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Resumo 

 

O estágio curricular surge no final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas com o 

objetivo de cimentar o conhecimento científico adquirido até então e preparar o futuro 

farmacêutico para a realidade prática da profissão.  

A experiência prática é fundamental para que o conhecimento teórico seja aplicado correta e 

exemplarmente e deve ser complementada com um estudo e atualização permanentes. 

O presente relatório descreve o meu período de estágio, que decorreu entre 16 de janeiro e 

14 de julho de 2017, na farmácia Viamial (ANEXO I). Encontra-se dividido em duas partes 

distintas, sendo que na primeira é feita uma contextualização do estágio e designadas as 

atividades desenvolvidas e na segunda são apresentados os projetos que desenvolvi com a 

finalidade de complementar a formação académica e adquirir valências científicas 

específicas que me valorizem enquanto profissional e sejam distintivas no exercício do 

aconselhamento farmacêutico.  
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PARTE I – Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio 

 

1. Farmácia Viamial 

 

1.1. Localização e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Viamial (FV) está localizada na Rua do Amial, nº731, loja 3, 4200-062, freguesia 

de Paranhos, distrito do Porto.  

Aquando do início do meu estágio, o horário praticado durante os dias úteis compreendia o 

período ininterrupto entre as 8h30 e as 21h00 e durante os sábados entre as 9h00 e as 

20h00. No início de julho, foi acrescentado o horário de domingo, das 9h00 às 13h00. 

 

1.2. Propriedade, Direção Técnica e Recursos Humanos 

A FV tem como proprietários a Dra. Carla Ferreira e o Dr. Rui Ferreira, ambos farmacêuticos. 

A Direção Técnica da FV está ao cargo da Dra. Maria José Almeida e a restante equipa é 

constituída por uma farmacêutica, Dra. Mariana Carvalho, e dois técnicos de farmácia, Bruno 

Maia e Rute Gonçalves. Os serviços de nutrição (por intermédio da Farmodiética) e de 

podologia são prestados pela Dra. Marisa Rego e pela Dra. Sofia Costa, respetivamente. O 

serviço de limpeza é assegurado pela D. Ana Rocha. 

Além desta equipa, tive duas colegas de estágio: a Jessica Cardoso, pela ESTSP, entre 

janeiro e abril e a Patricia Petric, aluna ERASMUS+, pela FFUP, entre março e maio. 

 

1.3. Estrutura Física 

As instalações (ANEXO II) cumprem todas as regras previstas na legislação (Artigo 4º, do DL 

nº 7/2011, de 10 de Janeiro; Artigo 28º, do Decreto-Lei (DL) nº307/2007, de 31 de Agosto; 

Artigo 29º, do DL nº307/2007, de 31 de Agosto) quanto à acessibilidade, comodidade e 

privacidade tanto dos utentes como dos seus trabalhadores [1]. 

O espaço de atendimento é composto por três postos individuais, os quais estão equipados 

com material informático, impressora de receitas, caixa registadora, terminal multibanco e 

todos os acessórios úteis para o atendimento. Imediatamente atrás dos postos, encontram-

se alguns produtos e medicamentos de venda livre, nomeadamente, produtos para higiene 

oral, antigripais, suplementos alimentares, multivitamínicos e dietéticos, analgésicos de 

aplicação tópica, medicamentos de uso veterinário, entre outros. A presença destes produtos 

facilita o acesso rápido, mas acaba por funcionar também como uma estratégia de 
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marketing. Atrás dos balcões existe ainda uma série de gavetas onde se encontram mais 

produtos de venda livre e Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) com elevado 

número de vendas, como é o caso do BEN-U-RON® 1000mg (Bene) ou do CARTIA® 100mg 

(Instituto Luso-Fármaco, Lda.). 

Na zona de espera e circulação, existem 3 cadeiras que oferecem uma espera mais 

confortável aos utentes. Aqui, estão expostos produtos de venda livre, as linhas de 

dermofarmácia e cosmética e suplementos alimentares, assim como os respetivos cartazes 

e panfletos publicitários. Existe ainda uma zona de produtos em promoção, onde são 

colocados produtos que se aproximam do final do seu prazo de validade (PV). 

Imediatamente a seguir à entrada, encontra-se uma balança automática e mais perto dos 

balcões existe uma mesa para a medição da pressão arterial e realização dos testes rápidos 

bioquímicos. Neste espaço, existe ainda uma área dedicada às crianças, com uma mesa e 

jogos para brincarem. 

Na parte posterior da farmácia, podemos encontrar três zonas distintas: a zona da receção, 

conferência e emissão de encomendas; a zona do “stock in vivo” e a zona de armazém. Para 

a receção de encomendas, existe um balcão com um computador, um leitor ótico, uma 

impressora fiscal, uma impressora de etiquetas de preços, uma fotocopiadora, um fax e um 

telefone. É também neste local que se trata de toda a documentação contabilística/fiscal 

importante e relacionada com encomendas, como as faturas, notas de devolução e notas de 

crédito dos fornecedores. A zona de “stock ativo” é constituída por um armário com gavetas 

organizadas por ordem alfabética, estando assinalado, em cada uma, o primeiro dos 

produtos que existe na mesma. Duas gavetas deste armário estão destinadas à arrumação 

dos medicamentos para uso veterinário e outras duas para chás e infusões. Estão ainda 

disponíveis duas gavetas para o armazenamento de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes que não estão identificadas, por uma questão de segurança. Existem 

medicamentos e produtos que têm que ser armazenados obrigatoriamente em ambiente frio 

(2 - 8ºC), como é o caso de insulinas e vacinas, pelo que existe um frigorífico destinado a 

esse fim. Atrás do armário de gavetas, existe a zona do armazém propriamente dito. É neste 

local que são armazenados todos os excedentes de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos que não cabem nas gavetas ou no espaço de atendimento ao público. Estes 

produtos são assim o “stock de reposição”, pelo que, sempre que necessário, são retirados 

produtos para repor as gavetas ou os lineares na zona de atendimento. É também nesta 

zona que está arrumado todo o material de penso e outros dispositivos médicos. Todos os 
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produtos e medicamentos estão organizados segundo o PV, de modo a que sejam os 

produtos com menor PV os primeiros a sair (método FEFO – First Expired, First Out). 

O laboratório da FV, destinado à preparação de manipulados, apesar de não estar em 

atividade, é dotado de matérias-primas necessárias à manipulação, assim como das 

substâncias ativas e todos os materiais necessários. Os produtos encontram-se devidamente 

acondicionados e guardados em armários. Cumprindo as normas descritas na legislação, 

esta divisão encontra-se devidamente iluminada e ventilada, com temperatura e humidade 

adequada. 

Para além destas divisões, a FV possui ainda dois gabinetes de atendimento personalizado, 

onde são realizadas as consultas de nutrição e de podologia e que também são usados em 

situações nas quais o utente solicita maior privacidade; um gabinete da Direção Técnica, 

onde ocorrem as reuniões com os delegados das indústrias farmacêuticas e uma área de 

refeições para a equipa. 

 

1.4. Utentes 

Apesar de ter uma localização central, com vários acessos e perto do Hospital de São João 

e da Unidade de Saúde Familiar de Arca d’Água, a FV encontra-se localizada numa zona 

com alguns problemas socioeconómicos devido aos vários bairros sociais edificados na sua 

periferia, cujos moradores são utentes da farmácia. Assim sendo, o volume de vendas da 

farmácia, quer em número quer em valor, não é proporcional ao número de residentes na 

área envolvente. Neste sentido, o conceito de venda cruzada também é pouco aplicado na 

FV. 

As faixas etárias são muito diversas mas é nos utentes mais idosos que se verifica a maior 

parte dos casos de polimedicação. 

 

2. Gestão e Administração 

 

2.1. Sistema Informático 

O sistema informático (SI) utilizado na FV é o SIFARMA 2000®, desenvolvido pela Glintt. 

O SIFARMA 2000® é uma ferramenta muito útil na gestão da farmácia pois facilita diversas 

tarefas como a realização/receção de encomendas, verificação de receituário, gestão de 

stocks e é também uma mais-valia durante o atendimento pois fornece dados acerca da 

posologia, interações medicamentosas e indicação terapêutica para cada princípio ativo. 



Relatório de Estágio Profissionalizante 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Célia Mafalda Fonseca Ferreira             

   4 

Cada colaborador da FV tem um código de acesso ao sistema informático pelo que todo o 

trabalho realizado fica associado a uma pessoa. 

 

2.2. Fornecedores  

Os principais fornecedores da FV são a Alliance Healthcare e a COOPROFAR e 

determinados produtos são encomendados diretamente aos laboratórios. 

 

2.3. Gestão de Stock 

Uma boa gestão de stocks revela-se útil na manutenção do equilíbrio financeiro da farmácia. 

Todas as etapas do circuito dos produtos devem passar pelo SI, etapas essas que vão 

desde a sua compra (entrada no SI) até à sua venda (saída do SI), o que possibilita a 

manutenção dos stocks informáticos o mais próximo dos stocks reais. Fatores como a idade 

dos utentes, doenças mais comuns, hábitos da prescrição médica, sazonalidade das vendas, 

rotatividade dos produtos, bonificações dos armazenistas e promoções de laboratórios são 

condicionantes da gestão de stocks. O SI permite analisar cada produto quanto ao seu 

histórico de movimentações e consequentemente quanto ao seu máximo e mínimo, 

propondo uma pré-encomenda automática quando o stock de um produto é inferior ao valor 

mínimo pré-estabelecido, evitando assim a rutura de stocks. 

 

2.4. Realização de Encomendas 

Tal como referido anteriormente, cada produto registado no SI tem um stock mínimo e um 

stock máximo atribuído. Com base nestes valores e nas vendas diárias, o SI elabora 

automaticamente uma proposta de encomenda, ficando a sua revisão e aprovação a cargo 

de um elemento da equipa. Daqui resulta a encomenda diária que é feita ao meio-dia e ao 

final da tarde. Além desta forma, as encomendas podem ser feitas online, por telefone e pela 

chamada “encomenda instantânea”, muito útil durante o atendimento. Estas últimas 

apresentam vantagens, uma vez que, permitem saber, no momento, se e quando o produto 

estará disponível. Essa informação é útil sobretudo no sentido em que permite dar uma 

resposta assertiva ao utente sobre a data de receção do mesmo ou uma eventual rutura no 

mercado. 

Durante o meu estágio, pude realizar algumas encomendas instantâneas. Quanto aos 

restantes procedimentos, por serem de grande responsabilidade, nunca me foram delegados 

mas foi-me tudo explicado e assisti diariamente à sua execução. 
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2.5. Receção e Conferência de Encomendas 

A receção das encomendas vindas da Alliance Healthcare ou da COOPROFAR decorre no 

espaço previsto para o efeito. É necesário introduzir, no SI, a identificação e valor da fatura 

que acompanha cada encomenda e passar cada produto pelo scanner. De salientar que é 

preciso verificar a integridade das embalagens e o PV, bem como garantir o imediato 

armazenamento dos produtos termolábeis. No final, conferem-se os preços de venda à 

farmácia, preços de venda ao público marcados, retificam-se os preços de venda ao público 

de produtos de venda livre e é verificado se o valor total da encomenda e o número de 

unidades enviadas correspondem ao indicado na fatura.  

As encomendas que chegam diretamente dos laboratórios são conferidas em número antes 

de serem introduzidas, manualmente, no SI. 

Estas foram atividades que desenvolvi ao longo de todo o estágio tendo sido úteis para 

aprender os procedimentos informáticos mas sobretudo para contactar com os diferentes 

produtos e aprender os nomes comerciais dos medicamentos. 

 

2.6. Armazenamento 

Após a receção, procede-se ao acondicionamento dos produtos farmacêuticos em local 

apropriado, tendo sempre em atenção o seu PV. Assim, armazenam-se os produtos cujo PV 

é mais curto de forma a serem escoados primeiro. Existem quatro locais distintos na FV 

onde podem ser armazenados: 

- Área de armazenamento geral, em que os medicamentos são acondicionados em gavetas 

deslizantes apropriadas, divididos por ordem alfabética. Nesta mesma área existe um 

frigorífico onde são acondicionados os produtos termolábeis; 

- Quando o acondicionamento não é possível no local de armazenamento geral, os produtos 

são então direcionados para a zona de armazenamento de excedentes; 

- Os estupefacientes e psicotrópicos estão separados dos restantes produtos e são 

armazenados num local específico e fora do alcance do público. 

As condições de humidade e temperatura são controladas em todos os locais da FV por 

termohigrómetros devidamente certificados e calibrados. 

Esta foi uma das tarefas que mais frequentemente realizei ao longo de todo o estágio a par 

da gestão da zona de excedentes tendo em conta a rotatividade e o PV dos produtos. Além 

disto, mantinha-me sempre atenta à necessidade de repor produtos no espaço de 

atendimento ao público. 
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2.7. Controlo de Prazos de Validade 

O artigo n.º 34, do DL nº 307/2007, de 31 de Agosto, adverte que nas farmácias não podem 

existir produtos em mau estado de conservação, nem serem cedidos produtos que excedam 

o PV [1].  

Como tal, o PV é extremamente importante numa farmácia e, por essa razão, o seu controlo 

é realizado em dois momentos distintos: após a receção diária da encomenda em os PV são 

atualizados, individualmente, na respetiva ficha do sistema informático e mensalmente, em 

que a FV imprime duas listagens geradas no SI: uma listagem dos produtos cuja validade 

termina no mês em questão, para que os produtos em causa sejam recolhidos e devolvidos 

e uma outra listagem dos produtos com validade até 3 meses, de modo a que estes possam 

ser identificados, através de um post-it, no caso dos MSRM, ou colocados em promoção, no 

caso de produtos de venda livre. Estas estratégias permitem facilitar o escoamento dos 

respetivos produtos, evitando assim prejuízo para a farmácia. 

Durante todo o meu estágio tive oportunidade de executar o controlo dos PV bem como de  

participar nas estratégias de escoamento através da elaboração de cartazes indicativos de 

promoções.  

 

2.8. Devoluções 

Existem várias razões que levam à realização de uma devolução: produto danificado, 

embalagens incompletas, erros no envio, em casos de descontinuidade ou de retirada do 

mercado e ainda quando surgem alterações de preços devido a diplomas legais. 

Através do SI é emitida uma guia de devolução que, com um duplicado da fatura referente 

ao produto, é enviada juntamente com os produtos a devolver. A devolução é feita aos 

distribuidores, que depois os reencaminham para os laboratórios. Após este procedimento, 

recebe-se, na farmácia, uma nota de devolução (nota de crédito ou um novo produto 

trocado). Efetua-se a regularização da devolução e o stock é atualizado, devidamente. 

Contudo as devoluções podem não ser aceites pela indústria responsável como acontece, 

por exemplo, quando é excedida a data limite de devolução. 

Além de ter assistido e executado este procedimento, participei na realização da devolução 

de produtos referentes a determinados lotes cuja retirada de comercialização foi indicada 

pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). 
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2.9. Conferência de Receituário e Faturação 

A conferência de receituário e a faturação são realizadas no final de cada mês. Esta 

verificação de receitas é crucial para evitar que as receitas sejam rejeitadas pelos 

organismos de comparticipação (OC), já que no caso de ser detetada alguma irregularidade 

na dispensa dos medicamentos, são recusadas as comparticipações e as receitas são 

devolvidas às farmácias. As receitas médicas (RM) sujeitas a comparticipação por parte do 

estado e/ou de outras entidades são então informatizadas, requerendo uma série de etapas 

[2]:  

1. As RM vão sendo conferidas, ao longo do dia, na FV, sendo sujeitas a uma dupla 

verificação (nome, dosagem, dimensão da embalagem do medicamento cedido, OC, 

identificação do médico prescritor e respetiva assinatura, assinatura do utente e do 

farmacêutico no verso da receita, carimbo da farmácia e validade da receita);  

2. As RM em conformidade são organizadas de acordo com o OC correspondente, em lotes 

de 30 e por ordem crescente de número de receita. As RM que não se apresentam em 

conformidade têm de ser corrigidas e de seguida adicionadas ao lote correspondente; 

3. No final de cada mês, é emitida a faturação registada, em impressos próprios, com o 

verbete de identificação dos lotes; 

4. As RM relativas ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) são enviadas para o Centro de 

Conferências de Faturas (CCF), sendo os lotes dos restantes OC enviados à Associação 

Nacional de Farmácias (ANF), que funciona como a entidade intermediária entre os 

diferentes sistemas de saúde e a farmácia no momento em que é efetuado o pagamento do 

valor das comparticipações; 

5. No caso do sistema de comparticipação ser o SNS, as RM são recolhidas, na farmácia, 

pelos correios, entre o dia 5 e o dia 10 de cada mês e são levadas ao CCF da Administração 

Regional de Saúde do Norte até o dia 10; 

6. Até ao dia 10 de cada mês, é enviado para a ANF o receituário relativo aos restantes OC, 

sendo que esta é responsável pela distribuição das RM e respetiva documentação; 

7. Todas as RM que não estiverem de acordo com os parâmetros legalmente em vigor são 

devolvidas à farmácia sem que seja enviado o valor da comparticipação; 

8. O receituário passível de ser retificado será corrigido, dentro da legalidade. Caso 

contrário, a farmácia é obrigada a suportar o prejuízo da comparticipação prestada ao utente. 

Dada a elevada responsabilidade destas tarefas, apenas executei o ponto 1 e a divisão 

descrita no ponto 2, sempre com supervisão dos meus colegas. Tive também oportunidade 
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de realizar o ponto 3, sob supervisão da Drª. Maria José Almeida. Quanto aos restantes 

pontos, foram-me explicados ao pormenor e assisti à sua execução. 

 

2.9.1. Organismos de Comparticipação 

Em Portugal, coexistem vários sistemas e subsistemas de saúde que comparticipam os 

MSRM dispensados. O principal é o SNS, o qual pode ser complementado pelos seguros de 

várias empresas, sindicatos e companhias de seguros. 

No regime geral de comparticipação, o Estado comparticipa uma percentagem do preço de 

venda ao público dos medicamentos, de acordo com os diversos escalões: Escalão A – 90%, 

Escalão B- 69%, Escalão C- 37%, Escalão D – 15%, sendo estes escalões definidos na 

Portaria nº 924-A/2010, de 17 de Setembro, consoante a classificação farmacoterapêutica 

em questão. Aos pensionistas do escalão A são ainda acrescidos 5% e aos escalões B, C e 

D são acrescidos 15%. 

Existem ainda comparticipações especiais para medicamentos que tratam determinadas 

patologias crónicas e autoimunes, como a artrite reumatoide, doença de Alzheimer, Lúpus, 

infertilidade, dor oncológica, psoríase, entre outras. 

 

3. Dispensa de Medicamentos 

 

A principal atividade do farmacêutico comunitário é a dispensa de medicamentos que deve 

reger-se pelo máximo de responsabilidade. O farmacêutico apresenta-se como o profissional 

de saúde mais próximo do utente, desempenhando um papel preponderante no 

esclarecimento, educação e aconselhamento sobre o medicamento, assim como sobre 

medidas não farmacológicas a adotar para incrementar o bem-estar da comunidade. Além 

disso, deve zelar por uma utilização correta, segura e racional do medicamento. Segundo o 

DL  n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os medicamentos podem ser classificados quanto à sua 

dispensa em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica e Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM) [3]. 

 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Consideram-se MSRM: medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do 

doente, direta ou indiretamente; medicamentos que contenham substâncias, ou preparações 

à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas careçam de consulta médica 

prévia e medicamentos que se destinem a ser administrados por via parentérica. 
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A RM é um meio fundamental para a transmissão de informação entre profissionais de saúde 

e é de apresentação obrigatória para a dispensa de um MSRM. 

 

Prescrição eletrónica 

Conforme estabelecido pela Portaria nº 224/2015, de 27 de julho, atualmente, as prescrições  

devem ser todas eletrónicas. Até que seja possível a total desmaterialização da prescrição, 

vigoram duas formas de disponibilização da prescrição eletrónica: 

 Receita eletrónica desmaterializada ou receita eletrónica sem papel: a prescrição é 

acessível e interpretável por equipamentos eletrónicos, ou seja, no momento de 

prescrição, os softwares têm que validar e registar a receita de medicamentos na 

Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP); 

 Receita eletrónica materializada: a prescrição é impressa e pode ocorrer em modo 

online (no momento de prescrição, os softwares têm de validar e registar a receita de 

medicamentos da BDNP) ou em modo offline (é permitido que o software registe a 

informação da prescrição na BDNP posteriormente à sua emissão em papel). Nesta 

situação, as receitas são emitidas com uma numeração local, atribuída pelo software 

de prescrição. 

Em qualquer um destes dois casos, têm que estar presentes as seguintes informações: 

numeração; identificação do médico prescritor; local de prescrição; dados do utente; 

entidade financeira responsável; identificação do medicamento; posologia e duração do 

tratamento; comparticipações especiais; número de embalagens; data da prescrição e 

validade. 

Além destas informações, especificam-se as seguintes: 

 Para receita desmaterializada: hora de prescrição; assinatura digital do médico 

prescritor e linhas de prescrição; 

 Para receita materializada: via da receita; assinatura do médico prescritor e tipo de 

receita [4]. 

Prescrição manual 

Excecionalmente, segundo a portaria 137-A/2012 de 11 de Maio, a prescrição pode ser 

manual. Para o efeito, consideram-se: falência do sistema eletrónico; inadaptação 

comprovada do prescritor, precedida de registo e confirmação na ordem profissional 

respetiva; prescrição ao domicílio e profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 

40 receitas por mês [5]. 
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Além das informações gerais obrigatórias para as receitas eletrónicas, tem que constar nas 

receitas manuais: em qual exceção legal foi prescrita; dados do médico prescritor com a 

respetiva vinheta, data e a assinatura e local de prescrição com a respetiva vinheta, se 

aplicável. Nas unidades do SNS, se a prescrição se destinar a um doente pensionista 

abrangido pelo regime especial, deverá ser aposta a vinheta de cor verde de identificação da 

unidade de saúde. Nos consultórios e/ou médicos particulares, o local deverá estar 

igualmente identificado, através de carimbo ou inscrição manual. 

De acordo com a portaria 137-A/2012, de 11 de Maio, a prescrição por Denominação 

Comum Internacional (DCI), ou substância ativa, revelou-se obrigatória, sendo esta também 

acompanhada pela indicação da dosagem, forma farmacêutica, tamanho da embalagem e 

número de embalagens. Através do SIFARMA2000®, o farmacêutico consegue identificar 

todos os medicamentos associados ao grupo homogéneo (GH), isto é, o conjunto de 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substância ativa, 

forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se integra o constante na 

prescrição e dar indicação ao utente das opções disponíveis. Desta forma, a decisão final, 

quando há mais do que uma opção para determinado medicamento, é do utente [5]. 

No entanto, estão previstas exceções à obrigatoriedade de prescrição por DCI. A RM pode 

incluir a denominação comercial do medicamento, por marca ou indicação do nome do titular 

da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) nas seguintes situações: prescrição de um 

medicamento com substância ativa para a qual não existe nenhum medicamento genérico 

comparticipado ou similar; quando o prescritor apresenta uma das justificações seguintes:  

- Exceção a) do nº3 do artigo 6º – “Medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito”, que é válida apenas para medicamentos que constam na lista do INFARMED, 

sendo que o farmacêutico apenas pode dispensar o que consta na receita; 

- Exceção b) do nº3 do artigo 6º – “Reação adversa prévia” em que, de igual modo à anterior, 

o farmacêutico só dispensa o que está prescrito; 

- Exceção c) do nº3 do artigo 6º – “Continuidade do tratamento superior a 28 dias”, podendo 

neste caso o farmacêutico dispensar um medicamento dentro do mesmo grupo homogéneo, 

com preço inferior ao prescrito, caso esta seja a opção do doente. 

Assim, o doente perde o direito de opção na situação descrita nas exceções a) e b). 

Relativamente à exceção c) o doente mantém o direito de opção, podendo escolher um 

medicamento de preço igual ou inferior ao medicamento prescrito na RM. Segundo a 

legislação em vigor, a farmácia é obrigada, por lei, a disponibilizar, do mesmo GH, três 
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genéricos de laboratórios diferentes disponíveis para venda com a mesma substância ativa, 

forma farmacêutica e dosagem, dos cinco preços mais baixos. 

Em cada receita médica materializada ou manual podem ser prescritos até quatro 

medicamentos distintos, não podendo ultrapassar o limite de duas embalagens por 

medicamento, nem o total de quatro embalagens. Podem ser prescritas até quatro 

embalagens do mesmo medicamento, no caso de os medicamentos prescritos se 

apresentarem sob a forma unitária. A prescrição de medicamentos contendo uma substância 

classificada como estupefaciente ou psicotrópica não pode constar numa receita onde sejam 

prescritos outros medicamentos [6,7]. 

 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Para serem considerados MNSRM, estes têm de conter as indicações terapêuticas incluídas 

na lista de “situações passíveis de automedicação” presentes no despacho nº17690/2007, de 

10 de Agosto e serem constituídos por substâncias com baixo risco de interações e reações 

adversas associadas, segundo o DL nº 176/2006 de 30 de Agosto [8,9]. 

Os MNSRM são substâncias ou associações de substâncias que não necessitam de receita 

médica para serem adquiridos. Todos eles devem ter demonstrada uma relação 

risco/benefício, claramente favorável à sua utilização, cujo perfil de segurança se encontre 

bem estudado e que seja aceitável no contexto de automedicação. Relativamente a esta 

prática, cabe ao farmacêutico elucidar o doente acerca dos riscos associados: poderão ser 

mascarados sintomas; podem gerar-se dificuldades ou atrasos no diagnóstico e consequente 

aplicação de soluções terapêuticas; podem desencadear reações adversas ou favorecer o 

aparecimento de interações medicamentosas. Esta prática está completamente 

desaconselhada em bebés, gravidas e lactantes. 

No geral, os MNSRM não são comparticipados, salvo casos previstos na legislação que 

definem o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentosAtualmente, 

existe ainda uma subcategoria de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Venda 

Exclusiva em Farmácia que inclui medicamentos que, embora possam ser dispensados sem 

prescrição médica, requerem a intervenção do farmacêutico e aplicação de protocolos de 

dispensa. 

Durante o meu estágio, constatei que a procura deste tipo de medicamentos está sobretudo 

associada a quadros de gripe/constipação, diarreia, alergias e pediculose. 

Com a ajuda dos meus colegas, fui conhecendo melhor estes produtos e a sua aplicabilidade 

a determinada sintomatologia bem como aspetos essenciais para o aconselhamento. 
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3.3. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos que se inserem nesta categoria (Tabelas I a II anexas ao DL 15/93, de 22 

de Janeiro, ou qualquer das substâncias referidas no n.º 1 do artigo 86.º do decreto 

regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro) são sujeitos a um controlo mais rigoroso ao nível 

do seu armazenamento e dispensa ao doente. O farmacêutico, com recurso ao SI, deve 

inserir os dados relativos ao médico prescritor, assim como preencher os dados do 

adquirente (nome, número e validade do bilhete de identidade, data de nascimento e 

morada) e do utente para o qual foi prescrita a medicação (nome e morada). Os dados são 

impressos no verso da receita que, posteriormente, é assinada tanto pelo farmacêutico, 

como pelo Diretor Técnico. Depois de todos os campos preenchidos é atribuído, 

informaticamente, um número sequencial de registo e, para além do recibo da venda, são 

impressos dois recibos comprovativos da venda do psicotrópico [10,11]. 

No que diz respeito a balanços de entradas e saídas de psicotrópicos, estes são enviados 

trimestralmente e a cópia destas receitas, em suporte papel ou informático, permanece 

arquivada na farmácia durante três anos. 

 

3.4. Preparações Extemporâneas 

Certos medicamentos, dada a sua instabilidade, são preparados aquando da sua dispensa. 

Realizei este procedimento preparando xaropes de antibióticos. Além da preparação, 

alertava o utente para cuidados especiais de conservação, de modo a manter a sua eficácia. 

 

3.5. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

De acordo com o DL n.º 184/97, de 26 de julho, definem-se como “Medicamentos de Uso 

Veterinário todas as substâncias ou mistura de substâncias que possuam propriedades 

curativas ou preventivas das doenças e seus sintomas no animal, com vista a estabelecer 

um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas” [12]. 

Na FV, este tipo de medicamentos tem pouca expressão no volume total de vendas, sendo 

pouco comum a sua procura. Entre a percentagem solicitada a grande maioria são 

medicamentos antiparasitários para animais de estimação. 

 

3.6. Produtos Cosméticos e Dermocosméticos 

Segundo o DL n.º 189/2008, de 24 de setembro, estes produtos definem-se como “qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 

superficiais do corpo humano, com a finalidade, exclusiva ou principal, de os limpar, 
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perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais” [13]. 

Na FV, estão disponíveis diversas marcas como Vichy®, Avène®, La Roche Posay® e 

Uriage®. Cada marca tem disponíveis vários produtos com características especificas e, por 

isso, o aconselhamento nesta área é um desafio. 

Ao longo do estágio, fui tomando conhecimento das gamas disponíveis na farmácia, através 

da leitura de material informativo fornecido pelos laboratórios, formações e observação do 

aconselhamento prestado pelos meus colegas. 

 

3.7. Nutrição Específica 

Os produtos para alimentação especial com legislação específica (DL n.º 227/99, de 22 de 

Junho) podem ser definidos como “produtos alimentares que, devido a uma composição 

especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente de alimentos de 

consumo corrente, sendo adequados às necessidades nutricionais especiais de 

determinadas categorias de pessoas e comercializados com a indicação de que 

correspondem a esse objetivo” [14]. 

O uso deste género alimentício destaca-se em patologias como desnutrição, anorexia, 

úlceras, oncologia ou determinados problemas metabólicos, em que existe uma necessidade 

da isenção específica de determinados compostos. Estão também incluídos neste grupo 

produtos direcionados a uma população específica, como a geriátrica e infantil. A primeira é 

uma faixa etária susceptível de sofrer deficiências energéticas, vitamínicas e minerais 

comuns com o avançar da idade. Já relativamente à nutrição infantil, apesar de ser 

aconselhado, dado os irrevogáveis benefícios, que se mantenha a amamentação dos bebés 

até aos 2 anos de idade, ocorrem muitas vezes, nesta fase inicial da vida, complicações 

digestivas como as cólicas e a obstipação ou os episódios frequentes de regurgitação e de 

refluxo gastroesofágico, surgindo assim as fórmulas de leite adaptado que tentam mimetizar 

o leite materno. 

Durante o meu estágio, pude conhecer vários produtos de nutrição específica, sendo as mais 

solicitadas, na FV, as fórmulas destinadas à população infantil. 

 

3.8. Suplementos Alimentares 

O DL n.º136/2003, de 28 de Junho, define suplementos alimentares como “géneros 

alimentícios que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal e 

que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias/nutrientes com efeitos 
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nutricionais ou fisiológicos. Estes complementam o regime alimentar normal, não devendo 

ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado. A estes produtos não se 

atribuem propriedades profiláticas ou de tratamento de doenças, estando proibida a 

sugestão de tais propriedades na rotulagem, apresentação e publicidade” [15]. 

Na FV a procura deste tipo de produtos recai, em grande parte, em duas áreas: bem-estar 

geral (melhoria da concentração, memória, fadiga) e adjuvantes do processo de 

emagrecimento.   

Por serem, muitos deles, à base de constituintes naturais, os utentes tendem a considerá-los 

inócuos e, por isso, não equacionam a possível ocorrência de efeitos colaterais. Como tal, o 

farmacêutico assume um papel fundamental na desmistificação destes conceitos e na 

advertência para o desenvolvimento de reações adversas com terapias que já estejam em 

curso. 

 

3.9. Dispositivos Médicos 

Segundo o DL nº 145/2009, de 17 de Junho, um dispositivo médico define-se como um 

“aparelho, equipamento, software, material ou artigo cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos” [16]. 

Os dispositivos médicos são classificados de acordo com o risco inerente à utilização dos 

mesmos, sendo integrados em três classes: classe I (baixo risco), classe IIa e classe IIb 

(médio risco) e classe III (alto risco). Esta classificação é atribuída pelo fabricante tendo em 

conta a vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos decorrentes da 

conceção técnica e de fabrico. A distinção entre dispositivo médico e medicamentos torna-

se, em alguns casos, alvo de confusão. A fronteira é estabelecida tendo em consideração a 

finalidade prevista pelo fabricante do produto em causa e o mecanismo através do qual é 

alcançado o principal efeito pretendido no corpo humano. 

 

3.10. Produtos Fitoterápicos 

O DL nº 176/2006 define um produto fitoterápico como um “medicamento à base de plantas 

que tenha exclusivamente como princípios ativos substâncias derivadas de plantas, 

preparações à base de plantas ou substâncias derivadas de plantas em associação com 

preparações à base de plantas” [17]. 

Na FV, este tipo de produtos tem alguma procura, sobretudo as infusões. Com auxílio dos 

meus colegas, tomei conhecimento de cada infusão disponível e das suas propriedades. 
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Apesar de aparentemente inócuos, é importante elucidar o utente sobre possíveis interações 

com outras terapias. 

 

4. Relação com o Utente e Entidades 

 

4.1. Relacionamento Interpessoal e Aconselhamento Farmacêutico 

Segundo o Manual de Boas Práticas para a Farmácia Comunitária (artigo 107º do Estatuto 

da Ordem dos Farmacêuticos), a principal preocupação do farmacêutico é o bem-estar do 

utente, tendo sempre em consideração que se encontra ao serviço da saúde pública [18]. 

O farmacêutico é, muitas vezes, o primeiro profissional de saúde a quem os utentes 

recorrem quando começam a manifestar perturbações na sua saúde e é também o 

responsável pela transmissão de informação aquando do início de terapias farmacológicas. 

Assim, assume um papel em que o desafio é constante e por isso a sua atenção a cada caso 

particular é fundamental. É também importante ter sempre em conta que lida com pessoas 

com os mais diversos graus de literacia e que, por isso, deve ajustar sempre o seu discurso 

de modo a que a informação seja compreendida. 

Ao longo do MICF, a preparação teórica é exigente e completa mas na prática surgem 

situações para as quais é necessário aprofundar conhecimentos. Durante o meu estágio, 

foram várias as situações em que pude aplicar conhecimentos adquiridos ao longo do curso 

bem como estudar situações para as quais não me sentia tão confortável. Desta forma, 

consegui, no decorrer deste período, aplicar e consolidar conhecimentos. 

 

Exemplos de casos: 

- Um senhor recorreu à farmácia para realizar um teste rápido para medição de glicemia. 

Referiu que já havia detetado valores elevados em exames de rotina e que o médico 

ponderou o início de terapia farmacológica com metformina. Executei o teste e o valor era de 

138mg/dL(sangue). Verificando que o senhor era obeso, questionei-o sobre o seu estilo de vida 

e rapidamente descrevi-lhe um conjunto de medidas não farmacológicas a adotar e que 

poderiam evitar a terapia medicamentosa, como mudança dos hábitos alimentares e início 

da prática de atividade física. Todas as semanas o senhor dirigia-se à farmácia para 

monitorizar os valores e a sua redução foi significativa, tendo passado para níveis abaixo dos 

110mg/dL. Além disto, o doente manifestava sentir-se “muito mais leve” após a perda de 

algum peso e que isso era um fator que o motivava ainda mais. 
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- Uma senhora com receita de ATARAX® (UCB Pharma) xarope para criança com posologia 

expressa, na receita, em mg/mL, pediu ajuda para perceber qual seria a quantidade a dar e 

se era a indicada dado desconfiar que fosse excessiva. Após aplicação de cálculos simples e 

consulta do resumo das características do medicamento percebi que era a dosagem 

indicada e informei a senhora de qual seria a medida, em colheres, cumprindo o dever de 

ajustar a informação à literacia da utente. 

- Uma senhora jovem dirige-se à FV para medir a pressão arterial. O valor estava normal 

mas o batimento cardíaco muito acelerado. Perguntei se havia ocorrido alguma mudança no 

seu estilo de vida e informou-me estar a tomar suplementos alimentares para 

emagrecimento e, de imediato, analisei os seus rótulos e verifiquei um valor muito elevado 

de cafeína. Perguntei à senhora se tinha por hábito tomar café ao qual ela me respondeu 

que não e que não a haviam informado dessa quantidade de cafeína. Percebi que se poderia 

de facto tratar de uma reação exacerbada ao estímulo provocado pela cafeína pelo que 

aconselhei parar de imediato a toma daqueles suplementos. 

- Uma jovem recorre à farmácia para adquirir a “pílula do dia seguinte” (contraceção de 

emergência). Questionei-a sobre problemas de saúde, data da relação não protegida e, além 

disso, tentei incutir a necessidade da prevenção alertando sobretudo para o risco da 

transmissão de doenças sexualmente transmissíveis que não são evitáveis com nenhuma 

pílula. Além disso recomendei uma visita à unidade de saúde familiar para marcação de uma 

consulta de planeamento familiar. Fi-lo numa vertente educativa e descontraida sem 

qualquer tipo de recriminação ou outra postura que fizesse a jovem sentir-se desconfortável. 

Inclusivamente, acabou por ficar à vontade para me fazer outras questões, por curiosidade 

(como qual o mecanismo de ação daquela pílula) manifestando sentir-se mais esclarecida e 

informada. 

- Uma senhora com receita de ELIQUIS® (Pfizer) 5mg mostrou-se surpreendida com o 

aspeto da embalagem que apresentei. Fiz algumas questões e cheguei à conclusão de que 

se trataria de um erro na prescrição. Dada a urgência na toma do medicamento, tentei entrar 

em contacto com o médico mas sem sucesso. Desta forma, fiz venda suspensa da dosagem 

2,5mg para a senhora não ficar sem o medicamento. Dias depois a utente voltou à farmácia 

com nova receita agradecendo e confirmando que se tratou de um erro do médico. 

 

4.2. Automedicação 

Este conceito é definido como a “utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que 

se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com 
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assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde”. Por ser uma prática 

comum em Portugal, o Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho, limita as situações clínicas 

em que esta prática é possível: diarreia; obstipação; gripe e constipação; tosse e rouquidão; 

micoses interdigitais; picadas de insetos; herpes labial; cefaleias e febre [19]. 

Nestes casos, o farmacêutico tem a responsabilidade de orientar a terapia, sendo este um 

grande desafio. Além de ter que passar uma mensagem correta e racionalizar o uso destes 

medicamentos, o farmacêutico deve educar o utente e alertar para o facto de os MNSRM 

não serem isentos de riscos. Para que isto seja possível, deve manter-se em constante 

atualização e acompanhar o desenvolvimento de novos produtos. 

No decorrer do estágio, pude perceber que o pedido destes produtos está muitas vezes 

relacionado com o facto de alguém próximo também tomar. É fundamental que o 

farmacêutico atue de forma consciente e não dispense nenhum produto, ainda que não 

sujeito a receita médica, sem questionar o utente. Existem ainda casos em que são 

solicitados MSRM, nomeadamente antibióticos e antidepressivos e aqui o papel do 

farmacêutico passa por encaminhar o utente para o seu médico. 

 

4.3. Farmacovigilância 

As atividades de farmacovigilância têm como objetivo garantir a total segurança do ciclo dos 

medicamentos para uso humano, através da detecção, avaliação e prevenção de possíveis 

reações adversas ou problemas relacionados com o medicamento, de forma melhorar a 

qualidade e segurança do seu uso, defendendo o utente e a saúde pública [20,21]. 

Sendo o farmacêutico um agente de saúde pública e especialista do medicamento e a 

farmácia de oficina um local privilegiado de atendimento ao doente, facilmente se 

compreende a sua importância na deteção de interações e reações adversas a 

medicamentos ou produtos de saúde, que não se encontram descritos no folheto informativo 

dos mesmos. 

As notificações poderão ser feitas através do preenchimento de fichas de notificação, ou 

diretamente por via telefónica, fax ou e-mail diretamente para a Unidade Regional de 

Farmacovigilância [21]. 
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5. Cuidados e Serviços Farmacêuticos 

 

5.1. Peso e Altura 

A FV tem ao dispôr dos seus utentes uma balança automática que, por €0,50, faz a medição 

do peso e da altura que regista num talão. 

 

5.2. Pressão Arterial 

A medição da tensão arterial é um serviço gratuito, na FV, e é feita através de um 

esfingnomanometro. Pude realizar este serviço desde o primeiro dia de estágio e, sendo 

altamente procurado, permitiu-me conhecer vários utentes, aconselhá-los e acompanhar a 

sua evolução. 

 

5.3. Parâmetros Bioquímicos 

Na FV, é possível fazer a medição do colesterol total, por €3,50, e da glicemia, por €1,50. 

Para cada um destes parâmetros existe um aparelho de medição onde são introduzidas tiras 

de teste. Através de uma picada num dedo da mão, é retirada uma amostra de sangue que é 

transferida para a tira de teste para ser então feita a determinação do valor. 

Ao longo do estágio fiz algumas destas medições, prestando também aconselhamento. 

 

5.4. Teste de Gravidez 

Na FV, podem ser adquiridos testes de gravidez, baseados no método imunocromatográfico 

de pesquisa da hormona coriónica humana. É importante advertir as utentes para a 

importância da realização do teste utilizando a primeira urina da manhã, pois é quando a 

concentração da hormona em análise se encontra mais elevada, embora possa ser efetuado 

em qualquer hora do dia. 

Apesar de não ser muito solicitado, a FV aceita amostras de urina para realzação do teste de 

gravidez, no momento. De ressalvar que a FV não se responsabiliza por resultados 

incorretos, frizando sempre este aspeto à utente. 

 

5.5. Nutrição 

O serviço de nutrição está associado à Farmodiética, mais concretamente à designada Dieta 

Easy Slim®. Todas as semanas, a Dra. Marisa Rego, nutricionista da Farmodiética, presta 

consultas que visam o início ou acompanhemento deste programa. A Dieta Easy Slim® 

consiste num programa alimentar à base e suplementos da marca, que são vendidos na FV. 
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5.6. Podologia 

O serviço de podologia é prestado, mensalmente, pela Dra. Sofia Costa. É um serviço muito 

procurado, na FV, essencialmente pela população idosa. Além do tratamento, em gabinete, a 

Dra. Sofia faz também aconselhamento de produtos específicos. 

 

5.7. ValorMed 

A VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como finalidade a gestão dos 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Resultou da colaboração entre 

a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias em face da sua consciencialização 

para a especificidade do medicamento enquanto resíduo [22]. 

Na FV, está disponível um contentor de recolha de medicamentos fora do prazo e 

embalagens vazias para que os utentes os possam depositar, assegurando, assim, a 

segurança de todo o processo. Completada a capacidade do contentor, cabe à FV selar e 

preencher os dados necessários ao levantamento do mesmo. 

Durante o meu estágio, pude perceber que vários utentes estão já sensibilizados para a 

importância da recolha e tratamento específicos de medicamentos, uma vez que se dirigem 

propositadamente à farmácia para depositar os seus resíduos.  

 

6. Formação Contínua 

 

Tendo em conta a inovação constante na indústria farmacêutica, é imprescindível que o 

farmacêutico se mantenha atualizado a nível técnico e científico para que possa 

desempenhar a sua atividade da melhor forma possível. 

No decorrer do estágio, tive oportunidade de assistir a várias formações, quer na farmácia, 

quer no exterior, conforme exposto na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Formações no âmbito do estágio profissionalizante. 
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Formação Data Duração Local 

Homeopáticos (BOIRON) 15/03 2 horas FV 

Workshop “Comunicação Clínica para 

Farmacêuticos” 
18/05 8 horas FFUP 

Nutrição clínica (Nestlé) 18/05 2 horas Hotel Sheraton Porto 

“Cross and up selling”; “A dor em 

Portugal” (GSK) 
23/05 3 horas 

Associaçao Nacional 

das Farmácias 

Gama ANTHELIOS® (La Roche Posay) 29/05 4 horas Hotel Vila Galé 

Gama completa Vichy 22/06 8 horas 
Academia L’Oréal 

Porto 

 

 

7. Outras Atividades 

 

7.1. Rastreio no Centro Social da Paróquia de Nogueira 

A convite do Dr. Rui Ferreira, participei, em conjunto com as minhas colegas estagiárias, 

num rastreio organizado pela Farmácia Nova de Nogueira, em Braga. Esta atividade 

decorreu ao longo de toda a manhã, do dia 7 de abril, e contou com a participação de, 

aproximadamente, 30 utentes (ANEXO III). 

A nossa tarefa passou por medir o valor de glicose, o valor de pressão arterial, peso e altura 

dos utentes do centro paroquial e fazer o registo individual para posterior entrega à 

enfermeira do centro. 

Esta foi uma atividade que permitiu o contacto com uma faixa etária mais avançada e com 

utentes cujas patologias requerem cuidados especiais, como por exemplo, doentes com 

doença de Alzheimer. Os utentes do lar, além de valorizarem o serviço prestado, 

demonstraram-se particularmente satisfeitos com o facto de poderem contactar com pessoas 

novas e receber a atenção que tanto requerem. Tendo em conta que o farmacêutico 

comunitário contacta diariamente com pessoas, acredito que o desenvolvimento da 

sensibilidade necessária para as escutar seja um ponto fundamental para o exercício da sua 

atividade e este foi um dos momentos em que pude pôr isto em prática. 
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Assim sendo, considero que esta experiência foi desafiante mas muito enriquecedora. 

 

7.2. Palestra sobre Métodos Contracetivos na Escola Pêro Vaz de Caminha 

No início do meu estágio, fui contactada pela Escola Pêro Vaz de Caminha, por intermédio 

da Prof. Doutora Susana Casal,  no sentido de realizar uma ação formativa para alunos do 

7º, 8º e 9º ano. Esta era uma atividade que tinha em mente desenvolver e assim que recebi 

esta proposta aceitei de imediato. Reuni com as duas professoras responsáveis, a Prof. Elsa 

Martins e a Prof. Noémia Queijo, e conversamos sobre quais seriam os temas de maior 

interesse para esta palestra sendo que a escolha recaiu, então, sobre contraceção. 

Fiz uma pesquisa sobre os diferentes métodos contraceptivos existentes e elaborei uma 

apresentação em suporte digital (ANEXO IV), tentando manter uma linguagem acessível à 

faixa etária em causa. Além de abordar cada método contracetivo indicando, para cada um, 

o seu mecanismo geral de ação e vantagens e desvantagens, elucidei acerca da existência 

de consultas de planeamento familiar nas unidades de saúde familiar e descrevi algumas 

das doenças sexualmente transmissíveis mais prevalentes, aproveitanto o facto de a alguns 

métodos estar associada a prevenção das mesmas. Após a apresentação, respondi a 

questões que me foram colocadas e fiz um quizz simples, no sentido de consolidar os 

conhecimentos ministrados. 

Esta atividade decorreu no dia 4 de maio, durante a manhã, e teve um feedback foi muito 

positivo, tendo os professores elogiado o conteúdo da apresentação e a forma clara com que 

foi transmitida (ANEXO V). 

Além da apresentação, preparei um kit com várias amostras e folhetos informativos para 

cada aluno que assistiu à palestra. 

 

7.3. Cartão de Medicação 

Os utentes da FV são, maioritariamente, polimedicados e recorrem a medicamentos 

genéricos. 

Com o decorrer dos atendimentos, fui percebendo que a identificação do laboratório 

fabricante do medicamento é uma dificuldade para grande parte dos utentes. Apesar de 

serem terapias crónicas, os utentes não fixam os nomes dos laboratórios o que implica que 

seja procurado, no histórico de vendas (registado no SI), qual o laboratório que havia sido 

adquirido anteriormente. Isto constitui dois problemas: primeiro, o utente tem que esperar 

mais o que gera desconforto e segundo, a farmácia perde rentabilidade porque dispende 

mais tempo. 
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Assim, criei o Cartão de Medicação (ANEXO VI) que consiste num documento para registo 

da farmacoterapia em curso, incluindo a designação dos laboratórios ou da marca, e 

dosagem. Foram impressos 20 exemplares que foram distribuídos a partir do início do mês 

de julho. 

Este método teve uma ótima aceitação por parte da equipa que desde logo reconheceu a 

sua utilidade e solicitou que fosse realmente implementado na FV.
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PARTE II – Apresentação dos Temas Desenvolvidos 

 

1. Escabiose 

 

1.1. Âmbito 

Desde o meu primeiro dia de estágio, fui alertada para a elevada incidência de escabiose na 

zona da farmácia. 

Esta era uma patologia para a qual eu não estava devidamente informada e, por isso, desde 

logo senti a necessidade de estudar este tema. À medida que fui contactando com os 

utentes, fui realmente percebendo que a falta de conhecimento sobre o assunto era geral e 

uma falha a colmatar. 

Assim, achei pertinente o desenvolvimento deste tema que culminou com a elaboração de 

um folheto informativo, distribuído à população. 

 

1.2. O que é a Escabiose? 

A escabiose, vulgarmente conhecida por sarna, trata-se de uma dermatose parasitária e 

altamente contagiosa [23]. Embora ubiquitária, esta parasitose ocorre em maior número em 

países de clima tropical/quente. Ocorre em ambos os sexos, em todas as idades e raças e 

em todos os níveis socioeconómicos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é 

uma das patologias da pele mais comuns em todo o mundo, sobretudo em países em 

desenvolvimento, afetando mais de 130 milhões de pessoas [24]. 

No Homem, o agente etiológico é o Sarcoptes scabiei var. hominis, um artrópode da classe 

Arachnida, subclasse Acari e família Sarcoptidae [25]. 

À infestação noutros hospedeiros estão associadas outras variantes desta espécie: S. 

scabiei var. canis, em que o principal hospedeiro é o cão; S. scabiei var. suis, cujo 

hospedeiro preferencial é o porco, entre outras. Assim sendo, cada hospedeiro tem uma 

subespécie específica capaz de lhe provocar a doença embora não seja impossível a 

infestação de um hospedeiro com uma outra subespécie (por exemplo, o Homem pode ser 

parasitado pelo S. scabiei var. canis) [26]. 

O risco de surtos severos e de escabiose complicada é particularmente alto em instituições, 

populações carenciadas e indivíduos imunocomprometidos, sendo que estes últimos estão 

sujeitos a uma forma severa de escabiose denominada escabiose crostosa ou Norueguesa 

que é uma variante rara mas grave. Esta variante corresponde à hiperinfestação por milhões 

de parasitas e é altamente contagiosa e de difícil tratamento. Além de imunocomprometidos 
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afeta, sobretudo, os indivíduos com poucos cuidados de higiene e com precárias condições 

sociais [27] 

 

1.3. Transmissão 

As fêmeas fertilizadas picam a camada superficial da pele e escavam túneis 

horizontalmente, criando finas linhas de cor acinzentada e/ou da cor da pele, que podem ter 

1 centímetro ou mais de comprimento. Depositam cerca de 2 a 3 ovos por dia que eclodem 

em 3 a 4 dias. 

A transmissão pode ocorrer ainda através do contacto íntimo entre dois indivíduos ou, mais 

raramente, através de fómites, como lençóis, peluches, roupas. Quanto maior a carga 

parasitária no hospedeiro maior é a probabilidade de transmissão [23,25]. 

Relativamente a outras sub-espécies, estas podem também infetar o homem, embora as 

manifestações não sejam tão graves e o ciclo de vida termine por incapacidade de 

multiplicação neste hospedeiro [25]. 

 

1.4. Sintomatologia 

O início dos sintomas clínicos coincide com o desenvolvimento de uma resposta imune à 

presença do parasita e dos seus produtos (fezes, por exemplo) na epiderme. 

Numa primeira infestação, os sintomas ocorrem cerca de 3 a 6 semanas após a picada do 

parasita mas no caso de re-infestação a reação de hipersensibilidade é quase imediata e os 

sintomas manifestam-se em cerca de 1 a 3 dias. Apesar de a amplitude da resposta imune 

diminuir com o tempo não elimina a doença e não confere imunidade contra reinfestação. 

A principal manifestação clínica da infestação é a erupção cutânea associada a prurido 

intenso que permanece mesmo após tratamento e erradicação do parasita. Este prurido é 

manifestamente irritante à noite, devido ao facto do hospedeiro se encontrar coberto e, 

consequentemente, mais aquecido e após banhos quentes. Isto acontece porque o 

incremento da temperatura auxilía a deslocação do parasita na superfície cutânea) [28]. 

Em geral, as áreas do corpo mais frequentemente afetadas são os espaços interdigitais, 

pulsos, cotovelos, axilas, pregas cutâneas, sob os seios, cintura, joelhos, zona lombar, 

nádegas e zona púbica, e, mais especificamente, rosto, couro cabeludo, pescoço, zonas 

palmar e plantar. É importante referir que os indivíduos assintomáticos infetados são tão 

contagiosos como aqueles com o quadro clínico completamente estabelecido [25,28]. 
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1.5. Tratamento 

O tratamento da escabiose é feito, regra geral, com a aplicação tópica de escabicidas. O 

fármaco de primeira escolha seria a permetrina a 5% mas, atualmente, em Portugal, este 

composto apenas é comercializado na concentração de 1% [29]. No nosso país, o fármaco 

mais utilizado, em adultos, é o benzoato de benzilo (ACARILBIAL®, BIAL), um MNSRM, cujo 

mecanismo de ação consiste na ação tóxica que exerce sobre o sistema nervoso central do 

parasita, levando à sua morte (em 5 minutos, segundo estudos in vitro). É também eficaz na 

destruição dos ovos [30]. 

Nas crianças com menos de 30 meses, devido à irritabilidade na pele causada pelo benzoato 

de benzilo consideram-se outras alternativas: opta-se pelo enxofre em vaselina purificada a 

6-10% ou, como segunda linha, o crotamiton (EURAX®, GSK), que é também um MNSRM e 

também atua exercendo um efeito tóxico sobre o parasita. Difere do benzoato de benzilo por 

ter uma ação refrescante sobre a pele, que ajuda a aliviar o prurido, tornando então a sua 

aplicação mais cómoda. De salientar que o uso de sabonetes de enxofre constitui também 

uma medida profilática na transmissão desta parasitose [28,29,31] 

Além do tratamento tópico, pode ser necessário recorrer a medicamentos com ação 

sistémica, administrados por via oral, como acontece, por exemplo, nos casos de sarna 

crostosa em que o tratamento com soluções cutâneas não é suficiente [27]. Este tipo de 

tratamento é feito, exclusivamente, em meio hospitalar, recorrendo à ivermectina a 200µg 

[29]. 

Também podem ser prescritos anti-histamínicos (não sedativos durante o dia e sedativos 

durante a noite) para o alívio do prurido de forma a evitar os arranhões que possam 

desencadear uma infeção secundária por bactérias responsáveis por patologias como a 

glomerulonefrite pós-estreptocócica [28,32]. Para tratamento do eczema, o uso intensivo de 

emolientes previne a necessidade de corticóides tópicos [28]. 

 

1.6. Aconselhamento Farmacêutico 

O farmacêutico pode atuar no acompanhamento do tratamento, de forma a contribuir para o 

sucesso terapêutico e na sensibilização para a tomada de medidas preventivas. 

Tal como descrito anteriormente, o tratamento com benzoato de benzilo manifesta efeitos 

secundários para os quais o utente deve ser alertado. Além disso, a sua aplicação tem 

instruções específicas que devem ser explicadas aquando da dispensa do referido 

medicamento e que são [29,33]: 
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1º: Tomar banho e secar a pele suavemente. Aqui, é importante explicar que a ideia antiga 

de que o banho quente seria o mais eficaz é, atualmente, contrariada por potenciar a 

absorção do fármaco e decorrente toxicidade sistémica e também porque diminui a sua 

disponibilidade; 

2º: Friccionar levemente a pele de todo o corpo, incluindo o couro cabeludo, virilhas, umbigo 

e zonas da pele debaixo das unhas, durante alguns minutos, com algodão hidrófilo embebido 

do medicamento (não mais de 30mL em adultos e 20mL em crianças) e deixar secar. Deve 

evitar-se a face, olhos, mucosas e meato uretral; 

3º: Repetir a aplicação, deixar secar novamente e vestir-se; 

4º: 24 e 48 horas depois, tomar outro banho e mudar a roupa do corpo e da cama. 

De salientar que o tratamento com acaricidas deve ser efetuado na pele intacta, pois em 

casos de infeção simultânea com impetigo ou eczema, com consequente alteração da 

barreira cutânea, deve-se recorrer a emolientes como terapêutica não farmacológica 

adjuvante, os quais também aliviam o prurido persistente. Em todas as situações, aconselha-

se um controlo clínico aos catorze e vinte e oito dias [28]. 

Deve-se informar o doente que o tratamento é recomendado a todos os elementos do 

agregado familiar e/ou pessoas com quem tenha mantido contacto íntimo. É ainda 

importante instruir-se sempre os doentes no sentido de não lavarem as mãos após a 

aplicação do fármaco. 

Como medidas de prevenção destacam-se: 

 Lavagem de todas as roupas de cama, roupas de vestir e objetos que tenham estado em 

contacto com o indivíduo infetado (peluches, por exemplo) e a sua secagem térmica, 

acima dos 60ºC, que depois deste processo devem ser armazenadas em sacos plásticos 

fechados, durante 7 dias, até poderem ser utilizadas novamente; 

 Lavagem recorrente das mãos com sabonete de enxofre. 

 

1.7. Folheto Informativo e Sensibilização para o Tema 

Na sequência da necessidade de informar a população acerca deste problema, elaborei um 

folheto informativo que foi disponibilizado na FV (ANEXO VII). Foram distribuídos cerca 30 

exemplares, durante o mês de junho. 

Este folheto informativo foi o resultado da pesquisa bibliográfica descrita que me permitiu 

abordar os aspetos gerais e de interesse à comunidade relativos à escabiose, como 

sintomatologia, prevenção e tratamento (ANEXO VIII). De ressalvar que esta comunicação 

foi redigida de forma clara e o mais simplificada possível, quer para não dispersar a atenção 
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do leitor quer para evitar que se tornasse de difícil interpretação, características que foram 

reconhecidas pelos utentes. Além disto, foi mencionada a utilidade do folheto informativo no 

sentido de garantir o acesso a conceitos úteis, a qualquer momento. 

 

1.8. Conclusão 

A escabiose é uma parasitose altamente contagiosa e recorrente entre os utentes da FV. A 

falta de conhecimento, sobretudo relativamente ao seu modo de transmissão e por 

conseguinte de medidas preventivas, leva ao incremento do número de casos de infeção. 

A farmácia é, muitas vezes, o primeiro local a que o doente recorre na tentativa de solucionar 

o seu problema e, neste sentido, o farmacêutico deve munir-se dos conhecimentos 

necessários para melhor aconselhar o utente. Além disto, o farmacêutico deve estar alerta 

para os problemas da população e ser interventivo. 

O folheto informativo disponibilizado contribuiu de forma bastante positiva para a difusão de 

informação útil sobre a escabiose. Todos os folhetos foram distribuídos, pelo que considero 

ter chegado a um número razoável de utentes  

Acredito que este trabalho se revelou muito útil não só para a comunidade mas também para 

toda a equipa que ficou com material informativo disponível para necessidades futuras. A 

nível pessoal, permitiu-me adquirir conhecimento científico capaz de me diferenciar na 

prestação de cuidados farmacêuticos e permitiu-me intervir ativamente na comunidade, 

atuando como um elemento promotor da saúde. 

 

2. Perturbações de Ansiedade 

 

2.1. Âmbito 

Ao longo do meu estágio na FV, fui tendo a perceção da elevada prescrição de 

psicofármacos. Durante a fase inicial do estágio, de receção e armazenamento de 

encomendas, comecei a notar que este tipo de medicamentos chegavam, diariamente, em 

grande número e quando comecei a assistir aos atendimentos pude realmente constatar a 

elevada prevalência de receitas com um ou mais psicofármacos. Aquando da prestação de 

alguns serviços como a medição da pressão arterial e depois ao iniciar a prática de 

atendimento, pude conversar com os utentes e aí perceber alguns dos motivos pelos quais 

iniciaram este tipo de terapia. Ansiedade permanente, insónia e alterações relacionadas com 

o excesso de stress foram os mais mencionados. 
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Neste sentido, achei pertinente aprofundar os conhecimentos adquiridos na área da saúde 

mental, concretamente relativos às Perturbações de Ansiedade, não só para melhor 

compreender determinadas prescrições mas também para poder prestar um serviço de 

cuidados farmacêuticos mais consistente, nomeadamente o alerta para as várias reações 

adversas e/ou interações medicamentosas que a farmacoterapia em questão pode 

evidenciar e a importância de serem adotadas, simultaneamente, medidas não 

farmacológicas de apoio ao tratamento. 

 

2.1.1. Exemplos de Situações que Motivaram o Estudo do Tema 

- Senhor Y dirigiu-se à FV para fazer a medição da sua pressão arterial pois, apesar de fazer 

medicação anti-hipertensora, sentia-se agitado, com dificuldade em adormecer e por vezes 

com “falta de ar”. Procedi à medição e verifiquei que o valor da sua pressão arterial estava 

de facto muito elevado (190/100mmHg). Tendo em conta a medicação já em curso fiz 

algumas questões relativas à alimentação e estilo de vida e as respostas não eram 

compatíveis com os valores apresentados. Continuei a questionar o senhor explorando a sua 

condição mental e, após algum esforço, consegui que revelasse que ao longo da sua vida 

tinha sido bombeiro profissional e que houve um episódio a que assistiu e que a partir do 

qual “nunca mais foi o mesmo”. Coloquei, então, em causa uma situação de ansiedade 

patológica e, tendo o doente também afirmado que nunca havia reportado esta situação a 

outro profissional de saúde, recomendei a consulta imediata do seu médico; 

- Senhora X, idosa hipertensa, dirigiu-se à farmácia para aviar receitas e monitorizar a 

pressão arterial. A senhora X era utente habitual da FV e eu já conhecia uma parte do seu 

historial. Além da medicação anti-hipertensora fazia também uma benzodiazepina ansiolítica, 

o lorazepam (LORENIN®, Pfizer), para conseguir dormir, pois “está sempre muito agitada”. 

Os valores da pressão arterial mantinham-se controlados até então mas, nesse dia, a 

medição revelou valores de 180/100mmHg. Alarmada, repeti a medição mas não houve 

alteração destes valores. Questionei a senhora X se havia cometido algum excesso na 

alimentação ao que me respondeu negativamente. Revi a medicação em curso e perguntei à 

senhora X se tinha cumprido o esquema terapêutico e a senhora respondeu-me que se havia 

esquecido do “comprimido para a cabeça”. Combinei com a senhora voltar à farmácia no dia 

seguinte, com a medicação tomada corretamente. Voltamos a medir a pressão arterial e já 

se encontrava nos valores normais. No seguimento disto, pude demonstrar à senhora X a 

importância de manter o esquema terapêutico corretamente de forma a evitar outros 

problemas. 
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2.2. Estado Ansioso e Perturbações de Ansiedade 

O estado de ansiedade experimentado nas perturbações de ansiedade diferiencia-se do 

medo ou da ansiedade adaptativos por ser excessivo ou persistir além de períodos 

provisórios (geralmente, acima dos 6 meses). 

Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-V), podem 

ser distinguidas 8 perturbações de ansiedade. Na tabela 2, encontram-se descritas as 

características de diagnóstico para cada uma delas [34]. 

 

Tabela 2 – Critérios para diagnóstico de cada tipo de Perturbação de Ansiedade. Adaptado 

de [34] 

Perturbação 

de 

Ansiedade 

Critérios  

para Diagnóstico 

Perturbação 

de 

Ansiedade 

de 

Separação 

A. Medo ou ansiedade excessivos representados por pelo menos 3 dos 

seguintes aspetos: 

 Sofrimento excessivo e recorrente perante a previsão de afastamento 

de casa ou de figuras de apego; 

 Preocupação persistente e excessiva com a possível perda ou de 

perigos que envolvam figuras de apego (doença, ferimentos, 

desastres ou morte); 

 Preocupação persistente e excessiva com eventos indesejados 

consigo mesmo que os possam impedir de voltar a estar com a sua 

figura importante de apego; 

 Relutância ou recusa em sair sozinho; 

 Não consegue permanecer ou ir até um quarto sozinho; 

 Relutância ou recusa persistente em dormir à noite sem estar perto de 

uma figura importante de apego ou em dormir fora de casa; 

 Pesadelos repetidos nos quais o tema é a separação. 

B. Duração de, pelo menos, quatro semanas em crianças e adolescentes 

e, geralmente, seis meses ou mais em adultos; 

C. Sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento 

social, académico, profissional; 
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D. Não é melhor explicada pelos sintomas de outro transtorno mental. 

Mutismo 

Seletivo 
A. Incapacidade persistente de falar em situações sociais específicas mas 

boa comunicação noutras situações; 

B. Interfere no sucesso educacional ou profissional; 

C. A duração mínima da perturbação é de um mês; 

D. A falha na comunicação não se deve a problemas com o idioma; 

E. Não é melhor explicada por um transtorno da comunicação nem ocorre 

exclusivamente durante o curso de autismo, esquizofrenia ou outro 

transtorno psicótico. 

Fobia 

Específica 

A. Medo ou ansiedade acerca de um objeto ou situação; 

B. O objeto ou situação fóbica provoca uma resposta quase imediata de 

medo ou ansiedade; 

C. O objeto ou situação fóbica é ativamente evitado ou suportado com 

intensa ansiedade ou sofrimento; 

D. O medo ou ansiedade é desproporcional em relação ao perigo real 

imposto pelo objeto ou situação específica e ao contexto sociocultural; 

E. Persistente e, geralmente, com duração mínima de 6 meses. 

F. Sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo na vida do indivíduo; 

G. Não é melhor explicada pelos sintomas de outro transtorno mental. 

Perturbação 

de 

Ansiedade 

Social 

A. Medo ou ansiedade acerca de uma ou mais situações sociais em que o 

indivíduo é exposto a possível avaliação por outras pessoas (interações 

sociais, discursos); 

B. O indivíduo teme agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade 

que serão avaliados negativamente; 

C. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade; 

D. As situações sociais são evitadas ou suportadas com intenso medo ou 

ansiedade; 

E. O medo ou ansiedade é desproporcional à ameaça real apresentada 

pela situação social e o contexto sociocultural; 

F. Persistente e, geralmente, dura mais de 6 meses. 
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G. O medo, ansiedade ou esquiva causa sofrimento clinicamente 

significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em 

outras áreas importantes da vida do indivíduo; 

H. Não é consequência do uso de substâncias químicas ou de uma 

condição médica; 

I. Não é melhor explicado pelos sintomas de outro transtorno mental. 

Perturbação 

de Pânico 

A. Ataques de pânico (surto abrupto, a partir de um estado calmo ou de 

um estado ansioso) recorrentes e inesperados. Consistem em medo ou 

desconforto intenso que alcançam um pico em minutos e durante o qual 

ocorrem pelo menos 4 dos seguintes sintomas: 

 Palpitações, coração acelerado, taquicardia; 

 Sudorese; 

 Tremores; 

 Sensação de falta de ar ou sufoco; 

 Dor ou desconforto torácico; 

 Náusea ou desconforto abdominal; 

 Tonturas, instabilidade, vertigem ou desmaio; 

 Calafrios ou ondas de calor; 

 Parestesia; 

 Sensações de irrealidade ou despersonalização (sensação de estar 

distanciado de si mesmo); 

 Medo de perder o controlo ou “enlouquecer”; 

 Medo de morrer. 

B. Pelo menos um dos ataques foi seguido de 1 mês, no mínimo, de uma 

ou de ambas as seguintes características: 

 Apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico 

adicionais ou sobre as suas consequências (por exemplo: perder o 

controlo, ter um ataque cardíaco, “enlouquecer”); 

 Mudança significativa no comportamento relacionada com os ataques 

(por exemplo: comportamentos que têm por finalidade evitar ter 

ataques de pânico, como a esquiva de exercícios ou situações 

desconhecidas).  
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C. Não é consequência do uso de substâncias químicas ou de outra 

condição médica; 

D. Não é melhor explicado pelos sintomas de outro transtorno mental. 

Agorafobia A. Medo ou ansiedade acerca de, pelo menos, duas das 5 situações 

seguintes: 

 Uso de transporte público; 

 Permanecer em espaços abertos; 

 Permanecer em locais fechados; 

 Permanecer numa fila ou ficar no meio da multidão; 

 Sair de casa sozinho. 

B. O indivíduo evita essas situações devido a pensamentos de que pode 

ser difícil escapar, pode não ter auxílio caso ente em pânico ou pode 

revelar outros sintomas incapacitantes ou constrangedores; 

C. As situações agorafóbicas são ativamente evitadas, requerem a 

presença de uma companhia ou são suportadas com intenso medo ou 

ansiedade; 

D. O medo ou ansiedade é desproporcional ao perigo real apresentado 

pelas situações agorafóbicas e ao contexto sociocultural; 

E. Persistente, geralmente, com duração superior a 6 meses. 

F. O medo, ansiedade ou esquiva causa sofrimento clinicamente 

significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em 

outras áreas importantes da vida do indivíduo.; 

G. Não é melhor explicado pelos sintomas de outro transtorno mental. 

Nota: A agorafobia é diagnosticada independentemente da presença de 

transtorno de pânico. 
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Perturbação 

de 

Ansiedade 

Generalizada 

A. Ansiedade e preocupação excessivas que ocorrem na maioria dos dias 

por, pelo menos, 6 meses, relativas a vários aspetos da vida quotidiana; 

B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação; 

C. A ansiedade e a preocupação estão associadas com, pelo menos, 3 

dos seguintes 6 sintomas (com pelo menos alguns deles presentes na 

maioria dos dias nos últimos seis meses): 

 Inquietação; 

 Fadiga; 

 Dificuldade de concentração; 

 Irritabilidade; 

 Tensão muscular; 

 Perturbação do sono (dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou 

sono insatisfatório e inquieto). 

D. Sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento 

social, profissional ou em outras áreas; 

E. A perturbação não se deve ao uso de uma substância química ou a 

outra condição médica; 

F. A perturbação não é melhor explicada pelos sintomas de outro 

transtorno mental. 

Perturbação 

de 

Ansiedade 

Produzida 

pelo uso de 

Substâncias 

Químicas 

A. Ataques de pânico ou ansiedade proeminente predominam no quadro 

clínico. 

B. Existem evidências, a partir da história, do exame físico ou de achados 

laboratoriais, de um dos seguintes: 

 Os sintomas no Critério A desenvolveram-se durante ou logo após a 

intoxicação ou abstinência de substância ou após exposição a um 

medicamento; 

 A substância/medicamento envolvida é capaz de produzir os sintomas 

no Critério A. 

C. A perturbação não é melhor explicada por um transtorno de ansiedade 

não induzido por substância/medicamento. 

As evidências de um transtorno de ansiedade independente podem 

incluir: 
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 Os sintomas precedem o início do uso da substância/medicamento; 

 Os sintomas persistem por um período substancial de tempo (p. ex., 

cerca de um mês) após a cessação da abstinência aguda ou 

intoxicação grave. 

 

 

2.3. Tratamento 

2.3.1. Terapia Farmacológica 

As normas de orientação terapêutica são documentos com instruções específicas para 

profissionais de saúde que têm como objetivo padronizar as terapias farmacológicas 

associadas a diversas patologias, mediante as recomendações de diversos grupos de 

trabalho. 

Segundo a Direção Geral da Saúde (DGS), as benzodiazepinas e fármacos análogos estão 

indicados no tratamento inicial da ansiedade patológica, não devendo exceder um período 

de 8 a 12 semanas. Caso não se verifique a remissão dos sintomas, o doente deve ser 

encaminhado para uma consulta de psiquiatria. Nesta fase, como tratamento de primeira 

linha estão indicados antidepressivos, preferencialmente com antidepressivos inibidores 

específicos da recaptação da serotonina (ISRS), venlafaxina, duloxetina ou clomipramina 

[35,36]. 

A OF refere-se especificamente à perturbação de ansiedade generalizada (PAG)  e prevê 

dois tipos de tratamento: o tratamento de crises e o tratamento de manutenção. O primeiro 

prevê uma benzodiazepina ansiolítica associada a medidas não-farmacológicas, durante 2 a 

4 semanas e o segundo apresenta como primeira linha antidepressivos. Nas suas 

recomendações relativas à PAG, a OF inclui ainda como recomendação a não utilização de 

beta-bloqueadores, como o propanolol [37]. 

 

2.3.1.1. Ansiolíticos, Hipnóticos e Sedativos 

Benzodiazepinas e fármacos análogos 

As benzodiazepinas constituem grande parte do grupo de fármacos com ação ansiolítica, 

hipnótica e sedativa sendo que estas diferentes ações dependem da sua seletividade para 

os recetores onde vão atuar. Apesar dos mecanismos e locais de ação ainda não estarem 

totalmente esclarecidos, prevê-se que atuam ao nível de um dos recetores do 

neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA), especificamente no tipo GABAA, 

modulando a sua ação, o que promove uma hiperpolarização dos neurónios e manutenção 
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da atividade inibitória. A diferente seletividade para cada subtipo de receptor GABAA pode 

explicar o seu tipo de ação. Os vários fármacos incluídos nesta classe diferem também entre 

si pelas suas propriedades farmacocinéticas, sendo que quanto menor o seu tempo de semi-

vida, mais provável será a ocorrência do síndrome de descontinuação [38]. 

O síndrome de descontinuação está associado à cessação do tratamento com estes 

fármacos e constitui um dos maiores efeitos adversos à sua utilização. Além de estar 

associado a benzodiazepinas de curto tempo de semi-vida, é também mais provável ocorrer 

quando são usadas benzodiazepinas de maior potencia ou quando a interrupção da terapia 

não é feita de forma gradual. 

Em Portugal, são comercializadas as seguintes benzodiazepinas ansiolíticas: alprazolam, 

bromazepam, cetazolam, clobazam, clorazepato dipotássico, clorodiazepóxido, cloxazolam, 

diazepam, loflazepato de etilo, lorazepam, mexazolam, oxazepam e prazepam e as 

seguintes benzodiazepinas hipnóticas: brotizolam, estazolam, flurazepam, loprazolam, 

temazepam e triazolam [39]. 

 

Fármacos análogos/agonistas dos recetores das benzodiazepinas 

São o resultado de modificações moleculares na estrutura benzodiazepínica que lhes 

permitem  ter uma ação mais direcionada ao recetor GABAA. Os agonistas dos recetores das 

benzodiazepinas são de curta ação. Está disponível, no mercado português, o zolpidem [39]. 

 

Azopironas 

Neste grupo encontra-se a buspirona que, apesar de não ter relação química com as 

benzodiazepinas, apresenta um eficaz efeito ansiolítico [40]. 

É um agonista dos recetores 5-HT1A (serotoninérgicos) que reduz os sintomas sem provocar 

sedação ou dependência [39]. 

 

2.3.1.2. Antidepressivos 

A serotonina é um neurotransmissor do sistema nervoso central (SNC) envolvido na 

fisiopatologia das perturbações de ansiedade. As vias serotoninérgicas começam nos 

núcleos da rafe e prolongam-se às diversas áreas do cérebro envolvidas no controlo da 

ansiedade, como a amígdala cerebral que permite avaliar o grau de ameaça para, em 

seguida, instruir estruturas executivas quanto à defesa a desencadear. [41] 

A amígdala cerebral é regulada pelo córtex pré-frontal através da libertação de serotonina 

por parte deste. Assim, quando há uma disfunção serotoninérgica quebra-se o estado de 
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inibição tónica em que a amígdala se encontra naturalmente, passando esta estrutura a um 

estado de hiperatividade com consequente reação exacerbada de medo. 

A estratégia geral dos antidepressivos consiste em aumentar os níveis de serotonina e/ou 

noradrenalina, ao nível da sinapse dos neurónios, pelo que o uso destes fármacos pretende 

contrariar as anomalias nas suas vias. Esta estratégia é conseguida através de dois 

mecanismos principais: inibição da sua degradação metabólica ou inibição da sua 

recaptação. 

 

Tricíclicos 

Os antidepressivos tricíclicos (ADTs) constituem um grupo de moléculas cujo núcleo se 

apresenta sob a forma de três anéis (dois aromáticos e um anel central de sete membros). O 

seu mecanismo de ação consiste na inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina, 

na fenda pré-sináptica, por bloqueio da proteína carregadora que restitui os 

neurotransmissores ao nervo pré-sinático depois destes interagirem com os seus receptores. 

Apesar da sua elevada efetividade, este grupo de fármacos apresenta efeitos adversos 

consideráveis por atuarem também como antagonistas dos receptores colinérgicos M1 

muscarínicos, α1 adrenérgicos e H1 histamínicos, causando, respetivamente: obstipação, 

boca seca e visão turva; hipotensão e sedação; aumento de peso e sedação [42]. 

Segundo o prontuário terapêutico, incluem-se neste grupo a amitriptilina, clomipramina, 

dosulepina, imipramina, nortriptilina, reboxetina, trazodona, trimipramina, maprotilina, 

mianserina e mirtazapina [43]. 

 

Inibidores da monoaminoxidase 

As monomamino oxidases A e B (MAO A e MAO B, respetivamente) são flavoproteínas que 

catalisam a desaminação oxidativa de neurotransmissores e aminas biogénicas 

convertendo-as aos aldeídos correspondentes e levando à diminuição da sua concentração. 

Estão presentes em vários tecidos, como o cerebral e hepático [44]. 

A MAO A está sobretudo associada à degradação metabólica da noradrenalina e serotonina, 

sendo por isso o alvo dos inibidores cuja ação se quer antidepressiva. A MAO B, estando 

relacionada mais especificamente à dopamina, é um alvo para antiparkinsónicos [45,46] 

O principal problema associado a estes fármacos são as incompatibilidades com alimentos 

ricos em aminas, nomeadamente a tiramina, como é o caso do queijo (“efeito queijo”), vinho 

tinto, favas, entre outros. A tiramina é uma monomamina derivada do aminoácido tirosina e é 

um composto intermediário na síntese de compostos como a epinefrina, noradrenalina e 
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dopamina [45,47]. A MAO é também responsável pela degradação da tiramina e, por isso, os 

fármacos inibidores da MAO levam ao aumento da concentração deste composto, o que 

potencia o desenvolvimento de crises hipertensivas [45,48]. 

Recentemente, foram desenvolvidos inibidores da MAO reversíveis e seletivos para um dos 

seus subtipos que apresentam menos riscos de causarem as crises hipertensivas referidas. 

Os representantes deste grupo comercializados em Portugal são a moclobemida e o pirlindol 

[43]. 

 

Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) 

Os ISRS surgem como alternativa aos ADTs, na tentativa de serem minimizados os efeitos 

secundários que lhe estavam associados. Estas moléculas têm uma ação seletiva, pelo que 

bloqueiam apenas a bomba de recaptação da serotonina, o que leva ao aumento deste 

neurotransmissor na sinapse neuronal.  Devido a esta seletividade, diminuem também as 

suas interações com outro tipo de receptores e assim consegue-se um decréscimo dos 

efeitos colaterais que se verificam com o uso dos ADTs. Acrescem ainda as vantagens de 

terem um maior perfil de segurança e serem melhor tolerados [49,50]. 

Por estes motivos, devem ser os fármacos de primeira escolha no tratamento das 

perturbações de ansiedade. Em casos como o transtorno obsessivo compulsivo e fobia 

social, são sempre estes os fármacos de primeira linha, uma vez que os ADTs parecem não 

ser efetivos nestas patologias [50]. 

No nosso país, encontramos disponíveis os seguintes fármacos: citalopram, escitalopram, 

fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina e sertralina [43]. 

Contudo, é importante notar que, à exceção do escitalopram, estes fármacos estão 

associados a disfunção sexual e a sintomas gastrointestinais adversos (náuseas, vómitos, 

diarreia). 

 

Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (ISRSN) 

Os fármacos incluídos neste grupo apresentam um mecanismo de ação semelhante aos 

ISRS mas conduzem também à recaptação da noradrenalina. 

Estão disponíveis a venlafaxina, a duloxetina e o milnaciprano [43]. 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

Célia Mafalda Fonseca Ferreira             

   38 

2.3.1.3. Efeitos Adversos 

De uma maneira geral, os efeitos adversos dos psicofármacos englobam: tonturas, 

descoordenação motora, vertigem, fadiga diurna, alteração da memória a curto prazo, 

confusão, alterações gastrointestinais (obstipação, diarreia, vómitos), alterações visuais e 

distúrbios cardiovasculares. Podem, também, induzir tolerância, dependência física e 

psíquica e, em casos mais graves, podem desencadear psicoses. 

 

2.3.2. Terapia Não Farmacológica 

As terapias não farmacológicas são importantes no auxílio ao tratamento farmacológico. 

Tendo em conta os potenciais efeitos colaterais associados à terapia farmacológica, esta 

assume-se como uma ferramenta fundamental no tratamento desta desordem. 

Apesar de a sua aplicação ser escassa, existem várias opções, como por exemplo: 

 

Terapia cognitivo-comportamental 

É largamente utilizada em casos de perturbação de ansiedade e consiste numa série de 

intervenções baseadas na premissa de que as desordens emocionais se relacionam com 

factores cognitivos e que o tratamento psicológico leva a alterações desses fatores [51].  

 

Terapia de Biofeedback 

Este método consiste, fundamentalmente, na aplicação de instrumentos monitorizados, 

geralmente elétricos, para detetar e amplificar processos fisiológicos internos. Desta forma, o 

paciente reúne informação sobre a sua condição tornando possível o seu controlo e 

modificação, para a qual tem o auxílio do terapêuta [52]. 

 

2.4. Aconselhamento Farmacêutico 

Para os doentes a iniciar terapia farmacológica, o farmacêutico deve prestar o máximo de 

informação possível relativamente a interações medicamentosas, mantendo-se a par de 

terapias que possam estar em curso, e também a efeitos adversos que, tal como já foi 

descrito, são frequentes nos grupos terapêuticos em causa. Para doentes que estejam já a 

fazer terapia farmacológica, o farmacêutico deve manter o alerta, questionando sempre o 

utente se a mesma decorre sem efeitos secundários graves. Além disso, deve manter em 

mente as normas terapêuticas aplicáveis a este tipo de patologia para assim poder detetar 

uma eventual falha na terapia, abuso de determinadas substâncias e/ou formular uma 

eventual suspeita de subdiagnóstico de outra patologia e reportar ao clínico. 
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Em todos os casos, o farmacêutico deve sempre elucidar o doente acerca das terapias não-

farmacológicas, que são auxiliares do tratamento muito úteis mas muitas vezes 

menosprezados. 

De salientar ainda que existem outras patologias, como a hipertensão arterial, segundo 

alguns estudos, que se podem desenvolver ou acentuar se a ansiedade patológica não for 

controlada [53]. Seguindo os exemplos descritos no âmbito deste projeto, é então 

fundamental motivar o utente a seguir corretamente o esquema terapêutico. 

Durante o meu estágio, outro dos aspetos que pude perceber foi a pouca relevância que os 

utentes atribuem aos distúrbios do foro psiquiátrico. Por exemplo, de uma maneira geral, o 

utente que referia “não conseguir dormir” não o reconhecia como uma possível patologia ou 

sua consequência mas como “algo normal”. Embora acabem por recorrer aos cuidados de 

saúde primários, a procura de um especialista, numa primeira fase, é rara [54]. 

Aqui tornou-se evidente a importância da intervenção do farmacêutico no que diz respeito à 

sensibilização do utente para o seu caso. É fundamental a simplificação deste tipo de 

questões para que o utente se sinta à vontade para expôr o seu problema e, assim, 

conseguir-se obter o máximo de informação possível para poder ser dada uma resposta 

adequada.  

 

2.5. Conclusão 

As perturbações de ansiedade podem ser subdiagnosticadas pelos clínicos e, tendo o 

farmacêutico um contacto de proximidade, muitas vezes diário, com os utentes, acaba por 

ser o profissional de saúde que mais rapidamente pode suspeitar de um eventual quadro de 

perturbação de ansiedade, indicando ao utente a necessidade de reportar a sua situação ao 

seu médico de família, que saberá qual o rumo a dar ao caso. Assim, este é um tema 

extremamente complexo e que requer o empenho de vários profissionais de saúde. 

Como mencionado, existem sintomas que podem levar ao subdiagnóstico de perturbações 

de ansiedade, como é exemplo a perturbação do sono que pode mascarar uma perturbação 

de ansiedade generalizada ao ser estabelecido um diagnóstico de insónia primária, ou vice-

versa, ou seja, indivíduos medicados erradamente com ansiolíticos para minimizar a 

ansiedade, em alguns casos, além de agravar a insónia, o uso e abuso desse tipo de 

substâncias poderá evoluir para uma perturbação relacionada com o uso de substâncias 

[34]. 

A monitorização da terapia farmacológica bem como a manutenção de um uso racional dos 

fármacos devem ser garantidas pelo farmacêutico. Como foi descrito, existem outras 
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patologias que se podem desenvolver ou acentuar no seguimento de um estado ansioso 

patológico não controlado e, por conseguinte, o farmacêutico deve estar alerta para 

situaçãoes em que a adesão à terapia possa estar a falhar e, nesse caso, educar o doente 

para a vital importância de seguir o esquema terapêutico. 

Enquanto agente promotor de saúde deve ainda elucidar o doente relativamente a terapias 

não farmacológicas adjuvantes. 

O desenvolvimento deste projeto permitiu-me aprofundar conhecimentos na área da saúde 

mental que pude aplicar junto da comunidade utente da FV e que me permitiram atuar de 

uma forma mais assertiva e fundamentada.  
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Anexo I – Cronograma de atividades do estágio profissionalizante 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Receção e 

Armazenamento de 

Encomendas 

       

Controlo de Prazos de 

Validade        

Serviços 

Farmacêuticos        

Atendimento        

Rastreio        

Palestra sobre 

Métodos 

Contracetivos 

       

Cartão de Medicação        

Tema 1 – Escabiose        

Tema 2 – 

Perturbações de 

Ansiedade 

       

 

Anexo II – Instalações da FV 

A – Montra; B – Espaço de circulação; C – Gabinetes de consulta; D – Gavetas de 

armazenamento; E - Zona de receção de encomendas 
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ANEXO III – Rastreio no Centro Social da Paróquia de Nogueira 
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ANEXO IV – Apresentação sobre Métodos Contracetivos 
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ANEXO V – Palestra sobre Métodos Contracetivos na Escola Pêro Vaz de Caminha 

   

 

ANEXO VI – Cartão de Medicação 
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ANEXO VII – Disponibilização do folheto informativo sobre a Escabiose 

 

 

ANEXO VIII – Folheto informativo sobre a Escabiose 
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