pagar pelo 
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Estado. No último dia do mês, através do Sifarma 2000® procede-se ao fecho dos lotes e 

faturação. Para isso, é impressa a relação-resumo dos lotes (original e 3 cópias) e a fatura 

mensal (original e 3 cópias). Depois é só aguardar pelo estafeta que viria no início do mês 

seguinte recolher o receituário para ser entregue às entidades competentes [11]. 

 Caso não seja detetada nenhuma incoerência no receituário, a farmácia recebe a 

comparticipação do Estado. Se existir alguma receita com erros, é devolvida à farmácia com a 

respetiva justificação de devolução, que assume o prejuízo daquele valor ou tenta corrigir e 

reenviar no mês seguinte para o CCF. 

4.1.5. VENDAS SUSPENSAS 

 Na FP são efetuadas algumas vendas suspensas, apenas para clientes habituais cujo 

histórico clínico é conhecido dos funcionários e que tomam medicação de forma crónica, de 

modo a evitar a suspensão do tratamento por falta de receita médica. É importante referir que 

as vendas suspensas não são feitas para medicamentos psicotrópicos ou benzodiazepinas, 

mas sim para antidiabéticos, medicamentos para a hipertensão arterial e para a 

hipercolesterolemia, ou ainda analgésicos ou anti-inflamatórios. 

 Na venda suspensa o utente paga a totalidade do valor do medicamento, sendo que 

quando traz a receita é-lhe reembolsado o correspondente à comparticipação do Estado 

naquele medicamento. Em casos em que o utente tem ficha aberta na farmácia, poderia ser 

realizada uma venda suspensa a crédito, permitindo ao utente regularizar esta despesa quando 

trouxesse a receita. 

4.2. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA ESPECIAL (MSRME) 

 Os MSRME incluem todos os medicamentos que preencham uma das seguintes 

condições [12]: 

a) medicamentos que contêm uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópico, nos termos do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro (tabelas I e II anexas a este 

DL); 

b) medicamentos que, em caso de utilização incorreta, podem originar riscos graves de 

abuso medicamentoso, toxicodependência ou que possam ser passíveis de utilização para fins 

ilegais; 

c) medicamentos que contenham substâncias cujas propriedades ainda não são 

totalmente conhecidas e que, por precaução, é incluída nas situações previstas na alínea 

anterior. 

4.2.1. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

 Os medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes têm de ser prescritos pelo médico 

em receitas isoladas, com validade de 30 dias, com a sigla RE no canto superior direito (nas 

receitas eletrónicas mais antigas). Nas atuais receitas eletrónicas sem papel, quando 

introduzidas no SI, aparece-nos a sigla “[PSI]”.  

Estas receitas estão sujeitas a um controlo rigoroso, para evitar o consumo excessivo 

ou ilícito, sendo necessário que o adquirente apresente o seu cartão de cidadão e sejam 
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preenchidos alguns dados para que os medicamentos possam ser dispensados, como é o caso 

da morada (do doente e do adquirente), o nome do médico prescritor, nome do doente, a 

validade do cartão de cidadão, idade e data de nascimento do adquirente. Após finalizar a 

venda, o SI emite um recibo de venda do psicotrópico, que deve ser assinado, datado e 

carimbado pelo farmacêutico e guardado na pasta de psicotrópicos, juntamente com a cópia da 

receita. 

O INFARMED faz o controlo destes medicamentos, pelo que a farmácia tem de enviar 

mensalmente ao INFARMED o registo de entradas e saídas destes medicamentos. Na 

Farmácia Progresso a maior parte dos psicotrópicos vendidos destina-se ao tratamento da dor 

crónica e/ou oncológica (Palexia Retard®) ou ainda para o tratamento da hiperatividade infantil 

(Concerta®).  

4.3. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  

 Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) são aqueles que não 

cumprem os requisitos para serem MSRM, ou seja, não se enquadram no artigo 114º do 

Estatuto do Medicamento (especificações listadas acima no ponto 4.1.). Os MNSRM são os 

chamados “medicamentos de venda livre” ou “OTC (over-the-counter)”, pelo que podem ser 

vendidos sem receita médica e por isso extremamente associados ao aconselhamento 

farmacêutico. São mais seguros se utilizados para o objetivo que lhes é atribuído e com 

aconselhamento farmacêutico, porque como os restantes medicamentos também estão 

sujeitos a reações adversas e contraindicações. Na sua maioria, não são comparticipados pelo 

Estado, salvo alguns casos definidos pela legislação [4]. 

 Os MNSRM podem ser adquiridos em locais de venda de MNSRM ou em farmácias. 

Contudo, se o utente quiser beneficiar da comparticipação do Estado, no caso do medicamento 

que pretende ser comparticipado, deve adquiri-lo na farmácia. Para além disso, na farmácia 

recebe o aconselhamento necessário para o bom uso do medicamento, ao contrário dos locais 

de venda de MNSRM. O farmacêutico exerce aqui um papel importantíssimo no que toca ao 

uso racional do medicamento, pois previne casos de automedicação e abuso deste tipo de 

medicamentos, certificando-se que o utente adere à terapêutica de forma segura. 

 Ao longo do estágio verifiquei que a sua procura tem vindo a aumentar, por uma 

questão de poupança de tempo ou dinheiro em consultas médicas e por uma maior exigência 

por parte do utente de alívio imediato dos seus sintomas. Contudo, estes medicamentos só 

devem ser utilizados em casos de transtornos menores (devidamente avaliados pelo 

farmacêutico) e quando a questão for de maior gravidade, o utente deve ser aconselhado a 

consultar o médico. Não obstante, são estes produtos que trazem maior margem de lucro à 

farmácia, uma vez que é aplicada uma margem (entre 20 a 30%, a definir por cada farmácia) 

sobre o valor do preço de custo, pelo que numa perspetiva de negócio se torna vantajosa a sua 

venda ao público.  
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4.4. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

4.4.1. PRODUTOS DE COSMÉTICA E HIGIENE CORPORAL (PCHC) E ARTIGOS DE 

PUERICULTURA 

 Na Farmácia Progresso, estes produtos estão expostos na zona de atendimento ao 

público de modo a aumentar a sua visibilidade. Existem várias marcas de produtos de 

dermofarmácia, cosmética e higiene corporal, nomeadamente Avène®, Vichy®, ISDIN®, 

Bioderma®, Mustela® e Uriage®. Quanto aos artigos de puericultura, definidos como “qualquer 

produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das 

crianças”, a FP possui alguns artigos, como é o caso de farinhas e leites, chupetas, fraldas, 

cintas de pré e pós-parto para grávidas, entre outros [13]. 

4.4.2. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

 Os suplementos alimentares são, como definido pela Diretiva 2002/46/CE, géneros 

alimentícios, comercializados em forma de cápsula, comprimido, pastilha, entre outros, que se 

destinam a complementar o regime alimentar normal, dotados de grande concentração de 

nutrientes. São atualmente regulamentados pela DGAV (Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária), entidade competente responsável pelos suplementos alimentares e pelos produtos 

de uso veterinário [14]. 

 A FP tem uma grande variedade de suplementos alimentares, muito vendidos 

diariamente. Predominam os suplementos de magnésio, em variadas formas farmacêuticas, 

como é o caso do Maxnésio®, Magnesiocard®, Magnesona®, Magnoral®, Magnesium-B® e 

Magnesium-OK®. Também se vendem muitos suplementos vitamínicos para diminuir a 

fraqueza e o cansaço, para aumentar o funcionamento do sistema imunitário e para aumentar a 

função cerebral. Destes, a marca mais vendida é a Absorvit®. O Artrozen® e o Structomax® 

eram os mais vendidos para fortalecer os ossos e articulações.  

4.4.3. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 

 Os produtos fitoterapêuticos são, segundo a legislação, os medicamentos feitos à base 

de plantas, que se destinam a uma utilização sem vigilância médica, para efeitos de 

diagnóstico, prescrição e monitorização do tratamento, que não sejam nocivos quando 

utilizados nas condições especificadas [4]. 

 Estes produtos são vendidos na FP, embora com pouca expressão, sendo que os mais 

vendidos se destinam a problemas de obstipação, insuficiência venosa, problemas de sono e 

problemas digestivos. 

4.4.4. MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO 

 Os medicamentos de uso veterinário, como referido anteriormente, são 

regulamentados pela DGAV e constituem uma grande percentagem de vendas da FP, por se 

localizar numa zona mais rural da cidade. 

 De acordo com o Decreto-Lei nº148/2008, um medicamento veterinário trata-se de 

“toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser 
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utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário 

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

modificar funções fisiológicas” [15]. 

 Os produtos mais vendidos na FP destinam-se a animais de estimação (gatos e cães), 

com a finalidade de desparasitação interna e/ou externa, contraceção, ou ainda para animais 

de exploração (cabras, porcos, vacas), quando sofrem de algum sintoma incomum, como é o 

caso de diarreia, prostração, falta de apetite, entre outros. É uma área pouco explorada durante 

a nossa formação, pelo que foi a área em que senti mais dificuldades no aconselhamento, 

ressalvando aqui a importantíssima ajuda dos meus colegas de trabalho que me ensinaram 

muito, permitindo-me estar mais à vontade no aconselhamento destes produtos. 

4.4.5. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 Um dispositivo médico consiste “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, (…) cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios” [16]. 

 Os dispositivos médicos podem ser utilizados para vários fins, nomeadamente [16]: 

a) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;  

b) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência;  

c) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

d) Controlo da conceção. 

 Por estes motivos, verifica-se que a venda de dispositivos médicos tem vindo a ganhar 

expressão. Na FP os produtos com mais saída eram os testes de gravidez, algodão hidrófilo, 

compressas, pensos para feridas, calos, joanetes, meias de compressão, pulsos elásticos e 

ainda as placas e sacos para doentes colostomizados. Estes últimos passaram a ser 

comparticipados a 100% pelo Estado, o que se trata de uma grande melhoria, uma vez que são 

produtos extremamente caros para o doente. 

4.4.6. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 A preparação e dispensa de medicamentos manipulados é regulamentada pelo 

Decreto-Lei nº95/2004, de 22 de abril. Segundo este, o medicamento manipulado trata-se de 

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

responsabilidade de um farmacêutico” [17]. 

Antigamente, a FP era grande produtora de medicamentos manipulados, 

nomeadamente o xarope de captopril, solução tópica para peladas, pasta de ácido salicílico e 

pasta de enxofre. Com o passar dos anos estes produtos deixaram de ser tão pedidos, pelo 

que agora já não faz a produção de manipulados e quando necessários são encomendados a 

outras farmácias. 
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5. CUIDADOS E SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA PROGRESSO 
 No contexto atual da sociedade, é necessário que as farmácias se diferenciem para 

adquirir maior margem de lucro. É neste sentido que os cuidados farmacêuticos e serviços 

prestados ganham maior importância. O farmacêutico, prestando estes cuidados, aproxima-se 

mais do utente e ganha a sua confiança, tornando-se no seu mais fiel conselheiro no que diz 

respeito à manutenção de uma vida saudável. Estabelecendo esta relação de confiança utente-

farmacêutico, podemos fidelizar mais clientes e deste modo alargar o número de clientes que 

nos visitam.  

5.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

 Este é dos serviços mais procurados na FP. A população, como é maioritariamente 

idosa, sofre de vários problemas que obrigam à toma de medicação de forma crónica. 

Problemas como é o caso da diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão arterial e excesso de 

peso são os mais frequentes, exigindo maior monitorização e acompanhamento para que se 

verifique se a adesão à terapêutica tem vindo a ser feita e tem mostrado resultados. Por outro 

lado, permite também reconhecer novos casos e referenciá-los ao médico. 

 Na FP são medidos os seguintes parâmetros: 

 a) Colesterol total 

 b) Pressão arterial 

 c) Glicémia 

 d) Peso 

 e) Triglicerídeos 

É importante referir que para a medição ser o mais fidedigna possível, os aparelhos de 

medição devem estar devidamente calibrados. Aquando da medição de um ou vários 

parâmetros, é entregue ao utente um cartão de registo para facilitar o seguimento do utente, 

não só pelo farmacêutico como pelo médico. 

Durante o meu estágio realizei várias medições destes parâmetros, maioritariamente a 

idosos. Durante a determinação destes parâmetros, conversava com o utente de modo a 

perceber se os valores se encontravam de encontro ao esperado, se a medicação estava a 

atuar da melhor forma, tentando também implementar medidas não farmacológicas que 

implementassem uma mudança no estilo de vida e facilitassem a normalização dos valores.  

5.2. ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS E INJETÁVEIS 

 A administração de vacinas e injetáveis é da responsabilidade do diretor técnico da 

farmácia e deve ser feita por farmacêuticos que vejam esta competência reconhecida pela 

Ordem dos Farmacêuticos ou por enfermeiros, em casos específicos para o efeito [18]. 

 O Decreto-Lei nº171/2012, de 1 de agosto, define que as farmácias podem prestar 

serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes. A Portaria 

1429/2007, de 2 de novembro, consagra que os serviços farmacêuticos incluem administração 

de medicamentos e administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação. 
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 Este é um serviço que em muito valoriza o farmacêutico, por ser um dos profissionais 

de saúde mais próximo do utente e por isso, mais acessível. Na FP a administração de 

injetáveis era realizada no gabinete de atendimento personalizado.  

5.3. TRATAMENTO DE FERIDAS  

 Este é outro serviço prestado na FP a que muita gente recorre e valoriza. Não só pela 

proximidade e rapidez com que é atendido, mas também porque nota resultados satisfatórios. 

Na FP este serviço é feito pelo técnico Vítor Morais, no gabinete de atendimento personalizado 

e baseia-se muito em problemas relacionados com podologia ou feridas simples. 

 Apesar de ser um serviço mais direcionado para os enfermeiros, é uma das áreas que 

considero que o farmacêutico poderia ter alguma formação ao longo do curso, porque existem 

problemas que podem ser facilmente resolvidos sem recorrer ao hospital ou centro de saúde. É 

um serviço que acrescenta valor à nossa profissão, mas também nos permite diferenciar das 

demais farmácias.  

5.4. VALORMED 

 A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela gestão de 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. As farmácias colaboram na 

recolha de resíduos, contribuindo para o uso racional do medicamento e para a prevenção de 

danos ambientais [19]. A FP possui um contentor à entrada da farmácia, disponível para as 

pessoas depositarem lá os seus resíduos. Recentemente a VALORMED disponibilizou mini 

contentores que os utentes podem levar para casa para guardar lá os seus resíduos, 

entregando posteriormente este contentor na farmácia. Por sua vez, os contentores cheios são 

enviados através dos distribuidores farmacêuticos para serem enviados para o local a que se 

destinam. 

 Durante o meu estágio verifiquei que é um serviço ao qual muita gente recorre, muitas 

vezes até deslocando-se de propósito à farmácia para depositar as suas embalagens usadas 

ou medicamentos sem uso, contribuindo dessa forma para um desenvolvimento sustentável do 

nosso ambiente.  
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PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

1. RASTREIO CARDIOVASCULAR NA FARMÁCIA PROGRESSO 

1.1. INTRODUÇÃO 

 As doenças cardiovasculares são doenças que afetam o coração, o sistema circulatório 

(=cardio) e os vasos sanguíneos (=vasculares) e são consideradas, atualmente, uma das 

principais causas de morte em Portugal. É, por isso, necessário alertar e educar a população 

para estes problemas, de modo a prevenir o aparecimento ou agravamento destas condições 

[20]. 

 A origem destas doenças assenta em 3 fatores principais: Hipertensão Arterial (pela 

elevada pressão sanguínea que afeta a integridade das veias e artérias), Diabetes (pelas 

elevadas concentrações sanguíneas de glicose) e na Aterosclerose que se caracteriza pela 

acumulação de gordura ou cálcio nos vasos sanguíneos podendo mesmo provocar a obstrução 

à circulação sanguínea. Todos estes fatores contribuem, a médio e longo prazo, para a 

deterioração dos vasos sanguíneos e para o bloqueio dos mesmos. Quando este bloqueio se 

dá ao nível das veias ou artérias cerebrais, pode gerar consequências muito graves como é o 

caso do AVC (Acidente Vascular Cerebral), alterações de memória ou tonturas. Quando este 

bloqueio se dá ao nível das artérias coronárias pode resultar num enfarte do miocárdio ou 

angina de peito [20, 25]. 

 Dada a gravidade destes problemas é fundamental atuarmos na prevenção. Para isso, 

foram identificados vários fatores de risco - alguns não modificáveis, como é o caso do sexo, 

idade e hereditariedade e outros modificáveis, como é o caso do stress, sedentarismo, 

obesidade, diabetes mellitus (DM), dislipidemias, hipertensão arterial e tabagismo [20]. 

 O nosso papel enquanto farmacêuticos prende-se com a divulgação de medidas que 

ajudem a prevenir estas complicações e com o incentivo para um controlo regular dos valores 

dos vários fatores de risco. 

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Na Farmácia Progresso os utentes medem 

regularmente os níveis de glicose no sangue, colesterol 

total e pressão arterial. Na grande maioria, apenas os 

utentes medicados é que realizam este controlo 

periodicamente. Enquanto realizava o meu estágio, para 

além dos utentes já diagnosticados com alguma doença 

cardiovascular, deslocavam-se à farmácia pessoas com 

alguns sintomas (tonturas, fraqueza, entre outros) e 

pessoas assintomáticas que faziam estas medições por 

curiosidade. Era nestas situações que nos deparávamos, 

muitas das vezes, com casos de hipertensão, diabetes ou 

dislipidemias não diagnosticados. Surgiu aqui então a 

necessidade de atuar de forma mais intensa na 

Figura 1- Cartaz do Rastreio 
Cardiovascular na FP 
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prevenção destas doenças. Posto isto, decidi realizar um Rastreio Cardiovascular no mês de 

maio (mês do coração), cujo cartaz consta na Figura 1. 

 Para realizar o meu rastreio pedi apoio a diversas entidades para oferta de tiras de 

medição de colesterol e glicose. Consegui o apoio da Abbott® na oferta de tiras de glicose e 

também da Fundação Portuguesa de Cardiologia que ofereceu algum material publicitário e 

informativo acerca das doenças cardiovasculares. A preparação do rastreio foi feita de acordo 

com o cronograma apresentado na Figura 2. 

 O rastreio decorreu durante o dia 17 de maio (Dia Mundial da Hipertensão) e contou 

com a participação de 40 rastreados. Nele foram medidos vários parâmetros (glicose 

sanguínea, colesterol total, triglicerídeos, IMC (índice de massa corporal), perímetro abdominal 

e pressão arterial). Os testes de colesterol e triglicerídeos eram pagos, pelo que nem todos os 

participantes do rastreio os efetuaram. Para além disso foi feito um breve questionário para 

identificar outros fatores de risco não mensuráveis (Anexo II).   

 

 

 

 

 

 

1.3. RESULTADOS 

1.3.1. FATORES DE RISCO NÃO MODIFICÁVEIS: IDADE E SEXO 

Os participantes eram maioritariamente do sexo feminino (26/40 – 65%) e 

encontravam-se, na sua maioria, entre os 40 e os 89 anos, sendo que a faixa etária dos 60-70 

anos prevaleceu. O risco de desenvolver doenças cardiovasculares aumenta com a idade e é 

maior no sexo masculino, uma vez que as hormonas femininas até a altura da menopausa são 

um fator protetor no sexo feminino (estrogénio essencialmente). [20] 

1.3.2. FATORES DE RISCO MODIFICÁVEIS 

a) Tabagismo 

O consumo de tabaco é um fator de risco 

elevado para as doenças cardiovasculares, dado que 

provoca enrijecimento das artérias e perda de 

elasticidade das mesmas, contribuindo assim para o 

fenómeno de aterosclerose e obstrução das artérias. 

Dos 40 participantes no rastreio, apenas 3 eram 

atualmente fumadores. No entanto, dos 37 atuais não 

fumadores, cerca de 3 já foram fumadores de longa 

data (Figura 3). 

Figura 3- Hábitos tabágicos da população 

 

Escolha da 
data e 

pedido de 
patrocínios 
(fevereiro)

Planeamento 
da logística 
do rastreio

(março)

Divulgação 
da atividade 
na farmácia 
e nas redes 

sociais (abril)

Contrução do 
questionário 

(início de 
maio)

Recolha de 
todo o 

material e 
preparação da 

atividade 
(maio)

Figura 2 - Cronograma de preparação do rastreio 
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Figura 5 - Glicémia: Resultados 

b) Ingestão de álcool 

Como sabemos, a ingestão de álcool é prejudicial não só por danificar vários órgãos, 

mas também por danificar as paredes dos vasos e artérias. Há quem defenda que um copo de 

vinho tinto por dia tem efeito protetor no aparelho cardiovascular, mas o consumo de 

quantidades superiores está diretamente 

relacionado com o aumento de colesterol e 

triglicerídeos e também com a perda funcional 

de órgãos como o fígado, cérebro, testículos e 

coração. [20]  

Um total de 15 (37,5%) dos 

participantes afirma ingerir álcool diariamente e 

30% (12 participantes) ingere apenas 

socialmente. Podemos assumir que estes 

67,5% sofrem maior risco de desenvolver 

doenças cardiovasculares (Figura 4).                 

    

   Figura 4 - Consumo de bebidas alcóolicas: Resultados 

c) Diabetes Mellitus  

 A diabetes, doença que resulta da baixa produção de insulina pelo organismo, 

ou aumento da resistência à sua ação, é também considerada um dos principais fatores de 

risco cardiovasculares. A elevada concentração de glucose sanguínea característica da 

diabetes pode levar a obstruções nas artérias e consequentemente vários tipos de problemas 

cardiovasculares. Para a realização deste rastreio foram considerados os valores de referência 

presentes na Tabela 3: 

Tabela 3- Valores de referência glicémia de acordo com a DGS [21,22] 

 
Hipoglicémia Normal Pré- diabetes Diabetes 

Jejum <70 mg/dL 70-100 mg/dL 100-126 mg/dL >126 mg/dL 

2h após a refeição <70 mg/dL 70-140 mg/dL 140-200 mg/dL >200 mg/dL 

 

Neste rastreio, 31 dos 40 participantes 

apresentaram valores normais de glicémia (77,5%). No 

entanto, 7 foram registados como estando em pré-

diabetes e 2 em diabetes, pelo que se assume que 9 

dos participantes (22,5%) têm um maior risco de 

desenvolver doenças cardiovasculares devido ao valor 

anormal de glicémia (Figura 5). Estes 9 participantes já 

tinham sido diagnosticados com diabetes mellitus 

anteriormente, pelo que poderiam estar ainda em fase 

de adaptação à nova medicação ou poderiam não a ter 

tomado nesse dia.                                                                                                                                      
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Figura 6 - Colesterol: Resultados 
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d) Dislipidemias 

 As dislipidemias caracterizam-se por valores anormais de lípidos no sangue. 

Podem ser de vários tipos: anomalias ao nível do colesterol (hipercolesterolemia, altos níveis 

de LDL - low density lipoprotein ou colesterol “mau” - e baixos níveis de HDL - high density 

lipoprotein ou colesterol “bom”), dos triglicerídeos (hipertrigliceridemia) ou até de ambos 

(dislipidemia mista) [23, 24]. Com base nos dados da World Health Organization (WHO), as 

dislipidemias são a causa de um terço das doenças cardíacas isquémicas e um quinto das 

doenças cerebrovasculares, tal como provocam cerca de 2,6 milhões de mortes por ano, 

mundialmente [25]. 

• Colesterol  

O colesterol é uma substância maioritariamente produzida pelo fígado e essencial ao 

metabolismo, uma vez que faz parte da constituição de sais biliares, hormonas sexuais e das 

membranas celulares. Contudo, quando em elevadas quantidades (hipercolesterolemia), pode 

levar a fenómenos de aterosclerose [26]. 

Existem 2 tipos diferentes de colesterol: o LDL e HDL. O LDL é uma lipoproteína de 

baixa densidade, oxidando-se e depositando-se facilmente nas paredes das artérias, 

originando o seu endurecimento e obstrução, pelo que em níveis elevados é prejudicial. O HDL 

é uma lipoproteína de elevada densidade, que remove o LDL das células e das artérias, pelo 

que baixos níveis desta substância são prejudiciais. A realização de caminhadas diárias ajuda 

a aumentar os níveis de HDL [23]. 

Existem várias causas para problemas de hipercolesterolemia, desde a promoção de 

uma má alimentação, rica em lípidos saturados e calorias, a um mau estilo de vida, 

caracterizado pelo sedentarismo. Existem ainda as causas induzidas por doenças (endócrinas 

e metabólicas, como é o caso da diabetes mellitus, doenças renais ou hepáticas), como as 

induzidas por fármacos (glicocorticóides, tiazidas, ciclosporinas, beta-bloqueadores e 

esteroides anabólicos) [27]. Estudos recentes revelam que habitar em áreas urbanas também 

pode estar relacionado com a hipercolesterolemia, provavelmente por se adotarem nessas 

áreas estilos de vida menos saudáveis (acesso a comidas rápidas ricas em calorias e 

sedentarismo) e em que predomina o stress e ansiedade diários. Para além disso, tem vindo a 

demonstrar-se que a prevalência de hipercolesterolemia está relacionada com o facto de se ser 

mulher, pertencer a faixas etárias mais elevadas, 

possuir índice de massa corporal elevado, perímetro 

abdominal elevado, diabetes e hipertensão arterial 

[24]. A hipercolesterolemia manifesta-se 

essencialmente pela presença de xantomas e 

xantelasmas (que são pequenas bolsas na pele com 

depósitos de gordura), parestesias, dispneia e 

confusão [27]. 

 No rastreio da FP verificamos que 17 

pessoas em 36 (47,2%) apresentam níveis de 
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Figura 7 - Triglicerídeos: Resultados 
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colesterol total elevados (acima de 190 mg/dL) (Figura 6). No entanto, uma vez que algumas 

destas medições não foram realizadas em jejum, este valor pode estar alterado relativamente à 

realidade e foi aconselhada a repetição desta medição posteriormente. Dos 36 participantes, 

cerca de 4 desconheciam que apresentavam valores elevados de colesterol, pelo que lhes foi 

aconselhado a repetir a medição noutro dia e caso ainda se encontrassem elevados, consultar 

o médico para realizar análises sanguíneas.  

 Para melhorar o diagnóstico poderíamos incluir os valores de LDL e HDL, dado que 

um valor de colesterol total aceitável não significa ausência de risco CV, uma vez que pode ter 

um desequilíbrio no que respeita aos níveis de LDL e HDL. Um diagnóstico fidedigno implica 

ainda a realização de análises sanguíneas, com pelo menos 12h de jejum, uma vez que a 

produção do colesterol se realiza durante a noite [27]. 

 

• Triglicerídeos 

Os triglicerídeos são a gordura maioritária no nosso organismo, essenciais ao nosso 

metabolismo e ao desempenho das nossas funções diárias e são compostos por glicerol e 

ácidos gordos. Quando existem em excesso no nosso organismo são armazenados no nosso 

tecido adiposo para serem usados mais tarde quando as nossas necessidades energéticas 

forem superiores às garantidas pela nossa alimentação [23]. 

Os seus valores elevados estão quase sempre diretamente relacionados com uma 

dieta rica em gorduras e hidratos de carbono. Por norma, doentes com valor elevado de 

triglicerídeos têm um valor menor de HDL, o que é prejudicial para a saúde. Para além disso 

estão relacionados com uma maior deposição de gordura nos vasos sanguíneos e 

consequentemente aterosclerose. Atualmente recomenda-se que os triglicerídeos não 

excedam a concentração sanguínea de 150 mg/dL [20].      

No rastreio da FP, 72,7% dos rastreados, ou seja, 

29 pessoas em 33, apresentaram valores elevados de 

triglicerídeos (Figura 7). Isto pode indicar que a 

alimentação destas pessoas não é a mais saudável e 

recomenda-se uma dieta equilibrada e a vigilância destes 

valores. Dado que é uma percentagem bastante elevada, 

podemos concluir que a hipertrigliceridemia é um dos 

fatores de risco mais preocupantes na população da FP.  

 

e) Obesidade e atividade física 

A obesidade, um dos fatores de risco mais comuns e preocupantes de hoje em dia no 

que diz respeito às doenças cardiovasculares, é causada por estilos de vida pouco saudáveis, 

má alimentação e, acima de tudo, sedentarismo [20]. Está diretamente relacionada com o 

nosso nível de atividade física, pelo que para avaliarmos este parâmetro da melhor forma 

foram analisados 3 parâmetros:  
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Figura 9 - Perímetro abdominal: Resultados 
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Perímetro abdominal

• Índice de Massa Corporal 

O IMC (Índice de Massa Corporal) dá-nos a 

relação entre o nosso peso e a nossa altura ao 

quadrado, revelando assim se o nosso peso é o 

ideal para a nossa altura [28]. Este parâmetro tem 

várias limitações, uma vez que não distingue sexos 

nem populações que têm proporções corporais 

diferentes [29]. Na FP, 42,5% da população 

encontra-se em pré-obesidade (17 pessoas em 40), 

22,5% são considerados obesos de grau I (9 

pessoas) e apenas 30% tem o peso dentro do 

normal (12 pessoas) (Figura 8). Estes valores são 

preocupantes e mostram que não existe um cuidado 

especial com a alimentação, aumentando o risco de 

desenvolver doenças cardiovasculares.  

 

• Perímetro abdominal 

 O perímetro abdominal é um parâmetro muito relacionado com o risco 

cardiovascular e permite-nos avaliar a relação peso/obesidade e o risco de desenvolver 

doenças metabólicas. Um maior perímetro abdominal indica que existe mais gordura abdominal 

(e provavelmente visceral), pelo que contribui para um maior risco CV [28]. Estudos 

demonstram que um perímetro abdominal aumentado está diretamente relacionado com pré-

diabetes [30]. Os valores de referência deste parâmetro encontram-se na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Valores de referência para o perímetro abdominal segundo a DGS [26] 

 
Homens Mulheres 

Aumentado >94 cm >80 cm 

Muito Aumentado >102 cm >88 cm 

. 

 

Na FP, 65% da população mostrou ter um 

risco muito aumentado de desenvolver doenças 

cardiovasculares, 27,5% tinha um risco 

aumentado e apenas 7,5% se encontrava dentro 

dos valores normais (Figura 9). Isto demonstra 

que 87,5% da população possui um risco CV 

muito elevado.  
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• Atividade física 

O sedentarismo é outro dos fatores de risco 

CV, uma vez que com a ausência de exercício as 

calorias ingeridas em excesso durante o dia não são 

gastas, levando a uma acumulação de gordura e 

aumento de peso (risco de obesidade). Uma vez que 

o exercício aumenta o nosso metabolismo, diminui a 

resistência do organismo à insulina (no caso da 

diabetes) e melhora a qualidade de vida,                                                                                    

decidi averiguar se a população da FP pratica 

exercício [20]. 

Verifiquei que 52,5% da população não pratica 

exercício, pelo que mais de metade pode desenvolver 

maior risco de doenças CV. Apenas 20% da população pratica exercício no mínimo três vezes 

por semana (Figura 10). O ideal seria que todos os dias se fizesse uma atividade aeróbia 

durante pelo menos 30 minutos, ou pelo menos entre 3 a 5 vezes por semana.      

                                                                

f) Pressão arterial 

 À circulação normal do sangue nas artérias chamamos de tensão ou pressão arterial. 

Quando o sangue está sob pressão, o coração tem que se esforçar mais para fazer com que 

este se distribua por todo o corpo. É este estado de pressão do sangue em excesso contra as 

artérias que chamamos de hipertensão arterial (HTA) [20]. 

Esta patologia tem várias causas, desde 

genéticas a ambientais, e manifesta-se através 

de dores de cabeça, tonturas ou hemorragias 

nasais. A HTA é um dos principais fatores de 

risco das doenças cardiovasculares, 

nomeadamente doença vascular cerebral, 

doença coronária, insuficiência cardíaca e/ou 

renal e doença vascular periférica. Pode levar 

ainda a alterações cognitivas, fibrilação 

auricular e disfunção erétil [31]. 

 

A HTA traduz-se em várias 

complicações para o nosso organismo, 

nomeadamente a hipertrofia do coração (como existe um esforço excessivo para bombear todo 

o sangue, o coração ganha mais massa muscular para compensar esta diminuição do fluxo 

sanguíneo – hipertrofia – podendo levar a fenómenos de angina de peito, insuficiência 

coronária, arritmias ou insuficiência cardíaca). Pode ainda causar deterioração das paredes 

das artérias devido ao aparecimento de lesões causadas pela elevada pressão sanguínea, 

Figura 10 - Atividade física da população 

da FP 
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Figura 12 - Tabela SCORE [32] 

podendo existir a formação de coágulos e aterosclerose, ou até aneurismas e hemorragias 

cerebrais graças ao enfraquecimento das artérias [23]. 

Uma vez que é uma doença cada vez mais frequente na população portuguesa, 

principalmente porque a nossa dieta é de origem mediterrânea, o que promove o consumo de 

comida bem temperada e o uso de sal, por vezes excessivamente, torna-se essencial incluir 

este parâmetro no rastreio. No rastreio da FP os valores de referência utilizados foram os 

estipulados na norma da Direção-Geral da Saúde [31]. 

Através destes resultados, podemos concluir que 55% da população (22 pessoas em 

40) tem valores normais de pressão arterial (no entanto é importante referir que cerca de 5 

destas pessoas já estava medicada para a HTA) (Figura 11). Ainda assim, 32,5% da população 

sofre de hipertensão e está sujeita a um elevado risco CV (alguns já medicados, mas com HTA 

não controlada). 

1.4. AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR – SCORE 

A procura de modelos fidedignos de avaliação do risco CV tem vindo a ser feita há 

vários anos. Atualmente, o modelo mais aceite é o modelo SCORE (Systematic Coronary Risk 

Evaluation) [32].  

O risco SCORE é uma ferramenta que 

nos permite avaliar o risco a 10 anos de 

desenvolver doenças cardiovasculares fatais 

(Figura 12) [32]. Atualmente existem várias 

tabelas SCORE, para jovens e para faixas 

etárias dos 40 aos 65 anos. O risco SCORE 

correlaciona alguns parâmetros: colesterol, 

pressão arterial sistólica, sexo, idade e hábitos 

tabágicos. Ainda assim ficam alguns 

parâmetros por avaliar, como por exemplo a 

presença de diabetes mellitus, valor de 

triglicerídeos, prática de exercício físico, entre 

outros, pelo que nem sempre o risco SCORE   é 

avaliado. 

Utentes com fatores de risco isolados muito elevados ou doenças como é o caso da 

DM, Doença Renal Crónica e outras doenças cardiovasculares não precisam de ser 

submetidos à avaliação SCORE, uma vez que se considera logo que têm risco cardiovascular 

alto/ muito alto [32]. 

1.5. CONCLUSÕES 

 Com o rastreio cardiovascular pude concluir acerca da população da FP: 

• 87,5% tem um perímetro abdominal acima do normal, representando um maior risco de 

desenvolver doenças cardiovasculares; 

• 72,7% tem os triglicerídeos elevados; 
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• 70% está acima do peso normal; 

• 52,5% não pratica qualquer tipo de exercício. 

• 47,2% tem colesterol elevado; 

• 45% tem valores de pressão arterial elevados; 

• 37,5% dos participantes ingere álcool diariamente; 

• 22,5% tem valores de glicémia acima do normal; 

• 92,5% dos participantes não fuma; 

Desta forma, verificamos que é uma população sedentária, com excesso de peso, 

fatores de risco importantíssimos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. É 

necessário atuar ao nível da educação da população para estes temas, trabalho que 

desenvolvi aquando do momento de aconselhamento farmacêutico durante o Rastreio da 

FP e nos momentos de atendimento ao público. Disponibilizei, também, estes resultados 

na FP para que a população estivesse consciente dos perigos que o sedentarismo acarreta 

(Anexo II).  

1.6. CASO DE ESTUDO 

M.L. do sexo masculino, com 49 anos, sem antecedentes ou familiares próximos que 

sofram de problemas cardiovasculares, vem ao rastreio da FP por “curiosidade, porque já não 

faço análises há alguns anos.” Não é fumador e não costuma praticar exercício físico. Revela 

excesso de peso, com um IMC de 27. Sente algum “stress” e ansiedade por causa do trabalho. 

Os valores de glicémia e triglicerídeos estão normais. O colesterol total encontra-se a 

253 mg/dL. A pressão arterial sistólica (PAS) encontra-se a 163 mmHg e a diastólica (PAD) 

está a 108 mmHg. O perímetro abdominal encontra-se acima de 110 cm. 

  

1.6.1. ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO NÃO FARMACOLÓGICO 

O aconselhamento não farmacológico tem como objetivo implementar algumas 

mudanças no estilo de vida que permitam alcançar resultados mais rapidamente. 

Aconselha-se que vigie estes valores regularmente e que faça uma dieta rica em 

legumes, leguminosas, fruta, carnes brancas e com pouca gordura; prática de exercício físico 

regular, no mínimo 30 minutos, quatro a sete dias por semana; baixar a ingestão de álcool, no 

máximo 2 copos de vinho por dia; tentar perder peso de modo a que o IMC seja inferior a 25 e 

o perímetro abdominal seja inferior a 94 cm (medida máxima aconselhada no homem); diminuir 

o consumo de sal, no máximo 5,8g por dia para que a pressão arterial diminua [31,33]. 

 

O senhor M.L. foi vigiando estes parâmetros, mas os valores de colesterol total 

continuavam acima do valor de referência, embora tivessem diminuído ligeiramente (210 

mg/dL). O objetivo é que não ultrapassem os 190 mg/dL [33]. A pressão arterial continuava 

com valores semelhantes. Perdeu algum peso embora ainda se encontre longe de alcançar o 

peso ideal – IMC atual é 26. 
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Aconselhou-se o senhor M.L. a consultar o seu médico, uma vez que os valores de 

pressão arterial indicam estarmos perante um caso de Hipertensão Arterial (HTA) de grau 2 

(PAS 160-179 ou PAD 100-109 mmHg), ou hipertensão arterial de risco acrescido moderado 

[31]. 

 

Na consulta, foram pedidas ao senhor M.L. análises gerais para confirmar estes 

valores e avaliar a função renal. Uma vez que não tinha qualquer problema de Insuficiência 

Renal, foi medicado com Sinvastatina 20 mg (1 comprimido após o jantar para controlo do 

colesterol) e Fludex® LP 1,5 mg (1 comprimido em jejum para controlar a pressão arterial). 

Um mês após o início da terapêutica, os valores de colesterol total desceram para 185 

mg/dL. Os valores de pressão arterial sistólica (PAS) baixaram para 142 mmHg e a diastólica 

(PAD) para 98 mmHg. 

 Embora os valores de pressão arterial tenham baixado, ainda não se encontram num 

intervalo seguro e estamos perante HTA não controlada [31]. Por outro lado, os valores de 

colesterol total encontram-se normalizados e verifica-se que a terapêutica instaurada tem sido 

eficaz neste sentido. 

1.6.2. ACONSELHAMENTO FARMACOLÓGICO 

1.6.2.1. Fludex® LP 1,5 mg (Indapamida 1,5 mg):  trata-se de um diurético tiazídico, 

utilizado como primeira linha em doentes que não tenham outras lesões ou patologias nem 

contra-indicações [34]. Promove um aumento de produção de urina através do seu mecanismo 

de diminuição da reabsorção de sódio ao nível dos rins, no tubo contornado distal, diminuindo a 

retenção de líquidos por aumento da excreção de sódio [35]. 

A indapamida tem-se revelado um diurético tiazídico mais eficaz do que a 

hidroclorotiazida (HCTZ) em monoterapia, pelo que é fortemente recomendada como diurético 

de primeira linha, uma vez que a HCTZ demonstrou aumentar os níveis de glicose e TG no 

sangue [35,36]. 

 

1.6.2.2. Sinvastatina 20 mg: pertence à classe farmacológica das Estatinas, que 

inibem a enzima redutase da HMG-CoA (3-hidroxi-3-metilglutaril Coenzima A), interrompendo a 

cascata de produção de colesterol. São indicadas no tratamento de hipercolesterolemia e 

dislipidemia mista e constituem a primeira opção perante um risco CV ligeiro a moderado e 

quando as medidas não farmacológicas falham. São tomadas depois do jantar porque a 

produção de colesterol ocorre durante a noite, ao nível do fígado [37]. Estudos indicam que as 

Estatinas reduzem significativamente a mortalidade e morbilidade cardiovascular. Contudo, 

nem todos os doentes são tolerantes a esta classe de fármacos, uma vez que um dos 

principais efeitos adversos está relacionado com o aparecimento de mialgias [38]. Para além 

das mialgias, as Estatinas também têm vindo a revelar alguma associação com o aparecimento 

de diabetes mellitus, embora se defenda que só acontece em indivíduos predispostos, mas a 

relação risco-benefício compensa a utilização desta classe de fármacos. Para além disso, a 

utilização de Estatinas também demonstrou uma elevação persistente dos níveis de 
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transaminases hepáticas e mais raramente revelou provocar deterioração congnitiva, perda de 

memória e confusão [39]. No entanto, deve-se sempre avaliar o risco-benefício de utilização 

destes fármacos e preferir doses menores a doses mais elevadas, reduzindo assim o risco de 

aparecimento de efeitos adversos. 

 

Verifica-se, assim, que o senhor M.L. aderiu à terapêutica rapidamente, uma vez que 

os valores baixaram pouco tempo após o início da medicação. Para além disso, o senhor M.L. 

respeitou e cumpriu as medidas não farmacológicas. No entanto, o facto da PA não ter baixado 

significativamente sugere que a indapamida, por si só, não surte o efeito desejado e a 

terapêutica farmacológica tem de ser ajustada. Embora em casos de hipertensão arterial de 

risco acrescido moderado o tratamento de primeira linha seja feito com diuréticos, existem 

ainda outras classes que podem ser utilizadas, desde que contemplem todo o histórico do 

doente e contra-indicações que possam estar presentes [31]. 

Sugere-se ao senhor M.L. que na próxima consulta fale com o médico e mostre os 

valores de PA que tem obtido através das medições efetuadas na farmácia, para que a sua 

medicação seja ajustada. 

 

M.L. volta a consultar o médico, que após analisar todo o seu processo lhe recomenda 

a toma de perindropril + indapamida (4+1,25 mg) (1 comprimido em jejum). Após três meses de 

tratamento o senhor M.L. verifica que os valores da sua PA baixaram para 89 mmHg (pressão 

diastólica) e 132 mmHg (pressão sistólica). 

 

1.6.2.3. Perindropril + Indapamida (4 + 1,25 mg): A Direção-Geral da Saúde 

contempla a associação de diuréticos com inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

(IECA) como tratamento de primeira linha em casos de hipertensão arterial com risco acrescido 

moderado, pelo que a introdução deste fármaco se encontra de acordo com as guidelines [31]. 

Para além disso, o facto de optar por esta associação permite ao doente aderir melhor à 

terapêutica, uma vez que continua a tomar apenas um comprimido por dia. O perindopril, por 

se tratar de um IECA, é outro dos fármacos de primeira linha na terapêutica anti-hipertensora, 

que impede a conversão da angiotensina I em angiotensina II, promovendo assim a 

vasodilatação dos vasos sanguíneos [27, 41, 40]. Em associação com a indapamida, promove 

um maior controlo da tensão arterial [40]. 

1.6.3. O PAPEL DO FARMACÊUTICO 

A intervenção do farmacêutico foi essencial na descoberta de duas doenças que 

trazem várias complicações cardiovasculares (a dislipidemia e a hipertensão arterial), no 

acompanhamento do doente e na adesão à terapêutica. Desta forma o doente pôde perceber 

as causas e consequências das mesmas, formas de controlar os valores e comprovou a 

eficácia da terapêutica, que provavelmente será para toda a vida. Neste caso, a dislipidemia 

ficou controlada com o tratamento de primeira-linha e com a adoção de medidas não 

farmacológicas importantíssimas. No entanto, a HTA foi mais difícil de controlar e a medicação 
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teve de ser reajustada, provavelmente até porque a causa deste problema não seria apenas o 

excesso de peso, mas também a questão do stress. Aqui a adição do perindopril foi 

fundamental, uma vez que promovia a vasodilatação dos vasos sanguíneos e um maior fluxo 

de sangue ao coração sem realizar tanto esforço, permitindo baixar os valores para o objetivo 

da terapêutica hipertensora, definidos pela DGS, que são inferiores a 140/99 mmHg, desde que 

sejam bem tolerados e não estejam contraindicados [31]. 

 Os benefícios do tratamento da HTA são inquestionáveis e traduzem-se 

essencialmente na prevenção e controlo de problemas cardiovasculares, reduzindo a 

mortalidade total em 15% e a mortalidade cardiovascular em 36% [31]. 
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2. TRANSTORNOS MENORES DO SONO E ABUSO DE BENZODIAZEPINAS 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O consumo de benzodiazepinas tem vindo a aumentar ao longo dos anos, sendo que, 

embora não se note um crescimento tão acentuado, o grupo dos ansiolíticos, sedativos e 

hipnóticos é a classe de fármacos mais consumida em Portugal [41]. Dado o caráter aditivo 

deste grupo de fármacos, este tema torna-se uma constante preocupação. 

As BZD encontram-se entre os fármacos mais prescritos em todo o mundo, destacando 

o alprazolam, clonazepam, diazepam e o lorazepam. Estudos revelam que as mulheres 

recebem mais prescrições de BZD do que homens, e que os idosos constituem a faixa etária 

mais consumidora desta classe farmacológica [42]. 

Decidi abordar este tema no meu relatório de estágio porque a população que 

frequenta a Farmácia Progresso consome muito este tipo de medicamentos. Muitas vezes 

aconselhados e prescritos pelo médico, mas também por aconselhamento de 

amigos/familiares. Em algumas situações de automedicação, nem seria necessário recorrer a 

qualquer tipo de fármacos, ou então bastava utilizar um de origem natural. Senti, por isso, 

necessidade de alertar para esta problemática e desmistificar algumas premissas relativamente 

a transtornos menores do sono, através da realização de um panfleto informativo (Anexo III). 

2.2. QUALIDADE DO SONO 

2.2.1. RITMO CIRCADIANO 

 O nosso organismo é regulado pelo ritmo circadiano, ou ciclo do sono, regido por uma 

parte do hipotálamo. Fatores como a luminosidade e a estação do ano têm influência neste 

ciclo, essencial para controlar o nosso sono. Por exemplo, à noite, quando está escuro, os 

nossos olhos transmitem essa informação ao hipotálamo [43]. Posto isto, o nosso cérebro 

liberta melatonina, uma hormona reguladora do nosso organismo, cujo pico de produção é à 

noite, fazendo-nos sentir cansados. Por isso é que os trabalhadores por turnos têm tanta 

dificuldade em controlar o seu sono. O nosso ritmo circadiano funciona melhor quando temos 

hábitos enraizados e nos deitamos e acordamos à mesma hora, todos os dias [44, 45].  

2.2.2. IMPORTÂNCIA DA MELATONINA 

 A melatonina é uma hormona que o nosso corpo produz, na glândula pineal, para 

induzir o sono, sendo o seu pico de produção durante a noite. Durante o dia esta glândula está 

inativa, começando a produzir melatonina à noite, pelas 21h e libertando-a na circulação 

sanguínea. Os seus níveis na circulação sanguínea mantêm-se elevados durante 12h, pelo que 

às 9h o nosso organismo desperta, ou até um pouco antes, à medida que aparece a luz do sol 

[46, 47, 48]. 

 A melatonina é produzida maioritariamente em ambientes escuros e durante o Inverno. 

São lhe reconhecidas propriedades antioxidantes e rejuvenescedoras, que influenciam o 

sistema imunitário e as respostas ao stress, prevenindo ainda vários tipos de cancro. Existem 

alimentos que quando ingeridos à noite aumentam a sua produção, como é o caso do 

gengibre, bananas, cevada, tomate e milho-doce [46, 48].  
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2.2.3. SUBSTÂNCIAS QUE AJUDAM EM TRANSTORNOS MENORES DO SONO 

 Existem substâncias, algumas até de origem natural, que ajudam em transtornos 

menores do sono [37]: 

• Valeriana – composto de origem natural, obtido de extratos de plantas. Indicada na 

ansiedade e insónia de curta duração. Nome comercial: Valdispert® 

• Passiflora – tem ação relaxante e ansiolítica, usada também em casos de insónia. 

Nome comercial: Stilnoite tripla ação® 

• Succinato de Doxilamina – indicado como sedativo e antialérgico. Nome comercial: 

Dormidina® 

• Melatonina – indicada em insónia primária em doentes com mais de 55 anos, em 

monoterapia e a curto prazo. Nome comercial: Circadin® 

2.2.4. MEDIDAS PARA UMA BOA HIGIENE DO SONO  

• Estabeleça uma rotina para dormir - O horário de levantar e dormir deve ser o 

mesmo todos os dias. Evite variar mais do que 1h do normal. Para preparar o 

sono, estabeleça uma rotina: tome banho, jante, vá para o quarto, leia e ouça 

música calma; 

• Ambiente do quarto - Promova condições no seu quarto que o permitam 

descansar: temperatura amena, pouca luz e ruído. Evite ter televisão ou outras 

tecnologias no quarto; 

• Alimentos – Promova condições no seu quarto que o permitam descansar:  

temperatura amena, pouca luz e ruído. Evite ter televisão ou outras tecnologias 

no quarto; 

• Exercício físico - A prática de exercício físico regular (no máximo até 2h antes 

de dormir) melhora a qualidade do sono. Evite também fumar antes de dormir, 

a nicotina é um excitante do Sistema Nervoso Central e pode perturbar a 

qualidade do sono; 

• Horas de sono - Os adultos precisam de dormir, normalmente, entre 7 a 9h por 

noite. Evite fazer sestas durante o dia para que não tenha dificuldades em 

adormecer à noite [46, 49]. 

2.3. BENZODIAZEPINAS  

As benzodiazepinas (BZD) são psicofármacos depressores do Sistema Nervoso 

Central (SNC) e atuam na subunidade alfa do recetor GABAA. São muito usados como 

ansiolíticos, sedativos e relaxantes musculares. Podem ainda ser utilizadas como hipnóticos, 

anticonvulsivantes e em casos de amnésia anterógrada. São obtidas por síntese química. Os 

barbitúricos, antigamente muito usados para o mesmo objetivo, devido aos riscos que 

apresentavam por potenciarem o efeito depressor do SNC, podendo provocar coma ou mesmo 

morte, foram sendo substituídos pelas BZD por se tratarem de uma opção mais segura, pelo 

que hoje só se utilizam barbitúricos em situações excecionais [37, 50]. 
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Apesar das BZD serem consideradas fármacos seguros no tratamento a curto prazo, a 

sua utilização a longo prazo traz alguma controvérsia pelo facto do doente desenvolver 

dependência e tolerância ao tratamento [37]. 

2.3.1. MECANISMO DE AÇÃO FARMACOLÓGICA 

O ácido gama-aminobutírico (GABA) é um neurotransmissor que promove a 

hiperpolarização do neurónio, através da entrada de cloro na célula e consequente inibição do 

potencial de ação [49, 51]. 

As BZD atuam ligando-se aos recetores tipo A do GABA, na interseção da subunidade 

alfa com a subunidade gama, promovendo uma alteração conformacional do local de ligação 

do GABA e facilitando a ligação do mesmo de uma forma mais efetiva. Depois do GABA se 

ligar ao seu recetor, existe um influxo dos iões extracelulares de cloro (iões negativos 

diminuem a excitabilidade), que inibem o neurónio pós-sináptico e o potencial de ação e 

aumentam, assim, a depressão do SNC. As BZD atuam, assim, como moduladores alostéricos 

positivos [49, 50, 52].  

2.3.2. FARMACOCINÉTICA 

As BZD têm o mesmo mecanismo de ação e efeitos adversos semelhantes, mas 

diferem nas características farmacocinéticas. São essas diferenças que permitem escolher um 

fármaco em detrimento de outro, pelo que é fundamental conhecermos a farmacocinética 

destes fármacos [42, 49]. 

• Absorção: as BZD apresentam características ligeiramente básicas, pelo que o 

duodeno é o local onde as BZD são absorvidas eficazmente, pelas suas características 

ligeiramente ácidas. Dada a sua lipossolubilidade, atravessam facilmente as barreiras 

biológicas por difusão simples, sendo que alguns destes compostos poderão também 

ser seguros em administração intravenosa pela sua boa hidrossolubilidade. Quanto 

mais rápida for a absorção das BZD, ou quanto menor o tempo de semi-vida da BZD 

(Tabela 5), maior será o pico plasmático [42, 49]. 

• Distribuição: as BZD respondem a uma cinética bicompartimental, sendo que a 

velocidade de distribuição depende essencialmente da perfusão tecidual, da ligação às 

proteínas plasmáticas e ainda das propriedades físico-químicas do fármaco em 

questão. As BZD têm muita afinidade para as proteínas plasmáticas, sendo que a 

diferença existente entre elas relativamente à percentagem de ligação a proteínas 

depende, essencialmente, da lipossolubilidade de cada composto, embora sejam todas 

consideradas altamente lipossolúveis. Graças a esta característica, atravessam a 

barreira placentária e passam para o leite materno, impedindo a sua administração em 

grávidas [42, 49]. 

• Metabolismo: as BZD são metabolizadas pelo sistema microssomal hepático onde 

sofrem desmetilação e hidroxilação (reações de fase I) dando origem a produtos 

farmacologicamente ativos. Estes, por sua vez, são subsequentemente conjugados 

com ácido glucurónico (reação de fase II) para formar metabolitos mais hidrossolúveis, 
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que são inativos do ponto de vista farmacodinâmico e que são rapidamente excretados 

na urina. O sistema enzimático envolvido é o citocromo P450 e as isoenzimas são 

essencialmente a CYP3A4 e CYP2C19.  Existem fármacos, como por exemplo o 

oxazepam e o lorazepam que não sofrem reações de fase I e são diretamente 

conjugados com o ácido glucorónico, facto bastante importante para os doentes com 

problemas hepáticos e idosos, pois será preferível prescrever estes fármacos por 

serem mais inócuos para o fígado [42, 49]. 

• Eliminação: os compostos glucoronisados e os metabolitos hidrossolúveis eliminam-se 

facilmente através da urina, por filtração glomerular e poderão ainda ser eliminados 

pela transpiração, saliva e leite materno [42, 49, 53]. 

 

Tabela 5- Tempo de semi-vida das principais benzodiazepinas [53] 

Benzodiazepinas Tempo de semi-vida (h) 

De ação curta 
 

Brotizolam 5 

Midazolam 1,3-3,1 

Triazolam 2,2 

De ação intermédia 
 

Alprazolam 6 a 20 

Bromazepam 10 a 20 

Lorazepam 9 a 22 

Oxazepam 4 a 13 

De ação prolongada 
 

Clorazepato 24 a 60 

Diazepam 20 a 100 

 

2.3.3. EFEITOS ADVERSOS 

Estes fármacos têm efeitos adversos muito característicos, tais como tonturas e perda 

de coordenação, fadiga diurna, dores de cabeça, perda de concentração e/ou memória, boca 

seca, náuseas e depressão. O seu uso continuado por meses ou anos, ou até de forma 

crónica, pode levar a tolerância, dependência física e psíquica, causando sintomas de 

abstinência (agitação, insónias, perda de apetite, ansiedade e psicoses em casos mais graves). 

Para além disso, provocam uma diminuição da capacidade para conduzir veículos ou 

manusear máquinas [37, 49, 54]. 

As BZD são um grande problema quando utilizadas por idosos: com a idade o 

metabolismo diminui, pelo que o seu metabolito ativo dura mais tempo no organismo. Por 

vezes os idosos levantam-se durante a noite em estado de vigília e torpor, aumentando a 

probabilidade de quedas e fraturas, sendo por isso imperativo que a dose das BZD seja 

ajustada. Por estes motivos é que estes fármacos não são a primeira linha terapêutica e só 
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devem ser tomados quando aconselhados pelo médico, por períodos curtos, para que a 

relação risco-benefício seja baixa [51]. 

2.3.4. PRECAUÇÕES E INTERAÇÕES FARMACOLÓGICAS 

Existem situações em que as BZD devem ser cautelosamente prescritas [42]: 

• idosos, debilitados ou crianças com disfunção renal ou hepática: pode ser 

necessário começar com uma dose inicial mais reduzida, pela menor 

capacidade de eliminação de BZD; 

• gravidez e amamentação: atendendo ao facto de os metabolitos ativos 

atravessarem a barreira placentária, a relação risco-benefício deverá ser bem 

avaliada, pois o seu consumo pode causar sedação no recém-nascido, 

dificuldades de alimentação e perda de peso. 

As interações farmacológicas mais significativas são as interações com outras 

substâncias depressoras do SNC pelo efeito aditivo que pode ocorrer: álcool, barbitúricos, 

analgésicos narcóticos, anticonvulsivantes e fenotiazinas. Quando consumidas 

concomitantemente com BZD, antidepressivos, antipsicóticos, antidepressores tricíclicos e anti-

histamínicos, pode ocorrer um agravamento da depressão do SNC. Relativamente a interações 

ao nível da metabolização hepática, nomeadamente do citocromo P450, a cimetidina e outros 

antiácidos interferem com o diazepam, aumentando o seu tempo de semivida, pelo que a sua 

toma deve ser espaçada [42, 49]. 

Em casos de apneia do sono e insuficiência respiratória estão completamente 

contraindicadas, uma vez que o aporte de oxigénio nestas situações é baixo e o efeito 

depressor das BZD só iria potenciar este problema. As BZD atuam aumentando o tempo total 

de sono, o perfil e a qualidade do mesmo, com tendência para suprimir as fases de sono mais 

profundo [51]. 

2.3.5. TOLERÂNCIA, DEPENDÊNCIA E SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA DE BENZODIAZEPINAS 

A tolerância a um fármaco surge quando é necessário o aumento de dose para surtir o 

mesmo efeito e normalmente quando existe um consumo continuado. A tolerância aos efeitos 

hipnóticos desenvolve-se rapidamente enquanto aos efeitos ansiolíticos se desenvolve mais 

lentamente [49, 53]. Já a dependência física (a nível fisiológico) caracteriza-se por vários sinais 

e sintomas provocados pela abstinência de uma substância ou composto e surge através de 

mecanismos adaptativos do nosso organismo. Já a dependência psicológica surge mesmo em 

substâncias que não provoquem dependência física, desde que surtam efeitos 

recompensadores com a sua toma. Isto leva a que o organismo seja compelido a dar 

continuidade à sua utilização e a sua interrupção leva a respostas de obsessão e disforia. 

Ambos os tipos de dependência são causados por alterações nos processos homeostáticos, 

embora em locais diferentes do encéfalo [42]. A administração intermitente e a prescrição de 

doses baixas minimizam consideravelmente o problema da tolerância e dependência [49, 53, 

54]. 

A síndrome de abstinência é caracterizada por um conjunto de sintomas físicos e 

psicológicos causados pela interrupção do uso de uma substância, com aparecimento 
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relativamente rápido. Por norma, quanto menor o tempo de semivida de uma substância, mais 

intensas são as manifestações da síndrome de abstinência, que podem ir desde sintomas de 

ansiedade, irritabilidade, perturbações do sono, até hipotensão ortostática [42, 49]. 

Existe outro fenómeno, o de tolerância cruzada, que surge quando uma substância 

alivia os sintomas de interrupção de outra. Existe tolerância cruzada entre BZD, álcool, 

barbitúricos, não-benzodiazepínicos e costicosteróides, todos eles fármacos que potenciam a 

função do GABAA através da modulação dos canais de cloro [49]. Por isso é que muitas vezes 

as BZD são utilizadas na desintoxicação de doentes dependentes do álcool, também pela sua 

capacidade de prevenir crises convulsivas [55]. Contudo, é necessário avaliar o risco-benefício 

desta intervenção, uma vez que as BZD também podem aumentar o desejo de consumir álcool 

[42]. 

 

2.3.5.1. Mecanismos de tolerância e dependência das Benzodiazepinas 

Existem várias teorias e modelos cognitivos que explicam os fenómenos de 

dependência a várias substâncias. No entanto, no que diz respeito às BZD, para além desses, 

os mecanismos que melhor explicam estes fenómenos prendem-se com o funcionamento dos 

recetores GABA e com mecanismos neurobiológicos.  

Existem estudos que defendem que os fenómenos de tolerância e dependência de 

BZD estão relacionados com alterações na função do recetor GABAA/BZD, nos sistemas de 

recetores de serotonina, noradrenalina, acetilcolina, glutamato, nos canais de cálcio, o 

metabolismo cerebral alterado, bem como alterações na absorção, distribuição, metabolismo e 

excreção, diminuindo a concentração de fármaco no local de ação [42, 56]. A tolerância ao 

efeito sedativo das BZD demonstrou ser após 7 dias de toma, enquanto a tolerância ao efeito 

ansiolítico das BZD começou após 14 dias de tratamento [56]. 

No que diz respeito ao recetor GABA, existem teorias que apontam várias causas: o 

desacoplamento de ligandos alostéricos entre o GABA e o local de ligação das BZD, alterações 

nas subunidades do recetor e expressão aberrante dos genes do recetor GABAA. Este último 

leva a que sejam manifestados sintomas da síndrome de abstinência pelo funcionamento 

destes recetores aberrantes na ausência de fármaco. Contudo são teorias baseadas em 

estudos animais, pelo que não podem ser diretamente extrapoladas para o que acontece com 

os humanos [42, 56]. 

 A nível neurológico, estudos feitos em humanos evidenciam que o sistema 

dopaminérgico-mesolímbico está envolvido na mediação das propriedades de recompensa 

aquando da utilização de substâncias de abuso, tal como no consumo de BZD [57]. Todas as 

substâncias que causam dependência aumentam os níveis de dopamina neste sistema, 

levando à indução de plasticidade sinática e alterações neuronais [58]. O sistema de 

neurotransmissores BZD/GABA no tronco cerebral pode mediar mecanismos que levam ao 

aparecimento da dependência [42]. 
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2.3.6. FATORES ASSOCIADOS À DEPENDÊNCIA DAS BENZODIAZEPINAS 

a) Efeito reforçador das Benzodiazepinas 

Estudos indicam que as BZD mais rapidamente eliminadas, ou que têm menor tempo 

de semivida, têm maiores taxas de autoadministração do que BZD de eliminação mais lenta. 

Por outro lado, as BZD administradas em maiores doses precisam de maior reforço do que as 

que são administradas em doses menores [49]. Entende-se por reforço um sentimento de 

prazer ou alívio resultante da toma de um fármaco ou droga. Existem dois tipos de reforço: 

reforço positivo, quando o estímulo faz com que se tome o fármaco pelo prazer que dá, ou 

reforço negativo quando o desconforto é aliviado através da toma desse fármaco [59]. Doentes 

que abusam de BZD preferem BZD como o diazepam ou alprazolam, pelo maior efeito de 

reforço que apresentam e também por se encontrarem mais disponíveis no mercado [42]. 

b) Fatores relacionados com o doente 

As BZD apresentam maiores efeitos de reforço em doentes que foram consumidores 

de droga, consumidores moderados de álcool e em pessoas ansiosas ou que sofrem de 

insónias. Indivíduos com perturbação de personalidade correm maior risco de desenvolver 

dependência de BZD porque experienciam sintomas de abstinência mais frequentemente do 

que os indivíduos sem esta perturbação [42, 49, 60]. 

c) Fatores relacionados com os profissionais de saúde 

A prestação dos profissionais de saúde é essencial nesta questão. Um bom 

aconselhamento e a prescrição da BZD mais correta para cada caso é fundamental para 

prevenir problemas de tolerância e dependência. Deve ser feito um acompanhamento contínuo 

do doente, tanto pelo médico como pelo farmacêutico, de modo a detetar eventuais abusos ou 

mal adaptações à prescrição. Ambos os profissionais de saúde devem estar bem informados 

acerca deste tema, acima de tudo o médico, para que a prescrição de BZD seja feita apenas se 

necessário (tentando outras alternativas no início) e a escolha do fármaco seja feita de forma 

consciente e informada [42]. 

d) Dose e duração da utilização de Benzodiazepinas 

Doses diárias maiores e mais frequentes provocam mais dificuldades no momento de 

descontinuação da toma de BZD e geram maiores probabilidades de causar dependência. 

Administrações entre 4 a 8 meses parecem ser o período mais crítico para o desenvolvimento 

de dependência física de BZD ansiolíticas [42, 49]. 

e) Características das Benzodiazepinas 

O tempo de semivida das BZD mostrou ter um papel importante na rapidez com que se 

inicia a síndrome de abstinência, tal como na sua gravidade. Apesar de existir alguma 

contradição neste assunto, há quem defenda que BZD com menor tempo de semivida causam 

sintomas de abstinência mais abruptos e taxas de recaída maiores, quando a sua toma é 

suspensa sem ser de forma gradual. Quando a suspensão do tratamento é gradual, não se 

notam grandes diferenças [42, 49]. 
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2.3.7. PREVENÇÃO DE ABUSO E DEPENDÊNCIA 

De modo a prevenir situações de abuso e dependência de BZD, a DGS estabeleceu 

algumas normas, destacando-se entre elas [55]: 

• Utilização das BZD em casos de ansiedade ou insónia patológica e nunca de 

forma rotineira em casos de insónia ou ansiedade moderada; 

• O tratamento deve iniciar-se com a dose mínima eficaz e a dose máxima não 

deve ser ultrapassada, com a menor frequência possível. Logo que se notem 

melhorias, o tratamento deve ser descontinuado; 

• Para interromper o tratamento com BZD, os fármacos devem ser 

descontinuados de forma lenta e progressiva para evitar sintomas de privação; 

• Em casos de ansiedade, nunca prescrever mais que uma BZD ansiolítica. Em 

casos de insónia nunca prescrever mais que uma BZD hipnótica ou análogos; 

• No tratamento de ansiedade patológica o tratamento nunca deve exceder as 12 

semanas, já com o período de descontinuação. No caso da insónia patológica, 

o tratamento deve ser realizado no máximo até as 4 semanas, já com período 

de descontinuação. Estes períodos só devem ser prolongados após avaliação 

médica, se assim o justificar; 

• As BZD ou fármacos análogos devem ser evitados em doentes com história de 

abuso ou dependência de substâncias, à exceção do tratamento da síndrome 

de abstinência alcoólica ou síndrome de abstinência de opióides. 

2.3.8. TRATAMENTO EM SITUAÇÕES DE ABUSO OU INTOXICAÇÃO 

Em situações de abuso de BZD, defende-se que deve ser feita uma redução gradual da 

dose de BZD e administração de uma BZD com tempo de semivida mais longo, como é o caso 

do diazepam. A carbamazepina e o valproato de sódio também se mostraram eficazes por 

melhorarem a função GABAérgica. A trazodona e a imipramina, por serem antidepressivos, 

revelaram-se fármacos eficazes por diminuírem os níveis de depressão e ansiedade e por 

provocarem alterações na transmissão monoaminérgica causadas pela síndrome de 

abstinência [42]. 

Em casos de intoxicação por BZD, o doente deve ser monitorizado do ponto de vista 

hemodinâmico, submetido a ventilação assistida e o tóxico deve ser extraído o quando antes 

do organismo, dependendo do modo de administração. Como a forma de intoxicação 

prevalente é a oral, deve-se induzir o vómito e realizar uma lavagem gástrica. Para eliminar o 

tóxico recorre-se a fármacos diuréticos, diálise ou hemoperfusão, dependendo do caso [42, 61]. 

No que toca às BZD, o antídoto utilizado em caso de intoxicação é o flumazenil, um 

antagonista competitivo benzodiazepínico, que se liga ao local de ligação das BZD competindo 

com os moduladores alostéricos positivos. Este fármaco não influencia o GABA nem a sua 

ligação ao recetor. Deve ser utilizado sobretudo em doentes que apresentem deterioração de 

consciência. Contudo, a sua utilização não é transversal, uma vez que não pode ser 

administrado em doentes dependentes de BZD ou epiléticos, pelo risco de convulsões e 

arritmia cardíaca, ou que tenham consumido concomitantemente proconvulsivantes ou 
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antidepressivos tricíclicos. A decisão de administrar este fármaco não é linear, pelo que se 

deve avaliar o risco-benefício caso a caso e ponderar bem a sua utilização [42, 49, 55, 60, 61, 

62, 63, 64]. 

Para além deste fármaco, existem modeladores alostéricos negativos, que diminuem a 

afinidade do recetor para o GABA provocando efeitos ansiogénicos e proconvulsivantes [42]. 

O alprazolam é considerado a BZD mais tóxica em sobredosagem [65]. 

2.4. PAPEL DO FARMACÊUTICO 

Os transtornos menores do sono são problemas muito frequentes, que podem surgir 

devido aos hábitos de vida não saudáveis e ao stress a que as pessoas estão sujeitas 

diariamente. Também o consumo de alguns alimentos, a utilização de alguns medicamentos e 

mesmo algumas doenças condicionam a forma como dormimos e a qualidade do nosso sono.  

O farmacêutico tem um papel fulcral nesta temática, porque é o profissional de saúde a 

que o doente recorre em primeiro lugar, muitas das vezes. Devem ser aconselhadas medidas 

para promover uma boa higiene do sono, informar o utente explicando-lhe todas as reações 

adversas e contraindicações no momento de dispensa de BZD ou fármacos análogos, tentar 

perceber qual é a fonte do problema e atuar aí. É necessário verificar quando se tratam de 

casos de automedicação ou casos em que a prescrição está errada, para evitar um abuso 

destes fármacos por parte do doente e por falta de informação. Contudo, nem todos os casos 

são iguais e por vezes é necessário recorrer a medicação mais forte. É aqui que o farmacêutico 

deve encaminhar o doente para o médico, de modo a que este seja bem avaliado e medicado, 

tentando sempre cumprir o período máximo de tratamento para que não surjam dependências 

ou problemas de abuso destes fármacos. 

A minha intervenção com o projeto dois surgiu neste sentido, através da distribuição do 

panfleto (que se encontra no Anexo III), a utentes que demonstraram ter dificuldade em 

adormecer, indicando-lhes quais as medidas a adotar para prevenir esse problema antes de 

avançar para medicação mais complexa. Entreguei, também, a utentes que já tomam de forma 

crónica este tipo de medicação, para que pudessem tomar consciência que é uma medicação 

que causa adição e não pode ser interrompida de forma brusca e sem aconselhamento do 

médico. Neste panfleto incluí os seguintes tópicos, explicados de forma simples: informação 

relativa ao funcionamento do ritmo circadiano, a importância da melatonina, possíveis causas 

que levam à dificuldade em adormecer, as substâncias utilizadas em medicamentos não 

sujeitos a receita médica que podem ser utilizadas com o devido aconselhamento 

farmacêutico, medidas para a manutenção de uma boa higiene do sono e ainda uma breve 

referência aos efeitos adversos das BZD e aos problemas de adição das mesmas, de modo a 

consciencializar a população para este problema, tentando evitar a automedicação que muitas 

vezes nos damos conta. O feedback foi positivo, pois notei que os utentes saíam da farmácia 

mais bem informados, chegando mesmo a dizer-me que gostaram muito do panfleto por ter 

informação importante que desconheciam e que estava explicada de forma acessível. 
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Concluindo, os profissionais de saúde devem estar bem informados, exibindo um papel 

ativo no combate ao abuso de benzodiazepinas, informando os seus utentes e promovendo 

medidas que melhorem a sua qualidade do sono.   

  



39 
 

3. DIVULGAÇÃO DA FARMÁCIA PROGRESSO NAS REDES SOCIAIS 

 

 Durante o meu estágio na FP, fiquei responsável pela criação e manutenção de uma 

página Facebook®, cujo objetivo era divulgar a farmácia nas redes sociais e apresentar algum 

conteúdo científico. Na página constavam as informações relevantes da farmácia, como por 

exemplo o horário de funcionamento, morada, serviços prestados e o contacto telefónico.  

Foram partilhadas promoções existentes na farmácia ou relacionadas com o cartão 

Saúda das Farmácias Portuguesas e conteúdos alusivos a alguns dias festivos ou dias 

temáticos. Em todos eles tentei acrescentar algum conteúdo importante. Por exemplo, no Dia 

Nacional do Dador de Sangue, disponibilizei informação acerca das próximas colheitas a 

efetuar na zona de Vale de Cambra, indicando o local e horário da mesma (Anexo IV). Para 

além disso, foram feitas algumas publicações de caráter informativo ou científico, como por 

exemplo os cuidados a ter ao sol, informação científica acerca da Obstipação e Dislipidemias, 

informação acerca da Diabetes Mellitus (tipo 1 e 2), e ainda a partilha de sites com informação 

generalizada, tal como cuidados a ter com animais domésticos, sintomas que possam ser 

indicativos de problemas hepáticos, entre outros (Tabela 4) (Anexo IV). 

 

As publicações eram feitas semanalmente, sendo que o ideal é que se realizem de dois 

em dois dias para aumentar a visibilidade da página. Contudo, nem sempre existia conteúdo 

suficiente para que fossem feitas publicações com mais regularidade. 

 Este é outro dos métodos que podemos utilizar para promover uma maior educação 

para a saúde ao utente, com conteúdos fáceis de ler, que sejam chamativos e pertinentes. 

Deste modo, para além de informarmos o utente acerca destas temáticas, também podemos 

dar a conhecer alguns eventos ou atividades que vão decorrer na farmácia e promoções 

existentes, alargando o leque de clientes que a possam frequentar. 
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Tabela 6 - Publicações realizadas no Facebook® da FP 

Publicação Data Conteúdo 

Partilha de link revistasauda.pt 13/02/2017 
“Farmácias disponibilizam mais serviços 

aos utentes” 

Dicas do Farmacêutico: 
Obstipação 

15/02/2017 
Causas e sintomas da obstipação, dicas 

de prevenção 

Dicas do Farmacêutico: 
Dislipidemias 

18/02/2017 
O que são as dislipidemias, valores de 

referência e dicas de prevenção 

Partilha de link 
farmaciasportuguesas.pt 

24/02/2017 
“Fintar a pressão alta” – dicas de 

prevenção da HTA 

Diabetes tipo I 10/03/2017 
Sintomas, valores de referência e dicas 

do farmacêutico 

Diabetes tipo II 23/03/2017 
Sintomas, fatores de risco, valores de 

referência 

Dia Mundial da Tuberculose: 
partilha de link 

http://www.compoundchem.com/ 
24/03/2017 

Sintomas, causas, tratamento da 
tuberculose 

 

Dia Mundial do Dador de Sangue 27/03/2017 
Informação acerca de locais/horários de 
recolha de sangue em Vale de Cambra 

Partilha de noticia do Diário de 
Notícias 

6/04/2017 
“Níveis de pólen vão estar muito 

elevados nos próximos dias” 

Dia Mundial da Saúde 7/04/2017 
Imagem alusiva ao Dia Mundial da 

Saúde 

Páscoa 16/04/2017 
Imagem a desejar uma Feliz Páscoa aos 

utentes da FP 

Dia da Liberdade 24/04/2017 
“25 de Abril – Dia da Liberdade: livre-se 

das alergias” – imagem 

Partilha de link da campanha 
“Valor do Farmacêutico” 

desenvolvida pela Ordem dos 
farmacêuticos 

27/04/2017 
Descreve a importância do farmacêutico 
no seguimento farmacoterapêutico do 

utente 

Dia da Mãe 5/05/2017 
Imagem alusiva ao Dia da Mãe a 

convidar os utentes a visitar a farmácia 

Rastreio Cardiovascular 10/05/2017; 14/05/2017 Publicidade ao Rastreio Cardiovascular 

Dia Mundial da Hipertensão 16/05/2017 

Imagem alusiva ao Dia Mundial da 
Hipertensão (17 de maio), que foi 

associado à realização do Rastreio 
Cardiovascular 

Cartão Saúda 20/05/2017; 16/06/2017 
Promoção da adesão ao Cartão Saúda 

das Farmácias Portuguesas e 
campanhas 

Proteção solar 23/05/2017 Dicas para o utente se proteger do sol 

Partilha de link de 
farmaciasportuguesas.pt 

23/05/2017 
“Perder peso: 3 pilares para um 

compromisso saudável” 

Partilha de link de visão.sapo.pt 28/05/2017 
“Saiba o que nunca deve fazer a um 

gato” 

Partilha de produtos existentes 
na Farmácia Progresso 

5/06/2017; 13/06/2017 
Publicidade a óculos de sol e pulseiras 

de citronela para os mais pequenos 

Sintomas que podem indicar 
problemas hepáticos 

26/06/2017 Vídeo explicativo de alguns sintomas 
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CONCLUSÕES 
 Estes seis meses de estágio permitiram-me contactar com a realidade do farmacêutico 

no dia-a-dia e desenvolver os conhecimentos teóricos que adquiri durante o curso.  

O farmacêutico é, sem dúvida, o profissional de saúde mais próximo do utente e por 

vezes a relação de confiança é tanta que somos os primeiros profissionais aos quais o utente 

recorre. Somos, sem sombra de dúvida, profissionais multifacetados, com uma vasta formação 

que nos diferencia de muitos outros. Somos essenciais na educação do doente para a saúde, 

na promoção de hábitos de vida saudáveis, no combate à automedicação (problema muito 

frequente!) e na adesão à terapêutica e respetiva eficácia. É urgente que a nossa classe se 

diferencie de todas as outras, mas esforços têm vindo a ser feitos nesse sentido. A 

implementação da receita sem papel, o alargamento do leque de serviços prestados na 

farmácia, a crescente confiança que os utentes sentem em nós e a quantidade de dinheiro que 

poupamos ao Estado com a nossa intervenção, são sem dúvida esforços que têm vindo a ser 

reconhecidos.  

 Na Farmácia Progresso pude experienciar todas as funções que o farmacêutico de 

oficina desempenha. A parte que me pareceu ser mais difícil, à partida, foi o atendimento ao 

público. Foi a parte que mais me desafiou, mas que também me deu mais satisfação. Para 

além das funções de receção de encomendas, atendimento ao público, controlo de prazos de 

validade, gestão de devoluções, entre outras, tive ainda a oportunidade de ajudar na 

montagem da montra, essencial para atrair o cliente à nossa farmácia e publicitar os nossos 

produtos. À margem destas funções, decidi ainda divulgar a Farmácia Progresso nas redes 

sociais, através do Facebook®. Aqui publiquei alguns conteúdos informativos, não só a nível 

científico, mas também promocionais. Tive ainda a oportunidade de organizar um Rastreio 

Cardiovascular, atividade muito apreciada pelos utentes da FP, que ficaram muito contentes 

por poderem rastrear vários parâmetros de saúde de forma gratuita. Outro dos problemas 

muito frequentes que os utentes referem é a dificuldade em adormecer. Decidi, por isso, 

informá-los um pouco acerca de medidas que podemos adotar, de modo a induzir alterações 

no nosso estilo de vida, que nos ajudem a dormir melhor. O feedback foi positivo, porque as 

pessoas agradeceram o meu trabalho e gostaram da leitura que lhes proporcionei, adquirindo 

alguma informação que desconheciam. 

 Toda esta evolução que senti ao longo dos seis meses foi um processo, uma vez que 

comecei com tarefas mais simples até estar preparada para avançar para a fase seguinte. Não 

posso deixar de agradecer aos meus colegas de trabalho que tanto me ensinaram e 

impulsionaram a fazer mais e melhor. E claro, aos utentes da FP, pela simpatia com que me 

acolheram e por me fazerem sentir em casa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – MATERIAL ANTIGO ENCONTRADO NA FARMÁCIA PROGRESSO 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO E RESULTADOS DO RASTREIO NA FARMÁCIA PROGRESSO 

 

Questionário Rastreio Cardiovascular, Farmácia Progresso, 17 de maio: 
 
 

Idade? 

Sexo? 

 Feminino 

 Masculino 

Fumador(a)? 

 Sim 

 Não 

 Ocasionalmente 

Costuma fazer exercício? 

 Não  

 1-2x/semana  

 3x ou mais/semana  

Ingere bebidas alcoólicas? 

 Não  

 Sim  

 Socialmente 

IMC: 

 < 18,5 (baixo peso)   

 18,5 -24,9 (normal)   

 25 - 29,9 (pré-obesidade)  

 30-34,9 (obesidade grau 1)  

 35-39,9 (obesidade grau 2)  

 >40 (obesidade grau 3) 

 

 

Perímetro abdominal: 

 Normal  

 Risco aumentado   

 Risco muito aumentado  

 

Pressão arterial: 

 Normal  

 Normal alto   

 Hipertensão estádio 1  

 Hipertensão estádio 2  

 

Glicémia: 

 Hipoglicémia   

 Normal  

 Pré-diabetes   

 Diabetes 

Colesterol total: 

 <190 mg/dL (Normal)   

 >190 mg/dL (Elevado) 

Triglicerídeos: 

 

 <150 mg/dL (Normal)   

 >150 mg/dL (Elevados)
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ANEXO III - FOLHETO INFORMATIVO ACERCA DOS TRANSTORNOS MENORES DO SONO  
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ANEXO IV – PUBLICAÇÕES REALIZADAS NO FACEBOOK® DA FARMÁCIA PROGRESSO 
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