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Resumo 

O relatório de estágio é o documento onde descreve as atividades desenvolvidas durante a unidade 

curricular Estágio, do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto. 

Na primeira parte são descritas as tarefas realizadas na Farmácia Vilalva no âmbito das funções 

desempenhadas por um farmacêutico numa farmácia comunitária, nomeadamente ao nível da 

organização e gestão, dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde, e também cuidados 

farmacêuticos. 

Na segunda parte são abordados os casos de estudo que realizei aquando o estágio curricular. Os 

temas que escolhi foram a suplementação em ómega-3 e os seus benefícios ao nível da depressão, 

perturbações do sono incidindo especificamente sobre a insónia e o papel do farmacêutico num 

bom aconselhamento ao utente. Por fim fiz um resumo das características das principais vacinas 

fora do plano de vacinação que são mais vendidas na Farmácia Vilalva. 

O relatório de estágio resume então as atividades que realizei durante os seis meses que estive na 

Farmácia Vilalva, no qual adquiri um melhor conhecimento teórico e pratico das atividades de 

um farmacêutico em farmácia comunitária, permitindo-me também adquirir um enorme 

crescimento a nível pessoal. 
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Lista de Abreviaturas: 

 

ANF- Associação Nacional de Farmácias 

DCI-Designação Internacional Comum 

DM- Dispositivos Médicos 

FC- Farmácia Central 

FV- Farmácia Vilalva 

FDT- Farmacêutico Diretor Técnico  

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde  

MG- Medicamentos Genéricos 

MM- Medicamentos Manipulados 

MNSRM- Medicamentos não sujeitos a receita médica  

MSRM- Medicamentos sujeitos a receita médica 

PA- Pressão Arterial 

PCHC- Produtos Cosméticos e Higiene Pessoal 

PV- Prazo de Validade 

PVF- Preço de Venda à Farmácia 

PVP- Preço de Venda ao Público 

RA- Reação Adversa  

RE- Receita Especial 

SA- Substância Ativa  

SNC- Sistema Nervoso Central 

VHA- Vírus da Hepatite A 

OMS- Organização mundial de saúde 

EPA-Ácido eicosapentaenóico 

DHA- Ácido docosahexaenóico 
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PARTE I- Atividades Desenvolvidas no Âmbito do Estágio 

Curricular 

 

Introdução 

O estágio é a ultima etapa do curso Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, tem a duração 

de 6 meses e eu decidi realizar na totalidade em farmácia comunitária, na Farmácia Vilalva, em 

Santo Tirso. Foi o momento de por em prática as aptidões que fui adquirindo ao longo dos anos 

na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Pratiquei aconselhamento farmacêutico aos 

utentes, desenvolvi e aperfeiçoei conhecimentos através de um diálogo permanente com os 

profissionais da farmácia e com os utentes, de modo a consolidar todos os conhecimentos da 

melhor maneira possível. O Farmacêutico como profissional do medicamento, desempenha um 

papel fundamental na educação da comunidade quanto ao uso racional, eficaz e seguro dos 

medicamentos, sendo também importante na promoção da saúde e na prevenção da doença. 

Neste relatório irei descrever as minhas experiências nos 6 meses que tive de estágio, descrevendo 

os passos importantes da minha formação, desde o primeiro mês que foi à base de armazenamento 

de medicamentos à etapa final que foi o atendimento e aconselhamento ao público. 

 

1. Caracterização da Farmácia 

1.1. Localização 

A FV situa-se na Rua de Vilalva, nº 78 e localiza-se nas imediações da Unidade de Saúde Familiar 

Ponte Velha em Santo Tirso, conselho do Porto. Esta farmácia abriu as portas ao público em 2009. 

É representada pela ANF em questões de defesa dos interesses morais, profissionais e económicos 

inerentes ao seu funcionamento. 

1.2. Horário  

O horário de funcionamento é das 8h30 às 20h de Segunda a Sexta. Ao Sábado, das 9 às 19h (com 

o intervalo das 13h ás 15h para almoço). Aos Domingos e Feriados está encerrada, com a exceção 

dos dias em que está de serviço. O Horário que fiz durante o estágio curricular foi das 9h às 18h 

de segunda-feira a sexta-feira, com um intervalo de duas horas para almoço. 
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1.3. Organização do Espaço Físico  

1.3.1 Exterior 

No exterior, possui uma “cruz verde” (está iluminada quando a farmácia está de serviço, o que 

facilita a perceção, pelos utentes); o nome da farmácia bem visível; uma montra, que funciona 

como um “cartão-de-visita”, sendo periodicamente decorada com produtos adequados à época; 

placa identificativa com o nome do proprietário e do FDT; horário de funcionamento; postigo de 

atendimento noturno; indicação da farmácia que se encontra em serviço permanente no 

município; símbolo das farmácias portuguesas. 

1.3.2 Interior  

De acordo com os requisitos legais1, a FV possui as seguintes divisões: 

Área de atendimento ao público - espaço amplo e iluminado com 5 postos de venda, lineares, 

pequenos expositores nos balcões, panfletos, revistas e uma gôndola. Este espaço permite a fácil 

circulação dos utentes. Conta ainda com duas cadeiras para repouso, uma balança eletrónica que 

tem acoplado um medidor de PA digital; um pequeno espaço lúdico para as crianças brincarem; 

contentor da VALORMED e livro de reclamações. 

Possui um armazém, onde é arrumado toda a medicação em excesso.  

Laboratório- situado na zona interior da farmácia e destina-se à elaboração de preparações 

extemporâneas, visto a farmácia não produzir manipulados. 

Instalações sanitárias- situadas na parte de trás da farmácia com uma área superior a 5m2, 

devidamente equipada que serve para a utilização da equipa como também para utentes em caso 

de necessidade. 

Gabinete de atendimento personalizado- permite um diálogo privado com o utente. É o local onde 

se realizam consultas de nutrição e determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos. 

Área de receção de encomendas - área anexa à zona de apoio ao atendimento, constituída por um 

balcão amplo equipado com um computador para gestão das encomendas e faturação. Neste 

espaço também existe um frigorífico com Termohigrómetro digital. 

Escritório/Biblioteca - é neste local que é exercida a Direção Técnica da Farmácia; contem fontes 

bibliográficas para consulta.  

1.3.3 Equipamento Obrigatório 

Equipamento de comunicação – “aparelho de telecópia ou outro meio de transmissão eletrónica 

de dados que permita a receção expedita de alertas de segurança e de qualidade enviados pelo 

INFARMED.” 
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1.4 Utentes 

A FV situa-se perto de um Centro de Saúde e perto de um estabelecimento comercial, logo conta 

com um número elevado de utentes idosos que aproveitam para fazer as compras e quando têm 

consultas deslocaram-se à farmácia aviando as receitas referentes ao mês em questão. Nos 6 meses 

em que me encontrei na farmácia, a grande maioria dos clientes eram os mesmos, permitindo 

assim um atendimento mais personalizado, havendo um cuidado na reposição dos stocks em 

função dos clientes em questão. Os clientes habituais da farmácia eram incentivados a aderir ao 

cartão da farmácia, que permite acumular dinheiro a cada compra que faça, ficando esse dinheiro 

disponível no dia posterior à compra, podendo depois ser utilizado para compra de produtos não 

sujeitos a receita médica. 

1.5 Recursos Humanos 

Legalmente, a farmácia deve ter um mínimo de dois farmacêuticos, podendo também integrar 

técnicos de farmácia e auxiliares de farmácia. Todos os colaboradores da farmácia devem possuir 

um cartão com o nome e título profissional. A equipa da FV é constituída por 8 elementos: Dr. 

Luís Lourenço - Diretor Técnico; Dra. Joana Carneiro – Farmacêutica Adjunta; Dr. José Costa – 

Farmacêutico; Dra. Sílvia Maia – Farmacêutica; Dra. Vanessa Martins - Farmacêutica; D. Maria 

do Céu Monteiro – Técnica de Farmácia; Sr. Carlos Monteiro - Técnico de Farmácia; Sr. José 

Carlos Silva – Técnico de Farmácia e D. Fátima Martins – Auxiliar de limpeza. 

1.6 Sistema informático  

A FV está equipada com 6 terminais informáticos munidos com o sistema SIFARMA 2000 da 

responsabilidade da ANF, cuja instalação e manutenção são feitas por uma empresa afiliada. 

Cinco dos terminais encontram-se na zona de atendimento funcionando como postos de venda, 

auxiliando numa prestação individualizada de serviços a cada utente, uma intervenção 

profissional focada no aconselhamento, acompanhamento e na segurança da dispensa de 

medicamentos. O quinto (que funciona como terminal central) encontra-se na zona interior da 

farmácia sendo mais utilizado nas tarefas de gestão de stocks, aprovisionamento e receção de 

encomendas, e nas restantes tarefas de administração da farmácia. O software SIFARMA 2000 

tem como principal objetivo facilitar a atividade farmacêutica na Farmácia Comunitária, 

principalmente no que diz respeito à gestão financeira, realização de vendas, faturação e 

atendimento ao público de forma mais assertiva e eficaz. Assim o SIFARMA 2000 permite a 

gestão de vendas, atualização de stocks, criação de encomendas, emissão de faturação a entidades 

e registo de valores em caixa.  
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1.7 Biblioteca e Fontes de Informação 

A realidade farmacêutica exige uma atualização e aprendizagem constantes por parte do 

farmacêutico. Esse facto exige que o farmacêutico disponha e consulte de fontes de informação 

credíveis e atualizadas sobre a prática farmacêutica e outros temas relacionados com a saúde. No 

âmbito a FV dispõe de publicações que podem ser facilmente consultadas pelos funcionários na 

realização da sua atividade profissional, entre as quais o Prontuário Terapêutico, Índice Nacional 

Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa, Direito Farmacêutico e Formulário Galénico Português. 

Para além destas fontes de informação, é necessário por vezes aceder à base de dados 

INFARMED onde se encontra informação fidedigna sobre dúvidas que surjam sobre os 

medicamentos. 

2. Encomendas e Aprovisionamento 

2.1. Gestão de Stocks 

Uma boa gestão de stocks é de extrema importância para o bom funcionamento da farmácia. Dado 

o vasto número de medicamentos existentes é necessário controlar diariamente as existências de 

modo a evitar ruturas e excessos de mercadoria que se pode traduzir numa imobilização de capital, 

ocupação desnecessária de espaço e maior probabilidade de termo de validade. A seleção de 

medicamentos para a farmácia deve ter em conta: o movimento diário; hábitos de precisão 

médica; capacidade económica da Farmácia; área de armazenamento disponível; média mensal 

de vendas; época do ano; perfil dos clientes; produtos recentemente lançados no mercado; 

produtos publicitados nos meios de comunicação social; condições de pagamento; campanhas 

promocionais; dias de serviço, entre outros. 

2.2. Realização de Encomendas  

A aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos pela FV ocorre através do sistema 

informativo SIFARMA 2000, ou por telefone. São feitas encomendas a armazenistas e a 

laboratórios, sendo que os armazenistas maioritariamente usados eram a OCP, Plural, Alliance 

Healthcare e Botelho & Rodrigues. As encomendas são feitas duas vezes por dia, uma ao final da 

manhã até as 13h e outra de tarde até às 20h. O aviso dos produtos em falta é feito de forma 

automática pelo SIFARMA 2000 a partir do momento que os medicamentos atingem o stock 

mínimo estabelecido, sendo depois o farmacêutico responsável pelo envio da encomenda 

determinar a necessidade de aquisição. O SIFARMA 2000 possui ainda a funcionalidade que 

permite executar encomendas instantâneas diretamente aos fornecedores. Assim, durante o 

atendimento a um utente, na falda do produto, é possível contactar o fornecedor em tempo real e 

saber se o produto desejado se encontra disponível, podendo depois efetuar a sua encomenda. 
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Esta ferramenta permite também perceber a situação de indisponibilidade de um produto e a razão 

pela qual se encontra indisponível. 

2.3. Receção de encomendas 

A receção de encomendas é uma das etapas mais importantes no dia-a-dia da farmácia. É neste 

momento que se dá entrada dos produtos encomendados e se verifica a conformidade da 

encomenda com o que realmente foi entregue por parte dos fornecedores. 

Os produtos chegam à farmácia em contentores de plásticos, devidamente identificados, 

acompanhados das faturas correspondentes, que vêm em duplicado. As faturas contêm o nome e 

o código dos produtos, quantidade encomendada e enviada, o PVF, o PVP, IVA e o valor total. 

As faturas dos psicotrópicos e estupefacientes vêm adicionalmente com uma requisição em 

duplicado. Os produtos que são conservados no frio vêm em contentores térmicos. A receção dos 

produtos é efetuada através do sistema informático SIFARMA 2000 onde é selecionado o 

fornecedor, e posteriormente inseridos os códigos dos produtos, manualmente ou através do leitor 

ótico, no final é conferida a quantidade dos produtos, o PVF e o PVP. Caso seja dada entrada de 

um produto que nunca foi vendido na farmácia, deve ser criada uma ficha para esse produto em 

questão. No caso de encomendas diretas, deve-se verificar se na fatura encontra-se o mesmo que 

na nota de encomenda. 

 

2.4. Armazenamento 

O armazenamento é crucial na manutenção da qualidade dos produtos até à sua dispensa. Os 

medicamentos são armazenados por ordem alfabética, do nome comercial ou do princípio ativo 

(medicamentos genéricos), forma farmacêutica, dosagem e quantidade. Tem-se em conta os 

seguintes critérios: disponibilidade do espaço; condições de estabilidade; segurança. Na FV o 

acondicionamento dos medicamentos e produtos de saúde processa-se da seguinte forma: 

 Em lineares, MNSRM, PCHC, produtos de puericultura, produtos ortopédicos, entre 

outros. 

 Em gavetas deslizantes, as formas farmacêuticas sólidas, MSRM e alguns MNSRM, de 

menores dimensões e por ordem alfabética. De referir que existem gavetas destinadas 

exclusivamente a preparações ginecológicas, preparações oftálmicas, otológicas e 

produtos veterinários. A gaveta onde se armazenam medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes não se encontra identificada de modo a proteger este tipo de fármacos de 

qualquer tentativa de roubo ou extravio. 

 Em prateleiras, os MSRM e MNSRM de maiores dimensões normalmente suspensões 

orais e os produtos de aplicação tópica, por ordem alfabética. 

 No frigorífico encontra-se produtos de frios (2-8 C˚) organizados por ordem alfabética. 
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 Na área de armazenamento do stock secundário são armazenadas as quantidades 

excedentárias de stock principal em prateleiras. 

2.5. Prazos de Validade e Devoluções 

O controlo do PV permite separar os produtos cujos PVs estejam a terminar, permitindo assim 

evitar o desperdício. Este controlo é feito mensalmente e todos os produtos a devolver são 

retirados do stock. Neste controlo, além de se separar os produtos a devolver, confere-se o menor 

PV dos produtos em stock correspondente ao registado no SIFARMA 2000. Todos os produtos, 

à exceção dos produtos veterinários (devolução até 5 meses antes) e produtos encomendados 

diretamente ao laboratório (farmácia pode negociar a devolução dos produtos), podem ser 

devolvidos até 3 meses antes. Os produtos são devolvidos acompanhados por uma Nota de 

Devolução, onde é escrito o fornecedor ao qual se destina a devolução, os produtos e quantidades 

a devolver, o motivo da devolução e a indicação do documento de origem dos produtos. 

Posteriormente, mediante a resposta do fornecedor que pode ser: não aceita a devolução; enviar 

uma nota de crédito ou enviar produtos (os mesmos ou outros). A devolução é regularizada através 

do SIFARMA 2000. Para a sua regularização, seleciona-se a guia, os produtos e respetiva 

quantidade a regularizar, indicando qual a forma de regularizar. Os produtos não aceites são 

colocados novamente no stock e depois entram para a quebra. 

2.6. Fecho do Dia 

Após o encerramento diário da farmácia, recolhe-se e faz-se a contagem do dinheiro das caixas e 

o encerramento dos multibancos e computadores da zona de atendimento. Posteriormente é 

necessário imprimir a folha do fecho do dia, onde estão os dados referentes aos movimentos da 

farmácia no dia em questão, por cada operador e também no geral. Por fim são feitas as seguranças 

do sistema. Tive oportunidade de participar na ajuda durante o tempo de estágio às etapas do 

fecho do dia. 

3. Dispensa de medicamentos  

Segundo o Estatuto do Medicamento, decretado pelo Decreto-Lei n.˚ 176/2006 de 30 de Agosto, 

os medicamentos de uso humano são classificados quanto à dispensa ao público por MSRM e 

MNRSM. 2 

O papel do farmacêutico numa farmácia comunitária é de extrema importância pois permite a 

dispensa dos medicamentos essenciais à saúde e bem-estar dos utentes. No meu estágio por volta 

do segundo mês foi me dada a hipótese de realizar a dispensa dos medicamentos e o respetivo 

aconselhamento farmacêutico, esta experiencia permitiu-me aprender e interpretar receitas 

médicas, selecionando assim o medicamento correspondente às receitas em questão, prestar 
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informação ao utente em relação á posologia, aos possíveis efeitos secundários e alguns cuidados 

especiais. 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

De acordo com o Decreto-Lei n.˚ 20/2013, de 14 de fevereiro (artigo 114), um MSRM 

corresponde a todo o medicamento que se enquadra numa das seguintes condições: 3 

• Que possa constituir direta ou indiretamente um risco para a saúde do doente mesmo 

quando seja usado para o fim a que se destina, caso seja utilizado sem supervisão médica; 

• Possa constituir direta ou indiretamente um risco para a saúde do utente, quando seja 

utilizado com frequência em quantidades consideráveis para um fim diferente daquele que se 

destina; 

• Contenha substancia ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas sejam indispensável aprofundar; 

• Destinam-se a ser administrado por via parentérica. 

Os MSRM na FV constituem uma elevada percentagem dos atendimentos. Os MSRM mais 

procurados são da classe anti-hipertensores, medicamentos para o tratamento das dislipidémias, 

ansiolíticos e antidepressivos. 

A classe de medicamentos MSRM só pode ser dispensava com apresentação obrigatória de uma 

receita médica, sendo que a prescrição médica deve incluir obrigatoriamente a Denominação 

Comum internacional (DCI) da Substancia Ativa (SA), a forma farmacêutica, a dosagem, a 

posologia, as dimensões da embalagem e a quantidade de unidades a dispensar. O médico 

prescritor pode também incluir na receita a marca ou o nome do titular que possui o AIM, se for 

devidamente fundamentado o impedimento da substituição por outro medicamento, utilizando 

uma das seguintes justificações: 

• Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

• Suspeita de intolerância ou RA a um medicamento com a mesma SA mas com outra 

denominação comercial;  

• Medicamento que dará continuidade a um tratamento que terá duração de mais de 28 dias. 

O receituário apresentado pode ser do tipo manual, eletrónico materializado e eletrónico 

desmaterializado. A prescrição dos medicamentos deve ser realizada por via eletrónica, no entanto 

existem exceções, como por exemplo inadaptação do prescritor, falência informática, prescrição 

realizada no domicílio ou se forem prescritas até quarenta receitas por mês, excecionalmente pode 

ser feita por via manual. Durante o estágio surgiram os três tipos de receita. 



  Relatório de Estágio | Farmácia Vilalva 

Luís Ribeiro  8 

As receitas manuais, para que possa o medicamento ser dispensado é necessário verificar se esta 

encontra-se assinada, datada, se tem vinheta, com identificação do locar de prescrição e do 

prescritor, e se tem a exceção assinalada. A Receita Manual é válida pelo prazo máximo de 30 

dias a partir da data de emissão. Nem sempre os médicos são cumpridores de todos os critérios 

referidos, e existe outra dificuldade que é a difícil perceção da caligrafia de alguns médicos 

prescritores, daí ter pedido ajuda a colegas mais experientes para que não ocorressem erros na 

dispensa da medicação. Em relação às receitas eletrónicas desmaterializadas, o utente pode 

apresentar a receita na farmácia através de uma mensagem no telemóvel que contem o número da 

receita, código de acesso e o código de direito de opção. A introdução dos dados fornecidos é 

feita manualmente, podendo também como alternativa apresentar a guia de tratamento que contem 

igualmente o número da receita que é inserido manualmente ou através do leitor ótico, código de 

acesso e de direito de opção inseridos manualmente. O utente pode levar os medicamentos 

individualmente quando pretender e precisar dentro dos limites da validade da receita. No caso 

das receitas em questão cada linha de prescrição só pode incluir um produto ou um medicamento, 

até um máximo de duas embalagens cada, ou seis embalagens, quando se trata de medicação 

destinada a um tratamento prolongado. A data de expiração pode variar para cada uma das linhas 

prescritas, sendo que varia de 30 dias a 6 meses. Aquando da faturação, no final do mês, não é 

necessário conferir as receitas em questão facilitando assim o trabalho de quem trabalha na 

farmácia. 

 

3.1.1. Estupefacientes e Psicotrópicos  

Estes medicamentos apresentam ação ao nível do Sistema Nervoso Central com uma janela 

terapêutica estreita, são capazes de desenvolver tolerância e dependência e frequentemente são 

associados a atividades ilícitas, estando assim sujeitos a um controlo rigoroso e a legislação 

própria relativamente à sua prescrição e dispensa. 

A prescrição destes medicamentos segue as mesmas regras que os restantes MSRM, no entanto, 

têm de ser prescritos isoladamente em receitas eletrónicas identificadas com a sigla RE – Receita 

Especial, não apresentando mais medicação prescrita na receita. Aquando a dispensa dos 

medicamentos, tive de solicitar a identificação do médico prescritor, do utente (nome e morada) 

e do adquirente (nome, numero de bilhete de identidade, data de emissão do mesmo e a idade). 

As receitas originais são inseridas nos lotes dos respetivos organismos, sendo enviadas com o 

receituário no final do mês. As cópias das prescrições, manuais ou eletrónicas, acompanhadas dos 

respetivos talões de dispensa, são arquivados numa capa durante três anos consoante as normais 

de dispensa dos medicamentos. 
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3.1.2. Medicamentos manipulados (MM) 

Os MM comparticipados estão presentes no Anexo do Despacho n.˚ 18694/2010, de 18 de 

novembro. Todos os MM têm obrigatoriamente de ser prescritos isoladamente em receita 

específica de MM, no caso de receitas manuais ou eletrónicas materializadas, e na prescrição 

desmaterializada, a linha de prescrição é do tipo LMM (linha de prescrição de medicamentos 

manipulados). 4 

As normas de preparação dos MM exigem a conservação da documentação necessária para 

reconstituir o histórico de cada preparação. Implicando assim a elaboração de uma ficha de 

preparação em que é indicado as matérias-primas e os seus lotes de proveniência e as respetivas 

quantidades utilizadas, rótulo apropriado, nome do produto, nome do utente, nome do médico 

prescritor, validade e preço, sendo que o PVP do manipulado é calculado com base dos honorários 

da preparação, no valor das matérias-primas e no valor do material de embalagem, descritos na 

Portaria n.˚ 769/2004, de 1 de Julho. 5  Nas instalações da FV não existe nenhum laboratório com 

capacidade para realizar manipulados, mas na Farmácia Central de Santo Tirso que mantem uma 

parceria com a FV apresenta um laboratório equipado com capacidade de realizar MM. Durante 

o estágio desloquei-me 2 vezes à FC e realizei a preparação de dois manipulados, assim como o 

preenchimento das respetivas fichas de preparação e o cálculo do preço. 

 

3.1.3. Medicamentos genéricos  

O medicamento genérico é definido como um “ medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência foi demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados”.6 A comercialização destes medicamentos são a preços 

significativamente mais baixos do que os valores fixados para os similares de marca, revelando-

se então apresentar mais benefícios para os utentes que os podem adquirir com mais facilidade 

mas também para o SNS, na medida em que diminui os encargos na sua comparticipação. No ato 

de dispensa, o farmacêutico tem que fornecer informação ao utente da existência de 

medicamentos genéricos similares ao prescrito. No entanto apesar da maior adesão aos MG, os 

utentes ainda colocam muitas questões, duvidando da sua eficácia e da segurança dos 

medicamentos.  

   

3.1.4. Conferência de receitas 

Todas as receitas devem ser devidamente verificadas e corrigidas antes de se proceder ao envio à 

entidade em questão de forma a garantir a não devolução das receitas médicas. A cada receita 

processada pelo SIFARMA 2000 está associado um organismo, número de lote e um número de 

receita. As receitas inicialmente devem ser separadas pelo organismo de comparticipação depois 
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dentro de cada organismo deve ser separada por lote, ordenando de 1 a 30, consoante o seu 

número. Deve-se verificar se os medicamentos foram corretamente dispensados na receita e se as 

exceções e portarias foram corretamente assinaladas. Por fim deve-se ter em conta se a receita se 

encontra dentro da validade, carimbada, datada e devidamente assinada pelo médico e pelo utente. 

3.1.5. Comparticipação do Medicamento 

3.1.5.1. Regime geral de comparticipação  

Ao valor pago pelo MSRM é retirado um valor correspondente à comparticipação que é efetuada 

pela entidade de saúde associada ao utente. No regime geral considerado o normal de 

comparticipação do Estado, o valor da comparticipação é dividido por escalões: 7 

• Escalão A - 90% do PVP; 

• Escalão B - 69% do PVP; 

• Escalão C - 37 % do PVP;  

• Escalão D – 15% do PVP;  

3.1.5.2. Regime Especial de Comparticipação 

As comparticipações desta classe podem ser efetuadas em função dos beneficiários ou em 

função de patologias ou grupos especiais de utentes. Quando este regime é aplicado em função 

dos beneficiários, o estado aumenta a comparticipação consoante o escalão que se encontra o 

beneficiário. No escalão A é acrescido 5% (95%), no escalão B,C e D é acrescido 15%, B 

(84%), C (52%) e D (30%). 7 

3.1.5.3. Comparticipação de Medicamentos Manipulados 

Os MM são comparticipados em 30% do seu PVP. 7 

3.1.5.4. Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Diabetes  

Neste regime de comparticipação especial é facilitado o acesso dos utentes com Diabetes Mellitus 

aos dispositivos de controlo de glicémia e tiras de teste. O protocolo tem como finalidade tentar 

diminuir as consequências da doença incentivando uma melhor autovigilância e o controlo dos 

parâmetros metabólicos. A prescrição médica deve ser isolada de outros medicamentos, seguindo 

as mesmas regras de MSRM. A comparticipação do Estado corresponde a 85% do PVP para tiras 

de teste para determinação da glicémia, cetonemia e cetonúria. As agulhas; seringas, lancetas 

destinadas ao controlo da diabetes dos utentes do SNS e subsistemas públicos são comparticipadas 

a 100%. 7 
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3.2. Medicamentos Não sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Esta classe de medicamentos é geralmente utilizada no tratamento de situações não consideradas 

perigosas e nos alívios de sintomas menores, destacando assim o papel do farmacêutico na 

avaliação de situações e uso racional da medicação. 

Através do DL n.˚ 238/2007, de 19 de junho decretou-se que esta classe de medicamentos pode 

também ser dispensada em locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica, sendo 

alguns apresentam PVP de regime livre e outros com PVP fixo, como nas farmácias. 8  Em 2013 

houve novo DL n.˚ 128/2013 de 5 setembro que veio introduzir a subclassificação MNSRM de 

dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF), estando sujeitas a esta classificação substancias 

mencionadas numa lista atualizada e revista pelo INFARMED, sendo que esta medicação 

apresenta um PVP fixado pelas farmácias. 9 

Os MNRSM apresentam como grande vantagem para o utente o facto de possibilitar um 

tratamento sem ter de recorrer a uma consulta médica, diminuindo assim uma afluência a hospitais 

e centros de saúde. No entanto o uso do medicamento não deve ser indiscriminado pelo que o 

farmacêutico apresenta um papel importante para fornecer a melhor informação acerca do produto 

a dispensar ao utente.  

 

3.3. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) são definidos, segundo o Decreto-Lei n.˚ 

198/2008, de 24 de Setembro, como qualquer substancia ou preparação destinada a ser colocada 

em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, ou com os dentes e as 

mucosas bucais, com a finalidade de exclusiva ou principalmente, limpar, perfumar, modificar o 

seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir odores corporais.10 Este tipo de 

produtos constitui uma grande fonte de lucro da farmácia comunitária nos tempos atuais, uma 

vez que se tratam de produtos de preço marcado e as suas margens de lucro são superiores às 

dos medicamentos normais. A FV possui uma elevada gama desses produtos, como tal foi 

necessário obter uma especialização diferente da que obtive no curso, através dos colegas 

profissionais e também o facto de ter frequentado formações profissionais que me ajudaram a 

consolidar conhecimentos para um melhor aconselhamento 

3.4. Medicamentos de uso veterinário  

Define-se como medicamento veterinário “ 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 utlizada 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”. 11 Na FV estive varias vezes 
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em contacto com esta gama de medicamentos, sendo os mais procurados os antiparasitários de 

uso externo e de uso interno. No entanto, em situações mais específicas tinha sempre a 

possibilidade de ligar para linhas de suporte de veterinária de forma a esclarecer algumas 

dúvidas mais específicas.  

3.5. Dispositivos Médicos  

Os dispositivos médicos (DM) são “ instrumentos de saúde que se destinam a prevenir, 

diagnosticar ou tratar uma doença humana”. Distinguem-se dos medicamentos por atingirem os 

objetivos para os quais foram produzidos através de mecanismos que não se traduzem em ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas. 12 O DM pode ser usado para fins de diagnóstico, 

prevenção, controlo ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência, estudo, substituição ou 

alteração anatómica de um processo fisiológico e controlo de conceção. Na FV os dispositivos 

médicos com mais procura encontra-se o material ortopédico, como meias elásticas, pulsos 

elásticos, testes de gravidez e artigos de penso como compressas. 

3.6. Produtos Fitoterapêuticos 

Estes produtos estão sujeitos a um procedimento de registo de utilização tradicional à base de 

plantas, sendo necessário que sejam respeitados alguns critérios, como por exemplo, que sejam 

administrados segundo uma determinada dosagem e posologia, possam ser administradas por 

via oral, externa ou inalatória, entre outros critérios. A grande vantagem deste tipo de produtos é 

o facto de terem uma origem natural, possuírem substâncias em baixas concentrações, o que 

leva a uma menor incidência de efeitos adversos na saúde. Apesar de tudo, cabe ao farmacêutico 

ter um cuidado especial dada a possibilidade de reações adversas quando usados em associação 

a outros medicamentos. Os produtos mais procurados pelos utentes na FV são os denominados “ 

chás “, formas fitoterapêuticas em cápsulas e comprimidos usados para o emagrecimento. 

3.7. Suplementos Alimentares e Produtos de Alimentação Especial  

Os suplementos alimentares são definidos como “géneros alimentícios que se destinam a 

suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas 

substancias e/ou nutrientes com efeito nutricional ou fisiológico”.13 Uma alimentação 

diversificada e equilibrada acaba por fornecer ao nosso organismo os nutrientes necessários para 

o bom funcionamento, contudo, situações como stress, fadiga e má alimentação, podem gerar 

desequilíbrios nutricionais, justificando nesses casos a procura por um suplemento alimentar. 

Sempre que solicitado, o farmacêutico, antes de proceder a uma recomendação de um 

suplemento alimentar, tem de ter em conta a terapêutica do utente, de modo a evitar 

incompatibilidades entre medicamentos e o respetivo doente. 
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Os produtos destinados a uma alimentação especial são géneros alimentícios que se distinguem 

dos alimentos comuns por apresentarem uma composição e formulação diretamente ajustada a 

um objetivo, necessidades nutricionais e condições fisiológicas especiais.13 Destinam-se então 

os produtos em questão a responder como por exemplo a categorias de consumidores que 

sofram de perturbações do aparelho digestivo ou a nível do metabolismo, como exemplo: 

doença celíaca; lactentes ou crianças jovens; pessoas que apresentam condições fisiológicas 

especiais como exemplo subnutrição. Na FV a procura incidia em papas e leites para lactentes e 

crianças. 

 

3.8. Produtos e medicamentos homeopáticos  

Um medicamento homeopático é um “medicamento obtido a partir de substâncias denominadas 

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

farmacopeia europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utlizada de modo oficial num Estado 

membro”. 14 Na FV estes produtos são obtidos através de encomenda. 

3.9. Produtos de Puericultura 

Produtos de puericultura correspondem a produtos destinados a facilitar o sono, relaxamento, a 

higiene, a alimentação e a sucção das crianças. Na FV existe uma vasta gama de produtos que 

incluem nessa classe, direcionados exclusivamente para crianças, como biberões, chupetas, 

produtos de higiene corporal, etc. 

4. Indicação Farmacêutica 

O desenvolvimento da farmácia como local de primeira escolha do doente para resolver os seus 

problemas de saúde, nomeadamente no que se refere a patologias caracterizadas por sintomas 

ligeiros e também algumas situações agudas, é uma realidade reconhecida por todos os parceiros 

da área da saúde mas principalmente pelos próprios doentes. O Farmacêutico é o profissional de 

saúde de mais fácil acesso ao doente, no qual mais se relaciona para obter uma escolha sensata 

do medicamento mais adequado para os problemas e alívios de sintomas que pretende tratar. Neste 

contexto, a indicação farmacêutica é o ato profissional no qual o farmacêutico seleciona um 

tratamento farmacológico (MNSRM) e /ou não farmacológico, para aliviar ou resolver um 

problema de saúde menor, de caracter não grave, autolimitam-te, de curta duração e que não está 

relacionado com outros problemas de saúde do doente. Para uma maior eficácia de uma indicação 

farmacêutica, o farmacêutico deve analisar a história clinica e médica do doente, como 

complemento da análise das queixas, que o levou ao tratamento. Dado que o doente, em grande 

maioria das vezes não fornece a informação necessária para a avaliação e seleção adequada do 

medicamento, só após ter obtido uma história do doente, a intervenção do farmacêutico torna-se 
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mais segura e eficaz. Quando se considerar que o doente requer uma observação médica, deve se 

explicar com paciência e rigor porque se toma essa decisão. 

5. Automedicação  

Segundo o despacho n.˚ 17690/2007, de 23 de julho, “ A automedicação é a utilização de MNSRM 

de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde 

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

de saúde”.15 Assim, perante um caso em que o doente se dirija à farmácia requisitando um 

MNSRM, o farmacêutico deve orientar a utilização ou não do medicamento solicitado pelo 

doente, contribuindo para que a automedicação se realize sob uma indicação adequada e segundo 

o uso racional do medicamento. 

6. Farmacovigilância 

“ A Farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em defesa do 

utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de reações adversas e 

medicamentos” – INFARMED.16 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992 através do Despacho n.˚ 

107/92, de 27 de Junho,16 e atualmente é regulamentado pelo Decreto-Lei de n.˚ 242/2002 de 5 

de novembro. 17 

O Farmacêutico tem um papel importante não só na dispensa do medicamento, mas também na 

deteção de uma possível reação adversa que possa surgir da sua utilização, pois para além da sua 

ação terapêutica, os medicamentos podem desencadear reações adversas nas quais podem não ter 

sido detetadas durante os ensaios clínicos. Daí que devido ao contato entre os utentes e 

medicamentos o farmacêutico é um profissional de saúde importante para reportar reações 

adversas de medicamentos a entidades responsáveis para uma melhoria da segurança do 

medicamento. 

 

7. Serviços e Cuidados Farmacêuticos  

7.1. Determinação da Pressão Arterial 

A determinação da pressão arterial, é um dos parâmetros mais solicitados para determinar na FV, 

sendo muito importante o controlo da PA para o diagnóstico e monitorização de doenças 

cardiovasculares. A medição é realizada numa máquina automática que também determina outros 

parâmetros, como o peso, altura e o índice de massa corporal (IMC), também existe a 

possibilidade de ser realizada num aparelho semiautomático em que o utente apenas necessita de 

se sentar, relaxar o braço sobre a mesa e esperar que se realize a medição. No final é entregue um 
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cartão ao utente para que fique registado os valores na data em questão. Cabe também ao 

farmacêutico aconselhar o utente a algumas medidas de controlo regular da PA, assim como 

aconselhar uma adoção de um estilo de vida saudável. 

7.2. Determinação da Glicémia 

Na determinação deste parâmetro bioquímico na FV utiliza-se um aparelho digital. Para uma 

correta medicação devem ser assegurados cuidados e medidas de higiene, devendo-se usar luvas, 

desinfetar com álcool, algodão e lancetas esterilizadas. A determinação da glicemia deve ser 

realizada em jejum, mas também pode ser feita na ausência de jejum, no entanto o valor obtido 

não é o mais preciso. Como valor de referência para a medição da glicemia em jejum deve se 

encontrar entre 70 e 100 mg/dl, e em situação pós prandial os valores devem se encontrar entre 

os 70 e os 140 mg/dl. 

7.3. Determinação do Colesterol Total e Triglicerídeos  

A determinação do colesterol total e triglicéridos é realizada através de punção capilar, utilizando 

uma máquina de leitura com tiras de teste especificas para cada um dos parâmetros. Para a 

realização do teste de triglicerídeos é necessário que o utente se encontre em jejum pelo menos 

12 horas. Em relação ao colesterol pode ser determinado a qualquer hora do dia. Um elevado teor 

de colesterol no sangue (> 190mg/dl em indivíduos saudáveis ou > 175 mg/dl em doentes 

diabéticos) é um alerta para o utente e deve realizar uma avaliação laboratorial completa, pois 

pode levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

7.4. Administração de injetáveis  

A FV disponibiliza a administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação, sendo a administração apenas realizada por farmacêuticos com formação específica.  

7.5. Consultas de Nutrição  

Um dos serviços que fazem parte da FV são consultas de Nutrição, com a nutricionista Dr.ª Lia 

Faria, as consultas realizam-se às quartas-feiras por marcação. Este apoio aos utentes têm estado 

em crescendo, surgindo em grande parte por aconselhamento por parte do farmacêutico quando 

um utente mostra interesse em comprar produtos de emagrecimento.  

7.6. VALORMED  

A VALORMED é uma sociedade que se responsabiliza pela gestão dos resíduos de embalagens 

vazias e medicamentos fora de validade ou de uso. Os medicamentos ou produtos farmacêuticos 

são depositados num contentor que se encontra perto dos balcões de atendimento. Quando os 

contentores atingiam o limite era selado e fazia-se um preenchimento de uma ficha, contendo as 

seguintes informações: nome e número da Farmácia, peso do contentor, rúbrica do responsável 
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pelo fecho do contentor. A recolha é feita pelo armazenista, que preenche na ficha com seu 

número, data de recolha e a sua rúbrica. Na FV a adesão dos utentes é enorme ao serviço 

VALORMED.18 

Conclusão 

O farmacêutico tem um papel muito importante perante a população, sendo muitas vezes o 

primeiro e quase sempre o último contacto por parte do utente com um profissional de saúde. 

Tendo então papel de destaque no aconselhamento, na sensibilização e no uso racional do 

medicamento. Realizei um elevado número de atendimentos diários a um leque muito alargado 

de utentes, e um conjunto muito vasto de medicamentos e produtos de saúde. Nem tudo foi fácil, 

apresentei dificuldades na fase inicial pois não tinha ainda muito conhecimento dos produtos 

disponíveis na farmácia, bem como os nomes comerciais dos medicamentos. Mas penso que a 

cada dia que passava cada vez me ia tornando mais preparado, e o estágio contribuiu de forma 

significativa para o meu desenvolvimento como profissional de saúde e também como pessoa 

devido ao excelente grupo de trabalho que encontrei na FV que sempre foram disponíveis e 

prestáveis.  
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PARTE II – Temas Desenvolvidos no Âmbito do 

Estágio Curricular  

 

1. Depressão e aumento do consumo de Ómega-3 

Este foi o primeiro tema que desenvolvi na FV devido ao aumento de vendas e dúvidas do 

mecanismo dos suplementos de ómega-3. Para um correto aconselhamento é necessário um 

domínio do tema e compreensão de alguns conceitos, os utentes frequentemente pediam 

conselhos sobre qual o melhor suplemento para situações específicas de cansaço mental e como 

complemento para um tratamento da depressão. Após uma conversa com a minha orientadora de 

estágio, achei interessante e útil fazer um estudo de forma a poder esclarecer e aconselhar de 

forma mais eficiente os utentes em relação à suplementação de ómega-3.  

De acordo com dados da OMS, no ano de 2020 a depressão será a principal causa de incapacidade 

em todo mundo, sendo só superada pelas doenças cardiovasculares.19 Face à emergência da 

depressão e a influência que a alimentação tem no seu aparecimento e tratamento, é importante 

analisar a relação entre ácidos gordos ómega-3 e a depressão no homem. 

1.1.  Depressão 

A depressão consiste em um humor negativo persistente e prolongado, interferindo com vários 

aspetos do dia-a-dia da pessoa. Caracteriza-se por sentimentos de tristeza, desvalorização pessoal, 

sentimentos de culpa, solidão e desespero. Podendo estar também presente ideação suicida. A 

depressão é diferente do sentimento de tristeza devido à duração dos sintomas se prolongam por 

demasiado tempo e de forma mais intensa. Quando a causa da depressão é evidente para um 

doente, ele pode esperar que desapareça gradualmente, sendo até de mais fácil tratamento, porém 

quando a fonte não é identificável a depressão pode piorar porque a pessoa não consegue entender 

o porquê dos seus sentimentos. A sensação de perda de controlo agrava os sentimentos 

depressivos. 19,20 

A saúde mental, física e social representam os principais pilares para criar um bem-estar geral 

num individuo. São fatores que estão interligados e interdependentes. O aumento da depressão 

nas últimas décadas nos países ocidentais, tem ocorrido paralelamente um aumento de problemas 

ao nível cardiovascular. No último século nos países ocidentais verificaram-se mudanças a nível 

alimentar com um aumento da ingestão de comida processada, com aumento da gordura saturada 

e um desequilíbrio no consumo de ácidos gordos ómega-3 e ómega-6.20,21 
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Evidências em estudos de animais e em humanos foram reveladores que a deficiência de ácidos 

gordos ómega-3 leva a uma alteração do funcionamento a nível neuronal, sendo o seu foco mais 

evidente ao nível dos neurotransmissores da serotonina e dopamina e ao nível inflamatório.27 

A depressão continua a ser uma doença que apresenta muitas dificuldades de diagnóstico e de 

tratamento. Entre 30% a 60% dos casos de depressão não são detetados pelos médicos de família.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão é a principal causa de 

incapacidade medida pelos Anos devida Perdidos (AVP) por morte prematura e a quarta principal 

causa de morbilidade e perda de qualidade de vida medida pelos Anos de Vida Ajustado por 

Incapacidade (AVAI).22 Com a descoberta das drogas antidepressivas, e a sua utilização na 

prática clínica, trouxe um avanço importante no tratamento, na compreensão dos mecanismos que 

o problema apresenta, colocando então a depressão como um problema médico suscetível de 

tratamento e acompanhamento como doenças do exemplo de diabetes e hipertensão arterial.20,21 

Evidências da neurociência, da genética e da investigação clinica demonstraram que a depressão 

é uma doença que resulta de distúrbios ao nível cerebral, durante a qual as ligações do sistema 

nervoso responsáveis pela regulação do humor, do pensamento, do sono, do apetite e do 

comportamento não se encontravam a funcionar corretamente, tendo a desregulação dos 

neurotransmissores o papel importante na manifestação da depressão. Pesquisas genéticas 

também confirmaram que a depressão pode resultar na influência de múltiplos genes agindo em 

conjunto com fatores ambientais.20,21 

Como deparei no estágio, e como os estudos indicam, os atendimentos relacionados com 

problemas do forro mental ocupam grande parte do atendimento ao público em farmácia 

comunitária e com tendência a aumentar. Daí ser necessário por parte do Farmacêutico um 

conhecimento da doença, da medicação usada no tratamento e de complementos (como 

suplementos alimentares) para um correto aconselhamento e atendimento para com os utentes. 
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1.1.1. Psicofarmacologia da depressão 

  O tratamento de eleição na farmácia para a depressão são os antidepressivos, vou fazer um 

pequeno resumo das classes e das características dos antidepressivos mais vendidos em farmácia 

comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 1: Mecanismo de ação dos antidepressivos de 1˚ e 2 ˚geração (adaptado de Joseph Brever.2006). 

1.1.1.1.  Inibidores de recaptação de serotonina (ISRS) 

Esta classe de antidepressivos é a mais usada, o seu mecanismo de ação consiste em impedir que 

a serotonina seja transportada de volta para a célula pré-sináptica. Fazendo assim que os níveis 

do neurotransmissor na fenda sináptica aumentem, estimulando dessa forma as células pré-

sinápticas. Apresentam poucos efeitos secundários e atuam em diversos transtornos do forro 

psicológico, como na depressão, em ataques de pânico ou ansiedade, transtorno obsessivo-

compulsivo e distúrbios bipolares. 23 

  

1.1.1.2.  Inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina 

(ISRSN) 

Esta classe de medicamento caracteriza-se por impedir a recaptação da noradrenalina e da 

serotonina por parte da célula pré-sináptica e inibem com menor eficácia a recaptação da 

Dopamina. Não se ligam a recetores histamínicos, muscarínicos ou α-1 adrenérgicos e são 

relativamente recentes comparados com os ISRS. Alteram a sensibilidade de recetores beta-

adrenérgicos após dose única, diferente de outros antidepressivos que levam à dessensibilização 

desses recetores apos doses repetidas.23 
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1.1.1.3.  Antidepressivos Tricíclicos  

Esta classe de medicamento caracteriza-se pelo bloqueio de recaptação das monoaminas ao nível 

pré-sináptico, principalmente a noradrenalina e serotonina, e em menor proporção a dopamina. 

Apresentam efeitos colaterais acentuados pois bloqueiam recetores muscarínicos (colinérgicos), 

histamínicos do tipo 1, e recetores adrenérgicos do tipo α2 e beta.23 

1.1.1.4.  Antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina e 

antagonistas alfa 2 (IRSAs) 

O mecanismo de ação dá-se por inibição da recaptação neuronal da serotonina e noradrenalina, 

um exemplo de um fármaco comercializado é a trazodona que a longo prazo faz com que ocorra 

uma dessensibilização e diminuição de recetores beta-adrenérgicos e 5-HT2A. Apresenta também 

atividade antagonista ao nível dos recetores alfa-1-adrenergicos e anti-histamínicos, fazendo  

assim que os seus efeitos colaterais ficam mais  evidenciados.23 

1.2. Ácidos Gordos 

Os ácidos gordos são componentes essenciais das membranas celulares, os polinsaturados 

possuem uma ou mais duplas ligações entre átomos de carbono, quando a dupla ligação está na 

posição 6 o ácido gordo é chamado de ómega-6, enquanto aqueles com uma ligação dupla na 

posição 3 são os ómega-3. Ambos são considerados ácidos gordos essenciais pois não são 

sintetizados endogenamente e são obtidos através da dieta. A obtenção na dieta dos ácidos gordos 

polinsaturados do tipo ómega-6 provém essencialmente de sementes de girassol, óleo de girassol, 

óleo de soja e de frutos secos como nozes e amendoim. Não se deve ingerir em excesso alimentos 

ricos em ómega-6 pois pode impedir uma correta absorção do ómega-3, podendo assim piorar 

sintomas de algumas doenças como asma, Alzheimer ou doenças autoimunes.24 Devendo-se 

essencialmente ao aumento da inflamação do organismo, dificultando a função respiratória.25 Por 

outro lado os ácidos gordos ómega-3 representam uma baixa percentagem de ingestão através de 

gordura e são obtidas principalmente através de plantas e peixes. Alguns óleos vegetais, nozes, 

semente de linhaça contém uma forma de ómega-3 de difícil absorção, sendo a fonte mais 

absorvida a que provém de peixes gordos como o atum, salmão e sardinha.24,31 

1.3. Benefícios do Ómega-3  

Têm sido feitos estudos que demonstraram a eficácia do ácido gordo ómega-3 ao nível da 

prevenção da doença cardiovascular, devido ao seu efeito anti-inflamatório e cardioprotector.25 

Ao nível de transtornos depressivos, onde se insere o modo de ação do ómega-3 é ao nível de 

mecanismos fisiopatológicos que partilha a depressão com a doença cardiovascular, como o 

aumento da produção de citoquinas pró-inflamatórias, disfunção endotelial e elevação dos níveis 

de homocisteína no plasma.25 O ácido gordo do tipo ómega-3 é um componente essencial da 
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membrana fosfolipídica do SNC, atuando ao nível do sistema nervoso humano na sua 

neurogénese e neuroplasticidade. No homem adulto aproximadamente 35% do conteúdo lipídico 

do cérebro é constituído por ácidos gordos polinsaturados. Os ácidos ómega-3 são incorporados 

em membranas celulares onde modulam a função de proteínas na membrana, sinalização celular 

e expressão do gene, fazendo com que a secreção de prostaglandinas inflamatórias e 

antileucotrienos seja menos potente, resultando numa mudança para um meio com menos 

mediadores inflamatórios.25 Sendo também importante manter um equilibro entre a ingestão de 

ómega-6 e ómega-3 pois o excesso de ómega-6 pode combater com a absorção de ómega-3 

fazendo com que aumente a inflamação ao nível membranar e alterar a neurotransmissão ao nível 

da serotonina e de catecolaminas.26,27 

1.4. Mecanismo de ação do ómega-3 na depressão  

Um dos efeitos sugeridos é influenciar positivamente a interação com os neurotransmissores da 

serotonina e da dopamina, também ao nível do recetor melhorando a absorção. O ómega-3 fornece 

o ácido eicosapentaenóico (EPA) aumenta a liberação de serotonina através dos neurônios pré-

sinápticos, reduzindo moléculas de sinalização inflamatórias no cérebro conhecidas como 

prostaglandinas da série E2, que inibem a libertação de serotonina e demonstram como a 

inflamação pode ter um impacto negativo na serotonina no cérebro.29,30 O EPA é também um 

ótimo vasodilatador, o que permite melhorar a circulação sanguínea cerebral e ajudar a prevenir 

a apoptose neuronal. O EPA, no entanto, não é o único ómega-3 que desempenha um papel na via 

da serotonina. O ácido docosahexaenóico (DHA) também influencia a ação de vários recetores 

de serotonina, tornando-os mais acessíveis à serotonina, aumentando a fluidez da membrana 

celular em neurônios pós-sinápticos.26,30 

No que diz respeito à neurotransmissão de dopamina, um estudo em ratos conduziu a um aumento 

de 40% de dopamina no córtex frontal, bem como um aumento na ligação ao recetor de dopamina 

(D2).28 

O ómega-3 também regula a transdução de sinal aumentado a transdução da proteína G-mediada, 

as enzimas ligadas à membrana (Na/K-dependente ATPase) e a proteína cinase C.31 

A depressão tem sido associada também a um nível elevado de cortisol no sangue devido à 

hiperatividade do eixo hipotálamo hipófise adrenal em parte devido a uma hipersecreção do fator 

libertador de corticotrofina (CRF).30 Alguns estudos com animais relatam que a resposta ao stress 

crónico pode ser modulada pelo ómega-3 uma vez que a sua deficiência na dieta tem se mostrado 

prejudicial, enquanto o enriquecimento tem efeitos protetores contra o stress, através de 

associação com a redução dos níveis de corticosterona promovida pela suplementação de ómega-

3.29,30 
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Stress crónico pode levar a uma neuroinflamação, através da ativação da micróglia no sistema 

nervoso central, como consequente ocorre a libertação de mediadores inflamatórios, como a 

interleucina-1 B (Il-1B) e fator de necrose tumoral a (TNF-α). Diferentes estudos demonstraram 

uma ligação direta entre a depressão e o aumento do estado inflamatório, como o aumento em 

deprimidos de citoquinas pró inflamatórias que reduz a plasticidade sináptica e a neurogénese. E 

foi encontrado redução de citoquinas anti inflamatórias tais como a IL-4, IL-10 e TGF-p1 nos 

pacientes deprimidos.31 

Então a ação anti inflamatória chave do ómega-3 encontra-se devido a ação sobre os eicosanoides, 

que são produzidos com o papel de regulação da função imune e inflamação, e para a sua produção 

o ácido araquidónico é libertado por fosfolípidos presentes na membrana por ação da enzima 

fosfolipase A2 e em seguida atua no substrato da COX ou do citocromo P450.29,31 

Então o ómega-3 EPA e DHA incorporam-se na membrana da célula diminuindo o teor de ácido 

araquidónico e reduz a quantidade de substrato disponível para a produção de eicosanoides 

inflamatórios e imunorreguladores.29,31 

 

Conclusão  

A Associação Psiquiátrica Americana recomenda o consumo de pelo menos 1g/dia de ómega-3 

para adultos com depressão grave e outras doenças psiquiátricas.32 

 A suplementação de ómega-3 para o tratamento da depressão precisa de definir resultados mais 

significativos a longo prazo, esclarecer dose terapêutica, os riscos da sua utilização, a eficácia em 

monoterapia e em terapias de associação para um aconselhamento mais eficaz e seguro. 

 

2. Perturbações de sono 

Estudos revelam para uma diminuição do tempo médio de sono da ordem de hora e meia 

relativamente ao início do século passado.33 Por outro lado o aumento nos gastos em 

medicamentos indutores do sono e ansiolíticos como as benzodiazepinas é uma realidade e 

constitui uma preocupação no âmbito de uma qualquer política relacionada com os medicamentos. 

As perturbações de sono constituem um problema de saúde publica quer requer uma intervenção 

a nível individual, envolvendo uma adoção de medidas educativas e de promoção de saúde 

fundamentadas na informação disponível sobre o problema.33,34 

Em Portugal, de acordo com os resultados obtidos num estudo epidemiológico sobre as 

perturbações do sono, 28,1% da população de 18 e mais anos sofre de sintomas de insónia pelo 

menos três noites por semana. 33 

Na farmácia existem uma variada gama de medicamentos para ajudar a combater perturbações de 

sono. 
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De um modo geral, o doente com patologia do sono recorre a ajuda médica por conjuntos de 

queixas, que podem existir isoladamente ou em combinação:35 

Por dificuldade em iniciar ou manter o sono; por queixas de sono insuficiente ou não reparador 

(insónia); por manifestações de sonolência diurna excessiva que surgem em períodos e locais 

inapropriados, na condução, no trabalho, atividades sociais; pela existência de comportamentos 

anormais durante o sono: roncopatia, paragens respiratórias durante o sono, movimentos dos 

membros, comportamentos anormais, etc. 

As queixas têm muitas vezes uma tradução diurna que se exprime na sensação de fadiga, em 

dificuldade na capacidade de concentração, atenção e memória, por cefaleias ou alterações do 

humor.35 

A perturbação de sono mais usual que os utentes se apresentavam na farmácia, e a mais 

significativa nos dias de hoje é a insónia. 

 

2.1. Insónia  

A insónia pode ser definida como dificuldade em iniciar o sono (insónia inicial), dificuldade em 

manter o sono (insónia intermédia), acordar muito cedo (insónia terminal) ou, mas menos 

frequente por uma queixa de sono não restaurador ou de má qualidade.37 Quanto à duração pode 

ser aguda (inferior a quatro semanas) ou crónica (duração superior a quatro semanas) com os 

sintomas a ocorrer pelo menos em três noites por semana. Sendo as causas mais frequentes de 

insónia aguda, o stress emocional (laboral, pessoal, financeiro, académico, médico) stress 

ambiental (ruído no quarto de dormir como exemplo).36,37 Quanto à etologia pode ser dividida 

em insónia primária (não é causada por condição física ou mental conhecida) e secundaria 

(causada por outra doença médica, psiquiátrica, medicamentos entre outros) A insónia secundária 

apresenta mais prevalência que a insónia primária, e com tendência a aumentar.36,37 

2.1.1. Tratamento farmacológico e efeitos secundários: 

O Tratamento da insónia secundária deve ser direcionado para a sua etiologia específica. Em que 

a combinação do tratamento farmacológico específico (benzodiazepinas, agonistas dos recetores 

de benzodiazepinas e antidepressivos) com o não farmacológico (terapia cognitivo-

comportamental) pode ser muito importante para uma correta resolução da insónia secundária. A 

intervenção farmacológica tem uma resposta e resultados mais rápidos, permitindo um melhor 

alívio inicial, mas o melhor tratamento para uma melhor resolução do problema é através de uma 

terapia combinada, em que a terapia cognitiva comportamental esteja mais evidenciada.38 

A farmacoterapia continua a ser a mais considerada quando é necessária uma redução imediata 

dos sintomas. Quando se opta pela terapêutica farmacológica deve se ter em conta os efeitos 

secundários associados. A classe farmacológica predileta usada são as benzodiazepinas de curta 
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ação e os agonistas dos recetores de benzodiazepinas (denominados hipnóticos sedativos), estão 

associadas a efeitos adversos graves quando são usadas em doses maiores que as recomendadas, 

períodos longos, em combinação com álcool e com outros psicoativos.38 

As benzodiazepinas atuam nos recetores GABA (sub-recetores ómega 1, 2 e 3), principalmente 

no tronco cerebral, hipotálamo e tálamo. Ao ligarem-se aos recetores, abrem o canal de cloro, 

fazendo com que o neurónio fique hiperpolarizado, inibindo o impulso neuronal. Todas as 

benzodiazepinas apresentam propriedades ansiolíticas, sedativo hipnótico e anticonvulsivantes, 

em ordem crescente com o aumento da dose e da sua concentração no cérebro. 38 

O uso de benzodiazepinas por mais de quatro semanas aumenta a dependência (definida como 

uma necessidade compulsiva ou crónica de benzodiazepinas) e fenómenos de privação 

caracterizada por ansiedade, depressão, náuseas, insónia de rebound, sonhos intensos, pesadelos 

e má memória de fixação.38 Na FV as benzodiazepinas com mais saída são o Alprazolam, 

Diazepam e Lorazepam. 

 Os agonistas dos recetores de benzodiazepinas ligam-se exclusivamente aos recetores 

benzodiazepínicos ómega-1 ou BZ-1, que estão mais relacionados com o sono, logo minimizam 

o efeito ansiolítico, anticonvulsivante e relaxante muscular característico das benzodiazepinas. 

Como efeitos secundários podem condicionar o comprometimento da memória e lentidão 

psicomotora, e o seu uso crónico pode limitar os benefícios a longo prazo da terapia cognitivo 

comportamental.38 Na FV o medicamento desta classe com mais saída é o Zolpidem®.  

Antidepressivos também apresentam perfil sedativo, em doses baixas apresentam efeitos no 

tratamento sintomático da insónia, sendo muito útil a utilização em pacientes que também 

apresentam quadros depressivos. Exemplos desses Fármacos são a amitriptilina, mirtazapina e 

trazodona. 38 

 

2.2. Conselhos de um farmacêutico para melhorar higiene do 

sono:  

Horas de sono: A quantidade de sono necessária de um individuo adulto para manter um bom 

funcionamento é variável, mas a maioria dos adultos necessitam de dormir entre sete a nove horas 

por dia, sendo que existem variações consoante a época do ano, por exemplo no Inverno é 

necessário dormir mais que o período normal.34 

Rotina: É importante manter uma rotina de hora de deitar e de levantar, inclusive no fim-de-

semana para manter um controlo e qualidade de sono diários, sendo que no inverno deve-se 

dormir mais para prevenir distúrbios sazonais. 34 

Alimentação: Evitar a ingestão de álcool, bebidas com cafeina a partir do final da tarde, e procurar 

fazer refeições mais leves à noite. 34 
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Atividades: Prática de exercício físico regular, evitando a prática próxima da hora de deitar. 34 

Ambiente: O quarto de dormir não deve ser utilizado para ver televisão ou trabalhar no 

computador, principalmente nas duas horas que antecedem a hora de dormir. Devendo também 

ter condições propícias ao repouso como uma temperatura adequada, pouca luz e sem ruído. 34 

2.3. Medicação não sujeita a receita médica com mais saída na FV 

relacionado com problemas de insónia: 
 

2.3.1. Dormidina®  

A Dormidina® tem como substância ativa a doxilamina que é uma substância anti-histamínica, 

inibidor da histamina sobre os recetores H1. Apresenta efeitos anticolinérgicos moderados e 

efeitos sedantes marcados, é eficaz a reduzir o tempo de início do sono e no aumento da duração 

do mesmo. Sendo a dose recomentada 1 comprimido 30 minutos antes de deitar no caso de adultos 

e não se recomenda a utilização da medicação por mais de 7 dias seguidos. A substância ativa 

tem efeitos aditivos com álcool, devendo-se evitar a ingestão do álcool aquando o tratamento com 

Dormidina® e também com outros depressores do SNC. 39 

2.3.2. ValdispertNoite®  

O ValdispertNoite® apresenta uma fórmula em comprimidos de libertação prolongada que 

proporciona uma ação rápida através da libertação imediata de melatonina para induzir 

rapidamente o sono e uma ação prolongada libertando gradualmente a restante melatonina para 

evitar os despertares noturnos. Sendo também enriquecido com Vitaminas do Complexo B para 

diminuir o cansaço e a fadiga. A Melatonina produz-se principalmente durante a noite, sendo a 

sua principal função a indução do sono, mas também são reconhecidas outras propriedades como 

antioxidante. A melatonina atua ao nível cerebral nos recetores MT1 e MT2, reduzindo a latência 

do sono e aumenta os períodos de sono. 40 

Conclusão 

Ao longo do estágio deparei com alguns utentes que pediam um aconselhamento e uma 

alternativa às benzodiazepinas para problemas de insónia, referindo efeitos secundários da 

medicação como problemas para o uso prolongado. Realizei a pesquisa para um melhor 

conhecimento teórico e um correto aconselhamento, aconselhando então alternativas naturais 

para melhorar a higiene de sono, referido no ponto 2.2 e alternativas medicamentosas por via de 

medicamentos não sujeitos a receita médica como a Dormidina® e o Valdispertnoite®.  
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3. Vacinas fora do plano nacional de vacinação  

Devido a uma forte venda destes produtos na FV decidi realizar um resumo das características 

das vacinas com mais saída na farmácia durante o período em que realizei o estágio. Decidi 

realizar este resumo de forma a obter um melhor conhecimento dos produtos em questão, podendo 

assim ajudar a tirar qualquer tipo de dúvida que possa surgir por parte do utente, como também 

permitir uma consulta por parte do pessoal da FV sempre que necessário, pois forneci uma tabela 

com as características das vacinas, que ficou afixada na parte de trás da farmácia que permitia a 

sua consulta quando necessário. 

3.1. Vacina contra o Meningococo B (Bexsero®) 

A doença meningocócica é uma infeção causada pela bactéria Neisseria meningites, a doença 

manifestasse por septicémia e meningite graves, podendo apresentar as duas formas no mesmo 

doente. Apresenta 13 serogrupos conhecidos, em que quase a totalidade dos casos de doença são 

provocados pelos sero grupos A, B,C,Y,W e X. apesar de todos eles poderem dar origem a surtos 

ou epidemias, a sua distribuição não é uniforme. Na europa predomina o serogrupo B e C.41,42 

O homem é o único reservatório conhecido da N. meningitidis. A transmissão faz-se de pessoa a 

pessoa pelas secreções respiratórias de um portador são ou individuo doente. Sendo o período de 

incubação habitualmente, de três a quatro dias, podendo variar de dois a sete dias. A taxa de 

letalidade situa-se entre os 5% e os 14%, sendo que 11% a 19% sobrevivem com uma sequela a 

longo prazo, sendo elas neurológicas, perda de audição, cicatrizes cutâneas e amputações. Atinge 

principalmente bebés até 1 ano, e logo a seguir crianças até aos 4 anos. Em Portugal, a taxa de 

mortalidade nos anos de 2003 a 2013 foi de 5,6%. Na última década, o serogrupo predominante 

foi sempre o B, com percentagens que variavam entre 47% em 2003 e 80% em 2008. Em 2011, 

último ano a que reporta o relatório disponível, 72% das infeções por N.meningitidis identificadas 

pertenciam ao serogrupo B.41,42 

Em Portugal a vacina contra o meningococo C está disponível desde 2002 no mercado livre e 

incluída no Programa Nacional de Vacinação (PNV) desde 2006. Em relação à vacina para a 

prevenção da doença invasiva por N.meningitidis do tipo B a única em Portugal é a vacina 

Bexsero®.41,42 

Como tomar:41 

2-5 Meses: Vacinação primária realiza-se em 3 doses com um intervalo mínimo de 2 meses entre 

cada administração, reforço entre 12-15 meses. 

6-11 Meses: Vacinação primária realiza-se em 2 doses com um intervalo mínimo de 2 meses entre 

cada administração, reforço no 2º ano de vida com um intervalo mínimo de 2 meses após a 2º 

dose. 
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12-23 Meses: Vacinação primária realiza-se em 2 doses com um intervalo mínimo de 2 meses 

entre cada administração, reforço 12 a 23 meses após a 2ºdose. 

2-10 Anos: Vacinação primária realiza-se em 2 doses com um intervalo mínimo de 2 meses entre 

cada administração.  

>10 Anos: Vacinação primária realiza-se em 2 doses com um intervalo mínimo de 2 meses entre 

cada administração. 

Efeitos secundários possíveis são febre, irritabilidade e dor, sensibilidade, vermelhidão e inchaço 

no local da injeção. Também é possível que a zona da administração da vacina fique dura e que o 

bebé ou a criança chorem quando se toca no local da injeção.41 

A vacina está contraindicada para mulheres grávidas ou a amamentar, crianças com menos de 2 

meses de idade e para pacientes com alergia a algum dos componentes da fórmula.41 

 

3.2. Vacina contra a hepatite A (Havrix®/Epaxal®)  

A Hepatite A é a principal hepatite vírica a nível mundial, a infeção na criança é maioritariamente 

benigna e muitas vezes assintomáticas, sendo a prevalência de falência hepática aguda inferior a 

1/1000 casos. Nos adultos e em determinados grupos de risco a doença pode apresentar 

morbilidade e até mortalidade significativas. A transmissão do vírus da hepatite A ocorre quase 

exclusivamente por via fecal-oral, pelo que a melhoria da qualidade do saneamento e higiene pode 

diminuir drasticamente a prevalência do vírus da hepatite A. O marcador do vírus de hepatite A 

tornou-se assim um marcador de condições sanitárias. A Havrix® não previve infeções hepáticas 

causadas por outros agentes, tais como: vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, vírus da hepatite 

E de outros patogénicos que possam infetar o fígado.43 

As recomendações para a vacinação são para crianças, adolescentes ou adultos que: 

Viagem para países com endemicidade intermédia ou alta; Tenham patologia hepática crónica; 

Sejam hemofílicos e recebam hemoderivados; Sejam candidatos a transplante de órgão; Doentes 

com VIH.43 

O Esquema de administração da Havrix® 720 Júnior (GSK) para crianças e adolescentes a partir 

de 1 ano até aos 15 anos de idade (sendo aceitável a sua administração até aos 18 anos de idade) 

deve ser administrada em duas doses, por via intramuscular. A segunda dose pode ser dada em 

qualquer altura entre os seis meses e os cinco anos, mas deve ser administrada preferencialmente 

entre os seis e 12 meses após a primeira dose.44 

Existe também a Havrix®1440 Adulto é uma vacina que destina-se a indivíduos adultos e 

adolescentes a partir dos 16 anos de idade, inclusive. A segunda dose pode ser dada em qualquer 

altura entre os seis meses e os cinco anos, mas preferencialmente entre os seis e 12 meses após a 

primeira dose.45 
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Os efeitos secundários possíveis incluem febre, náuseas, vómitos, diarreia, dor e eritema no local 

da injeção (até 15% das crianças). Em casos mais graves estão descritos casos raros de convulsões, 

vasculopatias e vasculite.45 

A Epaxal® é usada em adultos e crianças a partir de 1 ano de idade. Sendo o sistema imunitário 

ativado através do vírus morto da hepatite A. A proteção contra a infeção por hepatite A é 

alcançada em 80-97% dos vacinados ao fim de 14 dias, em 92-100% ao fim de 28 dias e em 78-

100% ao fim de 1 ano.46 

O esquema de vacinação da Epaxal® é de 1 dose para adultos e crianças a partir de 1 ano de idade. 

Para garantir a proteção a longo prazo, é administrada uma segunda dose (reforço), prolongando 

o efeito protetor durante, pelo menos, 30 anos para quase todos os utilizadores. Para se obter uma 

proteção ótima, esta dose deve ser administrada, de preferência, entre 6 a 12 meses após a primeira 

dose, mas pode ser administrada até 10 anos depois.46 

 

3.3. Vacina contra o Rotavirus (Rotarix® / Rotateq®) 

A gastroenterite aguda é uma infeção muito comum nos primeiros anos de vida tanto nos países 

industrializados como nos países de baixo rendimento, sendo os vírus os seus principais 

causadores. Nos países de clima moderado como é o caso de Portugal, a gastroenterite aguda 

causada pelo rotavírus predomina no inverno e primavera. Pode atingir qualquer criança, e quase 

a totalidade destas aos cinco anos de idade já teve pelo menos um episódio, ocorrendo com mais 

frequência entre os 6 e os 24 meses. Nos países industrializados uma infeção por rotavírus na 

maioria das vezes não necessita de hospitalização. 47 

Um estudo recente realizado em 10 hospitais portugueses identificou o rotavírus como causa de 

27,8% dos casos de gastroenterite observado nos serviços de urgência.47 

A Sociedade Europeia de Infeciologia Pediátrica (ESPID) e a Sociedade Europeia de 

Gastrenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátricas (ESPGHAN) diz: "Recomendação forte 

para a vacinação universal".48 

Como tomar: 

As duas vacinas comercializadas em Portugal estão autorizadas para a administração acima das 

seis semanas de vida. 

A vacina Rotarix® apresenta duas doses, sendo que a primeira deve ser efetuada antes das 16 

semanas de vida e a segunda até às 24 semanas, devem apresentar um intervalo mínimo de 4 

semanas entre cada administração.47 

A vacina RotaTeq® apresenta a recomendação que a primeira dose seja efetuada antes das 12 

semanas devendo estar completada até as 22 semanas, e a terceira dose poderá ser administrada 
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até as 32 semanas. Devem apresentar um intervalo mínimo de 4 semanas entre cada 

administração. 

Os possíveis efeitos secundários incluem diarreia (muito frequente), dor abdominal, flatulência e 

irritabilidade. 47 

 

3.4. Vacina contra o vírus Influenza 

O vírus influenza é altamente contagioso, infecta principalmente o trato respiratório, sendo 

geralmente benigna e autolimitada, a infeção dura aproximadamente 1 semana. É marcada por 

um início rápido dos sintomas, que são predominantemente febre, calafrios, tremores e dor de 

cabeça. É transmitida por aerossóis produzidas por pessoas infetadas ao tossir ou espirrar. A 

constante mudança da estirpe do vírus influenza requer uma frequente reformulação da vacina, 

devido a essa constante mudança é necessário uma vacinação anual contra o vírus. A estirpe do 

vírus A é a mais virulenta e causador de maiores epidemias.49 

As vacinas atualmente disponíveis são trivalentes, incluindo 2 subtipos do vírus influenza A e um 

tipo de Influenza B, são recomendadas anualmente pela OMS em Fevereiro, para serem tomadas 

em Outubro. A recomendação é feita em função da variação dos subtipos que os laboratórios da 

OMS preveem estar em circulação no inverno seguinte. A vacina é feita a partir do mês de outubro 

e serve para um período de um ano. Por via da vacinação é possível interromper a cadeia de 

replicação do vírus e controlar a doença em número.49,50 

A recomendação da vacina é feita para indivíduos com 65 ou mais anos de idade, residentes em 

lares ou instituições comunitárias, doentes crónicos/imunodeprimidos, tratamento crónico com 

salicilatos, internamento prolongado em instituições de saúde e gestantes com mais de 12 

semanas.50 

Como tomar:  

Crianças 6 meses-8 anos:- primeira vez: 2 doses (intervalo de 4 semanas) - seguintes: 1 Dose 

anual (outubro) 

 

 ≥9 Anos e adultos: 

 - 1 Dose anual (outubro). 

 

Possíveis efeitos secundários podem ser locais como dor, eritema, erupção cutânea, e pode 

apresentar queixas sistémicas como febre baixa, fadiga, mialgia e arrepios 50 
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3.5. Vacina contra infeção pneumocócica (Pneumo 23®)  

O Streptococcus pneumoniae é um dos agentes etiológicos mais frequentes causadores de 

pneumonia e meningite. A doença pneumocócica invasiva é uma causa major de morbilidade e 

mortalidade. A taxa de mortalidade atinge 60% nos idosos, apresenta variação sazonal, com uma 

maior incidência nos meses de inverno.51,52 

Segundo a OMS aproximadamente 1,6 milhões de mortes por ano em todo o mundo é causado 

por infeção por (S.pneumoniae), constituindo globalmente a principal causa de morte prevenível 

através da vacinação.53 

A vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica) é uma vacina anti pneumocócica 

polisacarídica polivalente, sendo o seu uso indicado em infeções pneumocócicas e como medida 

de prevenção de pneumonias. A vacina estimula o organismo a produzir os seus próprios 

anticorpos, os efeitos da vacina aparecem duas a três semanas após a aplicação. 

A vacina é recomendada para crianças acima dos 2 anos de idade e adultos que apresentem risco 

de desenvolver doenças ou complicações decorrentes da infeção pneumocócica. 

A vacina é de toma única, e apresenta a mesma dose tanto para adultos como para crianças, e 

confere uma proteção pelo menos até 5 anos da administração. A imunidade conferida pela vacina 

anti pneumocócica surge 2 a 3 semanas da inoculação da vacina. 51,52 

 

3.6. Vacina pneumocócica polissacárida conjugada (Prevenar 

13®) 

A vacina Prevenar 13® (Pn13), é uma vacina conjugada de 13 valências contra Streptococcus 

pneumoniae (serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F). A vacina é a 

administrada para ajudar a proteger contra doenças tais como: meningite, septicémia, bacteriemia, 

pneumonia e infeções nos ouvidos, causadas pelos 13 tipos de bactéria Streptococcus 

pneumoniae. A vacina auxilia o organismo a produzir os seus próprios anticorpos, os quais 

protegem as pessoas das doenças referidas.54,55 

A idade mínima para administração da Pn13 é de 6 semanas e o intervalo mínimo entre doses é 

de 8 semanas.54 

Em crianças com idade inferior a dois anos, a vacina é administrada por injeção no músculo da 

coxa 54 

Esquema de vacinação:54 

• Em crianças com idades compreendidas entre as seis semanas e os seis meses, são 

recomendadas quatro doses. As primeiras três doses são administradas com um intervalo de um 

mês entre cada dose. A dose de reforço (quarta dose) é administrada entre os 11 e os 15 meses de 

idade. 
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• Em crianças com idades compreendidas entre os sete e os 11 meses, é recomendado o 

esquema de duas doses, com intervalo mínimo de um mês entre cada dose, e de uma terceira dose 

no segundo ano de vida. 

• Crianças compreendidas entre 12 e os 23 meses devem receber duas doses com um 

intervalo de pelo menos dois meses entre cada dose. 

• Crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 17 anos devem receber uma dose 

única. 

 

Ao receitar Prevenar 13®, deverá ser considerado o risco de doença invasiva e pneumonia nos 

diferentes grupos etários, outras doenças que as pessoas vacinadas possam ter, assim como o tipo 

de bactéria nas diferentes áreas geográficas. A vacina só pode ser obtida mediante receita 

médica.54,55 
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Anexos   

 

Anexo 1: Exterior da farmácia Vilalva 
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Anexo 2: Interior da Farmácia Vilalva 
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Anexo 3: Ficha de Preparação do manipulado Solução Alcoólica (60˚) de Ácido Bórico à 

Saturação. 
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