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Resumo 

Neste relatório apresento o trabalho desenvolvido ao longo de seis meses, na Farmácia do Cavaco, 

em Santa Maria da Feira. É constituído por duas partes, sendo a primeira a descrição das 

atividades desenvolvidas na farmácia e a segunda parte as três intervenções relativas à promoção 

da adesão a terapêutica, às Drogas de abuso e aos Métodos Contracetivos. 

A maior parte dos utentes dirige-se à farmácia conhecendo apenas a zona de atendimento ao 

público e desconhece todo o trabalho envolvido até à dispensa da sua medicação. O farmacêutico 

deve ter contato com todas as atividades da farmácia comunitária que promovem uma melhor 

gestão e organização da mesma, como a receção das encomendas, a verificação dos prazos de 

validade, o receituário, a faturação, a dispensa de medicamentos e os serviços prestados ao utente, 

etc. 

Após algum tempo de estágio e tendo algum conhecimento do contexto social em que se insere a 

farmácia, a equipa, da qual fiz parte, decidiu desenvolver um projeto que envolve os lares do 

concelho e consiste em organizar a medicação semanalmente para os utentes com patologias 

crónicas, especialmente a faixa etária dos idosos, de forma a minimizar possíveis erros ou 

esquecimentos que influenciam a adesão à terapêutica e, consequentemente, a qualidade de vida 

destes utentes.  

Como uma segunda intervenção, abordei uma temática que achei muito pertinente, no meu 

primeiro contato com o balcão e com a dispensa de medicamentos, as drogas de abuso, onde se 

insere uma classe de fármacos que exige um cuidado especial quer pelo profissional de saúde, 

quer pelo utente, os antidepressivos. A este grupo de fármacos juntei outras substâncias de fácil 

acesso, sobretudo para os jovens, que causam uma elevada dependência física e química, como é 

exemplo o Ecstasy. 

Por fim, escolhi como tema da minha última intervenção os métodos contracetivos, uma vez que 

me deparei com alguma falta de informação nos utentes que desejam iniciar um destes métodos 

ou nos que já utilizam. Deste modo, tentei alertar aos utentes, que são vários os métodos 

contracetivos existentes e que a escolha de um deles deve ser feita tendo por base um planeamento 

familiar, recorrendo a aconselhamento médico ou farmacêutico. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Terapêutica; Drogas de abuso; Antidepressivos; Dependência Física, 

Dependência Química, Métodos Contracetivos. 
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PARTE 1 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA  

1.1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E 

FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

 Localização 

A Farmácia do Cavaco localiza-se na Rua António Martins Soares Leite, nº42, freguesia do 

Cavaco, concelho de Santa Maria da Feira. Trata-se de uma farmácia relativamente recente, tendo 

comemorado no passado dia 31e Julho o seu 12ºaniversário. Apesar de ser recente, já é 

considerada uma das principais farmácias do concelho, uma vez que apresenta uma vasta 

experiência na prestação de cuidados farmacêuticos. 

Tem a particularidade de situar-se na zona industrial do Cavaco, mas inserida também numa zona 

habitacional, junto de escolas, do centro da cidade, do Centro de Saúde e do Hospital de São 

Sebastião. 

 Horário de Funcionamento 

A Farmácia do Cavaco encontra-se aberta ao público todos os dias, durante 24 horas por dia, 

apresentando assim um serviço permanente aos seus utentes. A partir das 23 horas até às 9 horas 

do dia seguinte a farmácia encontra-se com as portas fechadas e o atendimento ao público é feito 

através de um postigo.  

Desta forma, foi-me dada a oportunidade de prestar serviços farmacêuticos durante um fim de 

semana e uma noite, o que me permitiu verificar que as necessidades ao atendimento ao público 

variam, uma vez que durante o fim de semana, normalmente, exige uma maior disponibilidade 

para o atendimento, devido a uma maior afluência do mesmo, enquanto que durante à noite o 

atendimento ao público não é tão significativo, possibilitando a realização de outras tarefas, 

contribuindo para uma melhor organização e gestão da farmácia. 

 Recursos Humanos 

Após o primeiro contato dos primeiros dias de estágio, consegui aperceber-me que a Farmácia do 

Cavaco tem à disposição dos seus utentes, uma equipa composta por colaboradores com 

competências técnicas e científicas, que garantem uma prestação dos seus serviços com o máximo 

de respeito pelo utente e pela profissão que exercem. 

A sua equipa é constituída por uma farmacêutica, que assume a função de Diretora Técnica, Dr.ª 

Olívia Gomes; duas farmacêuticas substitutas, Dr.ª Isabel Toscano e Dr.ª Berta Pereira; uma 
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Farmacêutica adjunta, Dr.ª Leonor Magalhães, duas farmacêuticas, Dr.ª Rita Coimbra Oliveira e 

Dr.ª Ana Regadas e duas técnicas de farmácia, Érica Santos e Filomena Oliveira (tempo parcial). 

 A farmácia cumpre assim com o disposto legalmente, pois está ao abrigo do Decreto de lei (DL) 

nº171/2012 artigo 57- A [1]. 

O bom funcionamento da Farmácia é assegurado pela colaboração do Sr. Agostinho, responsável 

pela receção de encomendas e consequente gestão da Farmácia, e da Sr.ª Margarida, responsável 

pela sua limpeza. 

 Espaço Físico da Farmácia 

Relativamente ao espaço físico da Farmácia, este rege-se pelas orientações das Boas Práticas 

Farmacêuticas para Farmácia Comunitária (BPF 2009) e do DL 307/2007 [2,3].  

O espaço interior é composto por duas zonas. Uma das zonas é acessível ao utente, constituída 

pela área de atendimento ao público, dois gabinetes de serviços farmacêuticos (espaço onde é 

realizado um atendimento mais confidencial, a realização de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, a administração de vacinas, e consultas dos serviços prestados na Farmácia, como é 

exemplo a nutrição). A outra zona, na retaguarda é constituída pelo escritório, área de receção de 

encomendas, armazém, laboratório, quarto de recolhimento, vestiários e instalações sanitárias. É 

importante referir que ainda possui uma pequena zona com material e bibliografia para apoio do 

profissional, particularmente, a Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário terapêutico, o Formulário 

Galénico, entre outros documentos de apoio – anexo I. 

O espaço exterior caracteriza-se por ser facilmente visível e identificável, pois a Farmácia 

apresenta-se ao nível da rua, identificada pela “cruz verde” luminosa das Farmácias Portuguesas. 

O diretor técnico, o horário de funcionamento, os serviços da farmácia encontram-se devidamente 

identificados – anexo II. 

1.2. GESTÃO, SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS 

 

 

1.2.1. SISTEMA INFORMÁTICO 

A aplicação informática utilizada na Farmácia é o SIFARMA 2000 – anexo III. Esta ferramenta 

constitui a base de todas as operações efetuadas na farmácia, dando assim resposta a uma enorme 

variedade de funcionalidades, permitindo ao farmacêutico desempenhar o seu trabalho com mais 

sucesso e rapidez. Desta forma, este sistema permite a total organização, sendo essencial na gestão 

de compras e vendas, no controlo dos stocks dos produtos e numa melhoria da gestão dos clientes 
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e utentes da farmácia. Consequentemente, o farmacêutico consegue construir uma relação de 

confiança com o utente. 

1.2.2. GESTÃO DE STOCKS  

A gestão de stocks é o equilíbrio da farmácia e deve garantir a existência de medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos, de modo a satisfazer as necessidades dos utentes. Como referido 

no tópico atrás descrito, a gestão é efetuada pelo SIFARMA 2000, sob orientação da responsável 

da farmácia, que determina cada produto, um stock máximo e mínimo. Em consequência, quando 

o stock do respetivo produto começa a diminuir, o programa insere este produto diretamente na 

lista para a encomenda. No entanto, os stocks podem ser alterados de acordo com as necessidades 

verificadas de cada produto. 

Alguns erros humanos causados pela elevada rotação de produtos, troca de artigos no momento 

da receção das encomendas, dispensa de um número errado de embalagens, entres outros, levam 

a erros de stock, que se definem como a diferença entre o stock informático e o stock físico 

existente. 

Esta gestão tem por base uma avaliação do histórico de compras, vendas de cada produto, tipo de 

população e as necessidades associadas à mesma e, não menos importante, a sazonalidade. 

1.2.3. ENCOMENDAS 

O processo de aquisição dos produtos farmacêuticos depende de várias características tais como: 

o tipo de produto em causa, a sua rotatividade e, consequentemente, a sua frequência de aquisição 

e quantidades encomendadas. 

O modo de aquisição mais frequente é a compra a distribuidores grossistas e armazenistas, uma 

vez que apresenta a vantagem de dar uma resposta rápida e eficaz às necessidades da farmácia. 

São realizadas encomendas diárias, de maiores quantidades de produtos, que são enviadas por 

modem aos fornecedores com que a Farmácia do Cavaco trabalha, nomeadamente, a Plural 

Cooperativa Farmacêutica, a Alliance Healthcare, a OCP Portugal e a COOPROFAR. 

 Para cada produto existente na farmácia estão definidas, na sua Ficha do Produto – anexo IV, as 

quantidades máxima e mínima a existir em stock. Desta forma, sempre que o responsável pelo 

setor das encomendas procede ao pedido de uma encomenda, o sistema informático gera 

automaticamente uma proposta que garante a reposição dos produtos até ao valor máximo do seu 

stock. A proposta de encomenda é analisada e avaliada, sendo possível realizar alterações por 

forma à melhor gestão da farmácia, existindo ainda, através do sistema informático, a 

possibilidade de se efetuar a encomenda reforçada de um produto, adicionando-o à lista de 

produtos a encomendar.  
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Face à realidade vivida nas farmácias, existe ainda a possibilidade de efetuar as encomendas por 

via telefone, quando o tipo de pedido surge, normalmente, em situações consideradas urgentes 

com vista a ter disponível na farmácia, o mais rapidamente possível, determinado medicamento 

pedido pelos utentes. É prática habitual na Farmácia do Cavaco consultar os armazenistas via 

telefone, de modo a garantir as necessidades dos seus utentes. 

Para além das encomendas efetuadas aos armazenistas, são adquiridos alguns produtos 

diretamente ao Laboratório ou a um representante de marca. Este tipo de aquisição processa-se 

tendo em conta a apresentação de propostas de compra pelos delegados e representantes dos 

laboratórios à Diretora Técnica que avalia estas oportunidades de negócio. Por norma, estas 

compras são efetuadas em quantidade, uma vez que a um maior volume de encomenda está 

associado a maiores bonificações à farmácia, justificando-se assim a adoção desta modalidade 

para aquisição de produtos de elevada rotatividade. Também em algumas situações de rotura de 

stock no armazenista, pode recorrer-se diretamente aos laboratórios para suprimir a falta dessa 

medicação.  

1.2.4. RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE 

ENCOMENDAS 

A Farmácia receciona as encomendas em banheiras ou caixas de cartão devidamente identificados 

e acondicionados, de acordo com a exigência do produto. Note-se que os produtos de frio vêm 

acomodados em caixas isotérmicas com termoacumuladores, de forma a garantir as boas 

condições de armazenamento durante o transporte. 

A encomenda deve vir sempre acompanhada da respetiva fatura ou guia de remessa, em 

duplicado, e no caso de medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes, da requisição destas 

substâncias, também em duplicado. 

Ao rececionar os produtos, deve ter-se em conta: 

 A integridade da embalagem; 

 O código e inequívoca identificação do produto rececionado – DCI ou nome comercial, 

forma farmacêutica e dosagem; 

 As quantidades recebidas e o PVP mencionado na embalagem do medicamento. De 

realçar que, durante o meu estágio, o PVP de muitos medicamentos sofreu vários 

reajustes, tendo-se verificado aumentos e decréscimos bastante significativos. 

 Atualizar no sistema informático o PVF, de acordo com o mencionado na fatura/guia de 

remessa; 

 Verificar sempre os prazos de validade dos produtos. Estes devem ser alterados sempre 

que não exista produto em stock ou quando se verifica que o prazo inscrito na embalagem 
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do produto rececionado é anterior ao prazo das embalagens já existentes em stock na 

farmácia; 

  Se existirem medicamentos de frio, estes devem ser prontamente rececionados e 

armazenados nas condições exigidas. 

Após a entrada de todos os produtos, confirma-se a correta receção da encomenda, verificando o 

valor final da fatura ou guia de remessa e o número de unidades e de produtos rececionados. De 

seguida, o Sifarma 2000 apresenta-nos uma lista dos medicamentos e produtos encomendados e 

não fornecidos na encomenda. Isto pode acontecer para produtos esgotados ou temporariamente 

em falta e, nestes casos, o programa informático permite-nos automaticamente transferir estes 

produtos para a encomenda diária de um outro fornecedor. 

Se existirem produtos de venda livre na encomenda, o sistema informático possibilita-nos a 

impressão imediata das etiquetas de cada produto, por forma a etiquetarmos os produtos antes do 

seu armazenamento. Para o cálculo do PVP é necessário ter em conta o preço de custo do produto 

para a farmácia, a taxa de IVA e a margem estabelecida pela farmácia para esse produto. 

Desta forma, dá-se por finalizada a receção da encomenda para que o stock informático dos 

produtos rececionados seja automaticamente atualizado. 

1.2.5. PRAZOS DE VALIDADE 

O armazenamento dos produtos na Farmácia do Cavaco baseia-se na metodologia “FEFO” – First 

Expired First Out, ou seja, os medicamentos são armazenados e dispensados segundo o seu prazo 

de validade. Durante estes seis meses de estágio, tive a oportunidade de verificar os prazos de 

validade dos produtos existentes na farmácia. Esta metodologia é realizada através da criação de 

uma lista de produtos, cujo prazo de validade registado no Sifarma 2000 expira no prazo de 3 

meses. Após a verificação de todos os produtos dessa lista: 

 Se o prazo de validade do produto é superior ao indicado na lista, procede-se à atualização 

do mesmo e os produtos ficam disponíveis para venda; 

 Se o prazo de validade do produto corresponde ao indicado na lista podem adotar-se duas 

medidas: o produto pode ainda ser dispensado ao utente atendendo ao esquema 

posológico da terapêutica ou o produto tem de ser devolvido ao fornecedor, 

acompanhado da Nota de Devolução – anexo V. 

 

É importante referir que existem exceções como são exemplo os produtos de uso veterinário e 

produtos de diagnóstico da diabetes mellitus, pois estes devem ser recolhidos e devolvidos 5 

meses antes de terminar o prazo de validade. 
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1.2.6. GESTÃO DE DEVOLUÇÕES 

A devolução de produtos pode ser devido: ao prazo de validade terminado ou preste a expirar; à 

embalagem danificada ou incompleta; ao produto alterado; à alteração do preço do produto; ao 

produto não pedido ou trocado; aos pedidos efetuados por engano; à recolha obrigatória de 

produtos, ou lote de determinado produto, por ordem do INFARMED ou detentor de AIM. 

Desta forma, quando existe a necessidade de devolver algum produto ao fornecedor, é emitida 

através do Sifarma 2000 uma Nota de Devolução – rever anexo V, onde constam a identificação 

da farmácia e da distribuidora para a qual vai ser devolvido o produto, qual ou quais os produtos 

a devolver e respetivas quantidades, o motivo que justifica a devolução, o PVF e a taxa de IVA a 

aplicar. Na Farmácia do Cavaco na nota de devolução criada é feita também uma referência ao 

número da fatura ou guia de remessa que acompanhou a receção do produto à farmácia. A nota 

de devolução, devidamente preenchida, é impressa em triplicado, ficando uma cópia na farmácia 

e as outras duas, depois de carimbadas e rubricadas, acompanham o produto devolvido ao 

fornecedor. Quando a devolução é aceite pelo fornecedor procede-se à regularização da situação 

através do reenvio para a farmácia do produto nas devidas condições ou, alternativamente, criando 

uma nota de crédito no valor correspondente ao do produto devolvido. Contrariamente se o 

fornecedor não aceitar a devolução, o artigo é reenviado à farmácia que assume o prejuízo e envia 

o referido produto para quebras. 

1.3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

A função do farmacêutico vai mais além do que a dispensa de medicamentos. A população espera 

do farmacêutico esclarecimentos e soluções para os seus problemas. O farmacêutico constrói uma 

relação de compromisso com o utente, dando-lhe segurança e confiança. Este é responsável pela 

dispensa de MNSRM e MSRM, devendo prestar o correto aconselhamento farmacêutico e apelar 

ao uso racional da medicação e ao não abandono da terapêutica, alertando para as suas 

consequências. 

 Durante estes seis meses, tive a oportunidade de avaliar a importância de esclarecer corretamente 

o utente e, para isso, é importante conseguir adaptar corretamente a linguagem científica à 

linguagem de senso comum. 

 

1.3.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA 

MÉDICA (MSRM) 

Segundo o DL nº176/2006 30 Agosto artigo nº114, os MSRM são todos os medicamentos que 

possam constituir direta ou indiretamente um risco para a saúde do utente, caso sejam utilizados 
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sem vigilância médica ou para outros fins, e se apresentarem substâncias que possam induzir 

reações adversas que justifiquem avaliação. E que sejam destinados a administração parentérica 

[4]. No ato da dispensa de medicamentos o utente deve apresentar a respetiva receita médica, 

onde o farmacêutico deve avaliar uma série de parâmetros antes da validação desta. 

1.3.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA 

MÉDICA (MNSRM) 

Segundo o DL nº176/2006 30 Agosto artigo nº115, MNSRM são todos os medicamentos que não 

preencham qualquer condição dos MSRM [4]. Estes medicamentos não são comparticipados, não 

sendo necessário receita para a sua dispensa. Contudo, é de extrema importância que o 

farmacêutico entenda qual é o problema do utente, avalie os sinais e sintomas. É da 

responsabilidade do farmacêutico aconselhar, informar sobre as condições de utilização do 

MSRM e realçar que se o problema persistir é necessário procurar ajuda médica. O farmacêutico 

deve tomar a responsabilidade de dispensar ou não o medicamento, tendo atenção à 

automedicação e se o utente necessita de ser avaliado por um médico. O uso de MNSRM deve 

ser responsável, destina-se ao alívio e tratamento de situações passageiras sem gravidade, 

devendo ter tempo de utilização limitado.  

Em algumas situações o uso deste tipo de medicamentos pode camuflar alguns problemas que os 

utentes não dão importância e, para tal, a intervenção do farmacêutico é crucial na resolução deste 

problema. Na maior parte dos casos, o utente recorre à farmácia como meio de resolução dos seus 

problemas, de forma a evitar tempo de espera por uma consulta médica e pela falta de meios para 

se deslocarem ao médico. É de extrema importância que o farmacêutico esteja em alerta constante, 

promovendo o uso correto dos medicamentos e alerte para as consequências da automedicação.  

1.3.3. PRODUTOS COSMÉTICOS 

Segundo o INFARMED, um Produto Cosmético é “qualquer substância ou mistura destinada 

a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo 

em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-

los, mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [5]. Este tipo de produtos é 

muito procurado pelos utentes para várias situações como a higiene da pele, a proteção solar, a 

higiene oral, o couro cabeludo, entre outros. Aqui, mais uma vez, o aconselhamento do 

Farmacêutico é importante, de forma a satisfazer as necessidades do utente. 

1.3.4. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO  
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O DL 148/2008 de 29 de Julho, define medicamentos veterinários como “um bem público e 

recursos cruciais para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde 

pública, sendo igualmente um instrumento de salvaguarda das produções animais” [6]. Na 

Farmácia do Cavaco os produtos com maior rotatividade são antiparasitários internos e externos 

e contracetivos. Também neste ramo da veterinária, existem casos de dispensa de medicamentos 

de uso humano, desde que o utente se faça acompanhar de receitas médico-veterinárias ou 

prescrição da medicação devidamente identificadas com a vinheta, carimbo e assinatura do 

médico veterinário.  

1.3.5. MEDICAMENTOS MANIPULADOS  

“Medicamento manipulado (MM), é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. Os MM são medicamentos 

preparados em farmácia de oficina ou pelos serviços farmacêuticos hospitalares e subdividem-se 

em fórmulas magistrais (preparados segundo receita e identificação do doente) e fórmula oficinal 

(preparado segundo as indicações de uma farmacopeia ou um formulário) [7]. O MM é uma 

preparação individualizada para a patologia do utente, por vezes, por falta do produto na indústria 

ou por opção do médico na dosagem. O MM é da responsabilidade do farmacêutico, e este deve 

certificar-se da qualidade da preparação, do uso de boas práticas e deve observar a preparação 

verificando as substâncias ativas, quantidades e acondicionamento do MM. O preço dos MM é 

calculado com base no valor das matérias-primas, materiais de acondicionamento e respetivos 

honorários [8]. Os MM são rotulados com a identificação do doente, nome do MM, dose, 

posologia, forma farmacêutica, condições de conservação, número de lote e PV. É também 

realizada uma ficha de preparação, onde constam todas as informações características do MM. 

Na Farmácia do Cavaco apresenta um laboratório destinado à preparação deste tipo de 

medicamento, com equipamentos, matérias-primas, respetivo boletim analítico, materiais e 

acondicionamento. Atualmente, nesta farmácia, o uso destas preparações, bem como as suas 

requisições são reduzidas. Desta forma, numa situação em que não compensa à Farmácia a 

compra de algumas matérias-primas para a realização do respetivo MM, por forma a satisfazer as 

necessidades do utente, a Farmácia efetua o pedido desse medicamento a uma outra Farmácia que 

como realiza em maior número este tipo de medicamentos tem, normalmente, à sua disposição as 

matérias-primas necessárias. Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de aviar uma receita 

de um MM, e proceder à sua realização, respeitando as boas normas. 

1.3.6. MEDICAMENTOS FITOTERAPÊUTICOS  
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Estes medicamentos são obtidos através de plantas medicinais, que apresentam qualidade, 

segurança e uma ação terapêutica comprovada. Ao longo destes seis meses, pude constatar que 

existe uma crescente procura destes produtos, no entanto o preço pode representar uma barreira 

para a aquisição dos mesmos, uma vez que a maioria destes produtos são mais dispendiosos que 

os restantes medicamentos. Os produtos fitoterápicos mais procurados são direcionados a 

perturbações do sono, fadiga, emagrecimento, entre outros. 

1.3.7. PRODUTOS DIETÉTICOS E ALIMENTAÇÃO 

ESPECIAL  

São produtos indicados para satisfazer as necessidades nutricionais dos utentes. Existem produtos 

que são comparticipados mediantes algumas exceções descritas numa lista do Despacho 

nº25 822/2005 [9]. Contudo também existe uma procura, normalmente sazonal, da parte dos 

utentes com o objetivo de reduzir peso e diminuir a gordura corporal. A Farmácia do Cavaco 

disponibiliza de produtos de emagrecimento assim como aconselhamento nesta área por uma 

nutricionista quinzenalmente. Dispõem também de leites, papas, suplementos hiperproteicos e 

suplementos vitamínicos.  

1.3.8. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

Segundo o DL nº176/2006, o medicamento homeopático, é “obtido a partir de substâncias 

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

descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num 

Estado membro, e que pode conter vários princípios.”. Na Farmácia do Cavaco ocorre a 

solicitação de medicamentos homeopáticos [4]. 

1.3.9. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Dispositivos médicos são instrumentos de saúde importantes usados para tratar, prevenir ou 

diagnosticar uma doença através de mecanismos que não se traduzem em ações farmacológicas, 

metabólicas ou imunológicas [10]. Na Farmácia do Cavaco a maior solicitação incide em meias 

de descanso e material de penso. Verifica-se uma maior procura destes produtos na Farmácia, 

apesar destes se encontrarem à venda noutros locais, uma vez que na Farmácia os utentes têm ao 

seu dispor o esclarecimento e o aconselhamento farmacêutico. Em seguimento desta importância 

do papel do farmacêutico no aconselhamento destes instrumentos de saúde, fui a uma formação, 

juntamente com a equipa da Farmácia, da Gameiros Material Clínico LDA. sobre ortóteses, a 

correta aplicação e utilização das mesmas. 
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1.4. RECEITUÁRIO 

1.4.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA 

De acordo com a Portaria nº 137-A/2012, a prescrição médica deve ser realizada por DCI, 

seguido sempre da dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens, dimensão da 

embalagem (quantitativa) e posologia. Desta forma, promove-se o uso de medicamentos 

genéricos, assim como o direito de opção por parte do utente pelo medicamento comercial ou 

genérico. Excecionalmente, existem medicamentos prescritos pelo nome comercial ou indicação 

do nome do titular da autorização de introdução no mercado (AIM), quando há inexistência de 

medicamento genérico comparticipado ou para o qual só exista o medicamento original de marca. 

Uma outra situação rege-se por uma justificação técnica do médico relativamente à 

insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito. Esta última deve respeitar os 

seguintes casos e deve ser mencionada na receita [11].  

 Exceção a) art. 6º - (Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED); 

 Exceção b) art. 6.º - Reação adversa prévia (suspeita de tolerância ou reação adversa);  

 Exceção c) art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias (destinado a assegurar 

a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias). 

Na exceção a) e b) o doente não tem direito de opção, mas na exceção c) o doente pode optar por 

um medicamento de preço igual ou inferior ao prescrito. 

De momento as receitas são eletrónicas, esperando-se que no futuro a prescrição seja por via 

cartão de cidadão. No entanto, ainda existem receitas manuais, nos seguintes casos (devidamente 

assinalados na receita): falência informática, inadaptação ao prescritor, prescrição do domicílio e 

máximo de 40 receitas por mês.  

Relativamente às regras de prescrição, cada receita deve ter no máximo 4 medicamentos 

diferentes e por cada medicamento podem ser prescritos 2 embalagens. Porém, a receita não pode 

ultrapassar quatro embalagens no total [11]. 

A Farmácia do Cavaco aderiu à Receita Médica Eletrónica no Sifarma em Abril de 2015, sendo 

que tive a oportunidade de dispensar medicamentos por via manual e por via eletrónica, e assistir 

à transição de uma via para a outra. Como auxílio, foi-me dada a oportunidade de assistir a uma 

formação ministrada pelo Dr. António Nunes, da Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão, 

por intermédio da ANF, na qual foi-nos explicado como proceder na utilização da Receita Médica 

Eletrónica. 

1.4.2. VALIDAÇÃO DA RECEITA 
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É importante conhecer todos os parâmetros para avaliar uma receita e por fim, validar antes de 

dispensar o medicamento ao doente. Na Farmácia do Cavaco, esta avaliação passa por seguir a 

Portaria 137-A/2012 e o Despacho n.º 4322/2013 [12]. Para que se dê a validação da receita 

médica é necessário que esta inclua os seguintes elementos:  

 Número da receita;  

 Local de prescrição;  

 Identificação do médico prescritor;  

 Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema;  

 Entidade financeira responsável;  

 Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos, 

nos termos previstos no artigo 6.º;  

 Denominação comum internacional da substância ativa;  

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens; 

 Se aplicável, designação comercial do medicamento;  

 Se e consoante aplicável a informação nos termos previstos do n.º 4 do artigo 6.º 

ou n.º 4 do artigo 7.º;  

 Se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos;  

 Data de prescrição;  

 Assinatura do prescritor. 

O farmacêutico deve ter atenção ao prazo de validade da receita, pois esta apenas é válida pelo 

prazo de 30 dias a contar da data da sua emissão. Porém a receita pode ser renovável, contendo 

até três vias, com o prazo de validade de seis meses para cada via, a partir da data de prescrição, 

com a indicação de se é 1ª, 2ª ou 3ª via [13]. 

1.4.3. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

Os utentes são abrangidos por diferentes regimes de comparticipação, sendo o Sistema Nacional 

de Saúde (SNS), a entidade responsável que possui dois regimes de comparticipação, o geral e o 

especial nos quais o estado paga uma percentagem do PVP segundo escalões. Os escalões são 

atribuídos mediante o grupo farmacoterapêutico. Quanto ao regime geral, os escalões de 

comparticipação são: A-90%, B-69%, C-37% e D-15%. Quanto ao regime especial, acresce 5% 

para o escalão A (95%) e 15% para os restantes (B-84%; C-54%; D-30%). Neste último regime, 

fazem parte os pensionistas e na receita está identificado um “R” ou “RO”.  

Existem utentes que são abrangidos ainda por outras entidades responsáveis pela 

comparticipação. Durante o estágio, os que surgiram mais intensamente foram: Serviços de 
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Assistência Médica Social (SAMS), sãvida-EDP, Caixa Geral de Depósitos e Militares. Nestes 

casos, é necessário tirar cópia da receita e do cartão com o respetivo número. Deste modo, a 

comparticipação subdivide-se, ou seja, o SNS comparticipa uma parte e a outra entidade 

comparticipa a outra parte.  

Ainda existe um regime de comparticipação especial destinado a algumas patologias (como por 

exemplo: dor crónica, alzheimer, psoríase) ou a grupo de doentes, sendo que a receita deve ter a 

portaria ou despacho correspondente [14,15]. 

Relativamente os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus apresentam um regime 

de comparticipação de 85% do PVP em tiras-teste e de 100% em agulhas, seringas e lancetas. 

1.4.4. PROCESSAMENTO DO RECEITUÁRIO E 

FATURAÇÃO 

Na Farmácia do Cavaco o receituário é conferido diariamente, normalmente, durante o período 

noturno, uma vez que é mais calmo no que diz respeito ao atendimento, permitindo confirmar se 

a receita foi aviada corretamente e caso se constate algum erro é importante contatar o utente. Os 

aspetos importantes a confirmar são: se o medicamento, dose e quantidade aviados foram os 

mesmos que o prescrito, se o plano de comparticipação e a validade estão corretos, e se constam 

a identificação e a assinatura do doente e médico. Com o início da utilização da receita eletrónica, 

constatamos que alguns erros foram minimizados, bastando para isso proceder sempre à 

verificação final do aviamento. O plano destas receitas é feito automaticamente (99x) e quando a 

validade da receita expira, o programa emite um alerta de que a receita não pode ser aviada. Após 

a conferência, o farmacêutico deve carimbar, colocar a data e assinar.  

As receitas são organizadas segundo os planos de comparticipação e agrupadas em lotes de 30 

receitas. A faturação é realizada no fim do mês, pelo que nessa altura, procede-se ao fecho dos 

lotes e imprime-se os verbetes de identificação de todos os lotes (contém o resumo de cada lote), 

sendo que estes são carimbados e guardados com o respetivo lote de receitas. Finalmente, é 

emitido o resumo de lotes e a fatura mensal em triplicado (uma fica na farmácia, outra é enviada 

ao contabilista e a terceira é anexada ao receituário). O receituário correspondente ao SNS é 

enviado para o CCF, no dia 5 de cada mês. O receituário correspondente aos restantes regimes de 

comparticipação é enviado até ao dia 10 para a ANF. Após a validação do receituário, a farmácia 

recebe o valor das comparticipações e a devolução de receitas incorretas. Quando é possível a 

correção, estas podem ser reenviadas juntamente com a faturação do mês seguinte.  

1.5. VALORMED 
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O projeto Valormed baseia-se na gestão de resíduos, que procede à recolha e tratamento destes, 

de modo seguro, evitando que estes resíduos fiquem acessíveis à população, como qualquer outro 

resíduo. Portanto, a Valormed abrange a recolha de embalagens vazias, produtos fora de uso e 

também recolhe produtos de uso veterinário, que podem ser entregues nas farmácias, pois estas 

possuem um contentor destinado a este fim. Este projeto tem como objetivo a consciencialização 

do uso racional do medicamento e à importância de minimizar danos ambientais com os resíduos 

dos mesmos. Durante o estágio assisti à preocupação que os utentes, por norma, demonstram em 

rejeitar os medicamentos fora de uso no local adequado, pedindo para isso a nossa ajuda [16].  

1.6. SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA 

A Farmácia do Cavaco disponibiliza aos seus utentes vários serviços como determinações 

bioquímicas e fisiológicas: colesterol total, triglicerídeos, glicemia, teste de gravidez, medição da 

pressão arterial, medição do peso e altura. Tem ainda o serviço de administração de injetáveis, 

consultas de nutrição, consulta de podologia, consulta de osteopatia e rastreio ocular. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizar determinações bioquímicas e fisiológicas, 

construindo assim, uma relação de proximidade com o utente, aprendi a importância de 

estabelecer um diálogo e aconselhar sobre a terapêutica farmacológica, bem como realçar a 

extrema importância da adoção de medidas não farmacológicas. É importante destacar a 

assiduidade de determinados utentes para o controlo destes parâmetros, essencialmente o da 

pressão arterial, permitindo assim através de um registo feito por nós num boletim, aconselhar e 

até educar o utente para uma melhor qualidade de vida ou, numa situação que exija mais cuidado, 

encaminhar o utente para o médico.   

1.7. FORMAÇÃO NO ESTÁGIO  

Durante o estágio foi-me dada a oportunidade de frequentar algumas formações. Uma delas, como 

já referido anteriormente, no Porto, da Gameiros Material Clínico LDA., que permitiu adquirir 

conhecimentos sobre os seus produtos, indicações terapêuticas e respetivo aconselhamento. 

Também assisti a algumas formações na farmácia sobre: produtos homeopáticos promovida pela 

Boiron e aconselhamento de produtos de proteção solar pela Bioderma, dando ênfase às diferentes 

galénicas existentes e aconselhamento de produtos para pele atópica, pela Leti Laboratórios.  

Tive ainda a oportunidade de ter contato com vários delegados que dispensaram algum do seu 

tempo na apresentação e auxílio no aconselhamento de vários produtos.  
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1.8. ESTÁGIO NA FARMÁCIA DO CAVACO 

Ao final destes seis meses de estágio, pude concluir que o farmacêutico assume um papel muito 

importante quer na dispensa quer no aconselhamento, uma vez que se trata do elo que, muitas 

vezes, une o médico ao utente. A Farmácia do Cavaco está inserida num meio rural, pequeno, 

permitindo construir uma relação de confiança e fidelidade entre a farmácia e o utente.  

Durante a primeira fase do estágio, foi-me dada a oportunidade de conhecer a organização e o 

funcionamento da farmácia. Assim iniciei o estágio com o armazenamento das encomendas e 

reposição de stocks, possibilitando o contato com os laboratórios, produtos e os seus locais de 

armazenamento. Numa segunda fase do estágio que consiste no atendimento ao público, recebi 

previamente informação sobre protocolos de atendimento, a importância do aconselhamento e a 

importância da utilização de uma linguagem simples e clara, de forma a garantir que o utente sai 

da farmácia devidamente informado. Comecei por efetuar o atendimento ao balcão, acompanhada 

pela Dr.ª Olívia que me deu sempre um apoio científico, bem como a restante equipa. De forma 

gradual, fui fazendo o atendimento de forma individual, recorrendo-se, sempre que necessário, ao 

apoio dos colegas. Foram-me dados vários conselhos para desempenhar um melhor papel, 

respeitando sempre a minha maneira de ser e agir. Durante esta fase do estágio foi possível estudar 

as receitas, de modo a perceber e resolver casos clínicos de alguns utentes, consultando o apoio 

bibliográfico da farmácia, assim como o SIFARMA 2000 e outras fontes informáticas. Quando 

comecei o atendimento ao balcão, contei quase sempre com a compreensão e o apoio dos utentes, 

sentido que estes percebiam a importância da farmácia dar a oportunidade de aprendizagem a um 

elemento novo, o que amenizou todo a minha adaptação. Relativamente ao atendimento, é 

importante que se esteja informado sobre os produtos, de modo a prestar um bom serviço, 

transmitindo segurança aos utentes. Durante o estágio verifiquei que muitos destes utentes já são 

idosos, e deste modo, é necessário alguma compreensão, cuidado e sobretudo garantir que sabem 

utilizar a medicação corretamente. Numa terceira e última fase, iniciei o processo de conferência 

de receituário, auxílio no agrupamento de lotes e na faturação mensal. 
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Tabela 1 – Cronograma de estágio na Farmácia do Cavaco. 

2 de Fevereiro a 31 de Julho 2015  

Tarefa Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Armazenamento dos produtos        

Realização de determinações 

fisiológicas e bioquímicas  

      

Realização de encomendas via 

telefone 

      

Reclamações e devoluções 

relativas a produtos 

      

Contato com receitas 

(resolução de casos clínicos) 

      

Organização de receituário       

Ajuda na Faturação e fecho do 

mês 

      

Atendimento ao balcão       

Recolha de produtos a retirar 

com prazo de validade a 

expirar 

      

Preparação de Manipulados       

Realizaçao de Encomendas       

Verificação, conferência das 

encomendas 

      

Verificação do receituário       
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PARTE 2 – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS 

DESENVOLVIDOS 

2.1. PROMOÇÃO DA ADESÃO À TERAPÊUTICA 

 

2.1.1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Antes de fazer a apresentação deste projeto, devo referir que a ideia partiu de três colegas, a Dr.ª 

Rita Coimbra, a Dr.ª Ana Regadas e a Dr.ª Érica Santos e só posteriormente dei o meu contributo 

na elaboração do mesmo, juntamente com as colegas. 

Este projeto consiste na promoção da adesão à terapêutica por parte dos utentes, garantindo que 

esta seja feita corretamente, tendo em conta o medicamento, a dosagem, a posologia, a melhor 

altura para a toma e quais os cuidados que o utente deve ter quando lhe é administrado um 

determinado medicamento. Elaboramos assim um projeto em que contactamos as diferentes 

instituições do concelho de Santa Maria da Feira, que têm à sua responsabilidade inúmeros 

utentes/doentes que necessitam fazer uma terapêutica diária, englobando vários medicamentos a 

várias horas do dia. 

Esta parceria tem como principal foco o utente/doente. No entanto, também apresenta vantagens 

para ambas as instituições. À farmácia cabe a responsabilidade da correta dispensa de toda a 

medicação necessária, garantindo que nunca há quebras; estabelecer sempre que necessário 

comunicação com o clínico prescritor e restantes profissionais de saúde envolvidos. Por outro 

lado, a instituição usufrui de um serviço qualificado e de qualidade (perante os seus utentes/ 

familiares) sem custos acrescidos ao custo da medicação. Além das vantagens anteriormente 

referidas garantimos ainda um desconto de 15% em todos os produtos de dermocosmética; e um 

desconto de 10% em suplementos vitamínicos e medicação não sujeita a receita médica. Acresce 

ainda o fato da entrega semanal da medicação na instituição ser completamente gratuita. Em 

baixo apresento o procedimento de atuação neste projeto. 

 

Procedimento de atuação:  

1) É da responsabilidade de uma equipa de profissionais de saúde previamente definida 

(Farmacêuticos e Técnicos de Farmácia) a preparação e a entrega da medicação aos 

lares com os quais for estabelecido uma parceria; 
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 Assinatura por parte de ambas as partes envolvidas de uma declaração de 

consentimento informado, ficha 1 (em anexo) 

 Procede-se ao preenchimento da ficha 2 (em anexo), após recolha da 

medicação feita pelos utentes (consulta ao receituário e ficha do utente); 

 Toda a medicação do utente fica armazenada e devidamente identificada na 

farmácia – cada utente tem uma caixa com o nome, idade, morada e 

contacto telefónico – de acesso exclusivo ao profissional de saúde 

responsável pela sua preparação semanal da medicação (PSM); 

 É preparado e entregue o blister da PSM num dia previamente acordado 

com a instituição. 

 

É importante realçar que neste projeto, a farmácia garante a dispensa de toda a medicação aos 

utentes da instituição (suspensa e a crédito) mesmo quando não haja receita com data válida, com 

o compromisso de entrega do receituário por parte do lar assim que possível.  

Tabela 2 – Preparação semanal da medicação. 

Medicamento Jejum Pequeno-almoço Almoço Jantar Ceia 

      

      

      

      

 

 

2.1.2. OBJETIVOS 

A Farmácia do Cavaco tem como objetivo na apresentação deste projeto assegurar o 

acesso a medicação bem como aos seus serviços – informação de saúde e seguimento 

farmacoterapêutico qualificado – a toda a população, inclusive aquela que não tem possibilidade 

de se deslocar às suas instalações.  

 Desta forma propusemos uma parceria com as diversas instituições do concelho de Santa 

Maria da Feira, com intuito de garantir ao doente/utente o acesso ao medicamento certo, na dose 

correta e na altura adequada. Deste modo, pretendemos uma entreajuda com os colaboradores de 

cada instituição, garantindo que a medicação é corretamente administrada.  
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2.1.3. RESULTADOS 

Como resultados, ainda não podemos concluir nada em concreto, uma vez que as propostas ainda 

estão em avaliação por parte das instituições e a Farmácia aguarda uma resposta das mesmas para 

assim colocar em prática este projeto. 

 

2.1.4. PAPEL DO FARMACÊUTICO  

A não adesão à terapêutica está associada a piores resultados, a uma maior progressão da doença 

e a um aumento dos custos na prestação de cuidados de saúde, podendo mesmo comprometer a 

saúde pública. Considera-se que um doente adere à terapêutica quando toma os fármacos 

prescritos pelo profissional de saúde, nas doses e horários indicados pelo mesmo e acordados 

previamente. [17] 

Assim, o farmacêutico deve ter um papel ativo na promoção da adesão à terapêutica, uma vez que 

é crucial para qualquer tratamento, que se cumpra a terapêutica na íntegra, tendo em conta o 

medicamento, a dosagem e a posologia. 

O cumprimento da terapêutica é uma temática complexa e multifatorial, e por isso, influenciada 

por fatores diretamente relacionados com o doente, pela respetiva medicação e também pela 

situação económica do país e das pessoas. [18] Daí a elevada importância dos profissionais de 

saúde, essencialmente, dos farmacêuticos efetuarem um acompanhamento, por forma a manter 

um contato direto com o utente, e assim através de esclarecimentos e de uma transmissão de 

informação, conseguir que o utente assimile que é de extrema importância para a sua qualidade 

de vida aderir a uma terapêutica associada a medidas não farmacológicas. 

 Desta forma, a equipa da Farmácia do Cavaco decidiu investir neste projeto, uma vez que 

pensamos ser uma área que possa contribuir para mais sucesso das terapêuticas, maior qualidade 

de vida para os nossos utentes e acreditamos contribuir para a saúde pública e a redução dos gastos 

por parte do Estado, que poderá apoiar outras áreas relativas à saúde. 
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2.2. DROGAS DE ABUSO 

Com o início do atendimento ao público, uma das primeiras perceções que tive, foi a da utilização 

desmedida, por parte dos utentes, de uma classe de fármacos, os antidepressivos. Assim, por 

várias vezes, os utentes pediram que lhes aviasse antidepressivos sem receita médica e quando 

lhes adverti que não iria fazê-lo por se tratar de uma classe de fármacos sujeita a receita médica 

e, acima de tudo, medicamentos que apresentam vários efeitos adversos, várias interações e uma 

dependência, que comprometeria o seu bem-estar e a sua qualidade de vida, na maioria dos casos, 

na minha opinião, o utente não ficou completamente convencido da importância da toma destes 

medicamentos apenas e só por aconselhamento médico e na posologia prescrita pelo mesmo. 

Assim sendo, achei pertinente tentar mudar a mentalidade de uma geração mais jovem quanto ao 

perigo de aceder a drogas de abuso, incidindo mais sobre as drogas ilícitas, por estarem mais 

acessíveis, mas também referenciando que a toma de drogas lícitas, como os antidepressivos, só 

deverá ser feita por aconselhamento médico– anexo VII. 

 

2.2.1. DEFINIÇÃO 

As drogas de abuso são conhecidas como qualquer substância que modifica, aumenta, inibe ou 

reforça as funções fisiológicas, psicológicas ou imunológicas do organismo de maneira transitória 

ou permanente. O uso de substâncias psicoativas pode levar a um síndrome de dependência, a 

nível comportamental, cognitivo e fisiológico, que se desenvolvem após o uso repetido de 

substâncias. [19,20] Esta dependência pode ser: física, quando se trata de um conjunto de 

distúrbios físicos quando o uso deste tipo de substâncias é interrompido, denominado de síndrome 

de abstinência, e ou psíquica, quando a substância psicoativa produz um sentimento de satisfação 

e um impulso psicológico que requer o uso periódico ou contínuo da mesma. 

Este tipo de drogas podem subdividir-se em drogas lícitas e drogas ilícitas. 

 

2.2.2. DROGAS LÍCITAS 

De entre as drogas utilizadas, de uma forma legal no nosso país, podemos destacar: 

 Álcool 

O marcado carácter social desta substância e a grande aceitação de que usufrui, permitem 

catalogar como sendo normais padrões de consumo que, na realidade, são claramente exagerados 

e consequentemente levaram à dependência. 
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Como efeitos imediatos, podemos destacar a sensação inicial de euforia e de desinibição, 

seguindo-se um estado de sonolência, turvação da visão, descoordenação muscular, diminuição 

da capacidade de reação, diminuição da capacidade de atenção e compreensão, fadiga muscular, 

entre outros. 

Desta forma, o álcool atua bloqueando o funcionamento do sistema cerebral responsável pelo 

controlo das inibições. Estas, ao verem-se diminuídas, fazem com que o indivíduo se sinta 

eufórico, alegre e com uma falsa segurança em si mesmo que o poderá levar, em determinadas 

ocasiões, a adotar comportamentos perigosos. De todos os comportamentos perigosos, podemos 

realçar a condução de veículos, sendo que o álcool é considerado a substância psicoativa que mais 

provoca acidentes rodoviários e mortes, essencialmente entre os jovens. [21] 

O consumo crónico desta substância psicoativa produz várias alterações em diferentes órgãos 

vitais do nosso organismo, como são exemplo o cérebro e o coração. As perturbações psíquicas, 

como sendo a irritabilidade, a insónia e as encefalopatias são comuns. 

Na mulher grávida, o consumo crónico de álcool pode originar à síndrome alcoólica fetal que se 

caracteriza por malformações no feto e baixo coeficiente intelectual, entre outros. No entanto, 

nem todos os fetos são igualmente vulneráveis aos efeitos neurotóxicos do álcool. Desta forma, 

enquanto alguns fetos são severamente afetados, outros não têm nenhuma evidência de 

neuropatologia. De entre vários estudos realizados, destaco um que refere que a razão pela qual 

os resultados obtidos são muito diferentes entre os fetos expostos é a existência de diferenças 

genéticas. Neste estudo foi identificado apenas 1 gene, o neuronal nitric oxide synthase (nNos) 

cuja mutação pode agravar os défices comportamentais, a microcefalia e as perdas neuronais 

induzidos pelo álcool. [22] 

 Tabaco 

Apresenta efeitos estimulantes e depressores, sendo que nas pessoas não dependentes provoca 

náuseas e vómitos. Facilita a memória, reduz a agressividade, diminui o aumento do peso e o 

apetite em relação aos doces e aumenta o gasto de energia, tanto na inatividade como no exercício. 

No entanto, apresenta um aumento do ritmo cardíaco, da frequência respiratória e da tensão 

arterial. 

Após a inalação do fumo, a nicotina atua no cérebro de forma quase imediata provocando uma 

ação satisfatória no indivíduo, levando a que a sua prática contínua acaba por consolidar-se no 

comportamento do fumador e a partir daí faz sentido falar-se em dependência da nicotina. 

Mesmo sendo a nicotina uma substância estimulante, a maior parte dos fumadores considera que 

relaxa, devendo-se isto ao fato do cigarro acalmar a ansiedade provocada pela sua falta.  
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A longo prazo, o tabaco produz uma ação irritante sobre as vias respiratórias, provoca uma maior 

produção da mucosidade e dificuldade em eliminá-la. A irritação contínua provoca a inflamação 

dos brônquios, e consequentemente o desenvolvimento de bronquite crónica. 

As secreções dificultam a passagem do ar, originando a obstrução crónica do pulmão e graves 

complicações, como é exemplo o enfisema pulmonar. Assim sendo, os fumadores têm menor 

resistência física e cansam-se mais. Acresce ainda a relação causa-efeito existente entre o tabaco 

e o cancro do pulmão. Ao nível do sistema cardiovascular, o tabaco é um fator de risco muito 

importante no que se refere às doenças cardiovasculares, uma vez que a sua ação provoca 

arteriosclerose, que favorece o desenvolvimento de transtornos vasculares, como são exemplos a 

trombose e o enfarte do miocárdio.  

Na gravidez, assim como o álcool, o tabaco também induz o aparecimento de malformações.  

Concluindo, a nicotina é uma substância com elevada capacidade aditiva, como demonstra a 

enorme quantidade de indivíduos no mundo que dependem desta substância e a dificuldade em 

alcançar a abstinência, incluindo aqueles que já têm graves complicações físicas. [21] 

 Psicofármacos 

1. Barbitúricos 

Os barbitúricos foram, durante muitos anos, praticamente os únicos sedativos e hipnóticos 

disponíveis para uso clínico. Deles restam o fenobarbital, como antiepilético e o tiopental, como 

anestésico geral. Estes fármacos produzem uma depressão de todas as funções do SNC - funções 

superiores e funções vegetativas - e, por isso, a sua ação depressora é pouco seletiva e o efeito 

produzido muito dependente da dose, variando o efeito desde a simples sedação até ao coma e 

morte. [23] 

Assim em doses fracas, os barbitúricos provocam sensações de tranquilidade, ajudam a conciliar 

o sono, diminuem levemente a tensão arterial e a frequência cardíaca. No entanto, em quantidades 

mais elevadas diminuem os reflexos, debilitam e aceleram o ritmo cardíaco, dilatam as pupilas e 

provocam lentidão na respiração, o que pode levar ao estado de coma e à morte, uma vez que a 

margem de segurança é muito estreita, daí a importância do farmacêutico aconselhar e alertar no 

momento da dispensa desta classe de medicamentos. 

Para além desta margem de segurança estreita, o consumo contínuo facilita a instauração de 

tolerância e a dependência. Acresce ainda uma tolerância cruzada com outros depressores do 

Sistema Nervoso Central, incluindo o álcool e as benzodiazepinas, que falarei posteriormente, 

que obedece, em grande medida, à indução das enzimas hepáticas que os metabolizam. É de 

realçar que a tolerância é menos intensa em relação a estas substâncias do que a que ocorre com 

os opiáceos, pelo que os problemas por overdose são mais frequentes com barbitúricos do que 

com a morfina ou heroína, que será abordada posteriormente. 
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A suspensão súbita do consumo habitual desencadeia uma síndrome de abstinência, caracterizada 

por convulsões, confusão acompanhada ocasionalmente por terríveis alucinações, desorientação 

em relação ao tempo e ao espaço, náuseas, vertigens, aumento da temperatura e da frequência 

cardíaca e, por fim, o risco de vida. 

2. Antidepressores 

O mecanismo de ação dos antidepressores é complexo e envolve uma resposta demorada de 

adaptação dos recetores das aminas biogénicas. É importante realçar, que muitas vezes o 

insucesso com os derivados tricíclicos se deve não só a uma dosagem insuficiente, como também 

ao desejo de se verificar, rapidamente, efeitos visíveis. Os fármacos pertencentes a cada uma das 

classes são bastante homogéneos, distinguindo-se mais pelos aspetos quantitativos do que 

qualitativos, e pela farmacocinética. 

Os derivados tricíclicos (amitriptilina, clomipramina e imipramina) representam a primeira 

geração de fármacos antidepressores, tendo a vantagem de ser baratos e eficazes. Estes  provocam 

um aumento da concentração de noradrenalina e/ou de serotina (5HT) ao nível dos recetores 

centrais. Para além deste efeito, observa-se o bloqueio dos recetores muscarínicos, 

histaminérgicos H1 e adrenérgicos a1, o que explica parte das reações adversas destes 

medicamentos. Os inibidores selectivos da recaptação da serotonina (fluoxetina, fluvoxamina, 

paroxetina e sertralina) são hoje considerados por muitos psiquiatras, como de 1ª linha, pois são 

eficazes e muito melhor tolerados pelos doentes. Ao longo do estágio, pude constatar que esta 

classe de fármacos é de fato considerada a de 1.ª linha, sendo muito prescritos pela classe médica. 

Relativamente à classe dos inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina, podemos 

destacar a venlafaxina. Embora estes fármacos apresentem uma ação semelhante aos tricíclicos 

têm, tal como a classe anterior, baixa afinidade para os recetores muscarínicos, histaminérgicos 

H1 e adrenérgicos a1 o que se traduz num melhor perfil, para os casos que não respondem 

satisfatoriamente aos derivados tricíclicos. A reboxetina por sua vez, é um inibidor selectivo da 

recaptação da noradrenalina, sendo que as reações adversas relacionam-se com o aumento da 

noradrenalina. Desta forma, os inibidores da MAO reservam-se, para os casos que não respondem 

satisfatoriamente aos derivados tricíclicos. Os inibidores clássicos da MAO (por ex. fenelzina, 

tranilcipromina) têm tendência para originar interações com outros fármacos ou com alimentos 

que contêm aminas e podem, ainda, lesar o parênquima hepático, pelo que já hoje não são usados. 

A introdução dos inibidores seletivos e reversíveis da MAO A, como por exemplo, a 

moclobemida, possibilitou o recurso a este grupo de fármacos. 

Resta ainda referir que a associação de antidepressores tricíclicos com inibidores da MAO não é 

recomendável, porque pode gerar efeitos graves (incluindo a morte) e também não está 

demonstrado um aumento de eficácia. [23] 
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2.2.3. DROGAS ILÍCITAS 

De entre as drogas utilizadas, de uma forma ilegal, no nosso país, podemos destacar: 

 Anfetaminas 

A ação destas substâncias varia consideravelmente, dependendo do indivíduo, do ambiente e das 

circunstâncias. Podem referir-se, no entanto, os seus efeitos mais comuns: sensação de euforia 

manifestada sob a forma de excitação nervosa, insónia, aumento do grau de confiança e da 

autossatisfação, agitação e, em algumas ocasiões, agressividade, falta de apetite, fadiga e 

hiperatividade. Muitas das vezes é difundida pelo meio académico, por aumentar o nível de 

atenção e de concentração em determinadas tarefas. 

As anfetaminas são as substâncias psicoativas que mais facilmente os jovens têm acesso. 

A nível físico, a pessoa pode manifestar transpiração, sede, taquicardia, aumento da tensão 

arterial, náuseas, má disposição, dor de cabeça, vertigens, frequência de tiques exagerados e 

anormais da mandíbula ou movimentos estereotipados. No entanto, uma sobredosagem destas 

substâncias pode ser acompanhada por alucinações, irritabilidade, taquicardia, náuseas, 

insuficiência respiratória e cianose, impotência e alterações na libido, dificuldade de micção e 

numa situação extrema convulsões e a morte. 

Do grupo das anfetaminas, podemos destacar a MDMA, vulgarmente conhecida por Ecstasy. O 

MDMA trata-se de uma poderosa droga com poder alucinogénico, que tem gerado preocupação 

em todo o mundo devido ao seu elevado potencial de abuso e à sua acessibilidade. Esta substância 

tem o potencial para induzir neurotoxicidade em humanos. Desta forma o MDMA tem a 

capacidade de reduzir os níveis de serotonina em terminais de axónios no córtex de ratos e 

ratinhos. Recentemente, é demonstrado o potencial de degenerar neurónios em áreas distintas do 

cérebro. Os efeitos agudos do MDMA podem traduzir-se em arritmias, hipertensão, hipertermia, 

problemas de fígado, convulsões e também deficiências neurocognitivas, como são exemplo os 

distúrbios de humor. [24]  

Esta substância apresenta uma elevada neurotoxicidade, uma vez que o MDMA é um substrato 

do transportador da serotonina (5-HTT) e utiliza este transportador para entrar no terminal 

neuronal. No entanto, se a sua concentração for elevada este entra por difusão. Uma vez dentro 

do terminal neuronal, o MDMA produz um aumento rápido da libertação de serotonina (5-HT) 

das vesículas. Para além disso, leva ainda à inibição parcial da enzima MAO-B que se localiza na 

membrana exterior das mitocôndrias dos neurónios serotoninérgicos e é responsável pela 

degradação da serotonina (5-HT). Desta forma, o MDMA promove a rápida libertação da 

serotonina (5-HT) para a fenda sinática revertendo a atividade do transportador (5-HTT). Desta 
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atividade agonista nos recetores (5-HT) resulta o efeito alucinogénio e a neurotoxicidade deste 

composto – anexo VI. [25] 

 

 Cocaína 

A cocaína é um poderoso estimulante do sistema nervoso simpático por inibição da recaptação de 

catecolaminas, estimulando o fluxo simpático central, e aumentando a sensibilidade das 

terminações nervosas adrenérgicas para a norepinefrina. Sabe-se, que a cocaína provoca 

alterações estruturais irreversíveis no cérebro, coração, pulmão e outros órgãos tais como o fígado 

e os rins e existem vários mecanismos envolvidos na génese destes danos. Alguns efeitos são 

determinados pela hiperestimulação do sistema adrenérgico. A maioria dos efeitos tóxicos diretos 

são mediados pelo stress oxidativo e pela disfunção mitocondrial produzidos durante o 

metabolismo da noradrenalina. A cocaína é responsável pela vasoconstrição das artérias 

coronárias, os fenómenos ateroscleróticos e a formação de trombos. Desta forma, a cocaína 

favorece o enfarte do miocárdio. Além disso o uso de cocaína crónica está associado à miocardite, 

hipertrofia ventricular, miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca. 

 Esta substância psicoativa pode causar alterações no trato respiratório e insuficiência renal. 

Assim, em doses moderadas de cocaína verifica-se a ausência de fadiga, sono e fome, a exaltação 

do estado de ânimo, uma maior segurança em si mesmo; uma aceleração do ritmo cardíaco e 

aumento da tensão arterial e um aumento da temperatura corporal e da sudação. Se usado numa 

situação ocasional, pode incrementar o desejo sexual e demorar a ejaculação, no entanto pode 

dificultar a ereção. Em doses elevadas, os efeitos são insónia, agitação, ansiedade intensa e 

agressividade, ilusões, alucinações, tremores e convulsões. É importante realçar que a sensação 

de bem-estar inicial segue-se, normalmente por uma decaída, caracterizada pelo cansaço, apatia, 

irritabilidade e um comportamento impulsivo. Se utilizada a longo prazo, encontra-se associada 

a complicações psiquiátricas, a irritabilidade, a crises de ansiedade e pânico; a uma diminuição 

da memória, capacidade e da concentração, a apatia sexual ou impotência, a transtornos 

alimentares, como são exemplo a bulimia e a anorexia nervosa, a alterações neurológicas, como 

as cefaleias ou os acidentes vasculares, as cardiopatias e problemas respiratórios. Também o uso 

de cocaína durante a gravidez traduz-se em importantes consequências nefastas sobre o feto, com 

o aumento da mortalidade perinatal, o aborto e as alterações nervosas no recém-nascido. [26, 27] 

Por fim, é importante referir que a cocaína apresenta um elevado potencial de dependência, uma 

vez que é a que provoca a maior percentagem de dependentes depois de ser consumida em poucas 

ocasiões. Assim, devido à curta duração dos seus efeitos psicoativos e ao rápido aparecimento de 

sintomas de abstinência, esta provoca um consumo compulsivo. Apesar de não gerar uma 

síndrome de abstinência com sinais físicos típicos, as alterações psicológicas são notáveis, a 
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sonolência, a apatia, a depressão, as ideias suicidas, a ansiedade, a irritabilidade e o intenso desejo 

de consumo. Este estado pode conduzir ao abuso de depressores como as benzodiazepinas, o 

álcool e os opiáceos. [21] 

 Heroína 

Os efeitos da heroína são diferentes no início do consumo ou depois de desenvolvida a 

dependência, sendo que o motivo que leva inicialmente uma pessoa a injetar-se, deve-se a uma 

intensa sensação de prazer e euforia e posteriormente, o indivíduo vê-se obrigado a consumi-la 

para evitar o estado de carência que provoca a ausência da mesma. Desta forma, este opiáceo se 

torna num poderoso reforço de seu próprio consumo. 

Como efeitos imediato sobre o Sistema Nervoso Central, podemos referir a analgesia, a 

sonolência, a euforia, a sensação de tranquilidade, a contração da pupila, náuseas, vómitos; a 

depressão da respiração, que leva à morte numa situação de overdose, o desaparecimento do 

reflexo da tosse, entre outros. 

Os opiáceos, essencialmente a heroína, devido aos seus potentes efeitos eufóricos e à intensidade 

da sintomatologia de abstinência, geram um alto grau de dependência. Há milhares de pessoas no 

mundo inteiro que tentam tratar a dependência destas substâncias. Na ausência do uso desta 

substância, após o desenvolvimento da sua dependência, surge a síndrome de abstinência, cujos 

sintomas são o desejo de consumo, a inquietação e a irritabilidade, a hipersensibilidade à dor, as 

náuseas, as dores musculares, o estado de ânimo disfórico, a insónia e a ansiedade. Como sinais 

físicos temos a dilatação da pupila, a transpiração, a taquicardia, o aumento da tensão arterial e a 

febre. Estes sintomas variam consoante a quantidade ingerida, a frequência e a via de 

administração. [21] 

2.2.4. PAPEL DO FARMACÊUTICO 

Durante o período de estágio, em que efetuei o atendimento ao balcão, constatei que o 

farmacêutico pode ser um elo crucial na transmissão de informação médico/utente, no que diz 

respeito a psicofármacos, essencialmente da classe dos antidepressores. Desta forma, cabe ao 

farmacêutico assegurar que o utente vai realizar a terapêutica da forma que o médico prescreveu, 

aconselhando e advertendo o utente para a dependência a que este último se encontra sujeito, com 

a toma destes medicamentos. 

Também e como o farmacêutico estabelece um contato direto com as diversas faixas etárias da 

população, este deve estar consciencializado dos conselhos e cuidados a ter no consumo de 

substâncias psicoativas, podendo desta forma esclarecer o utente para os perigos do seu uso e das 

consequências negativas que a dependência traz consigo.  
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Muitas das vezes, é o farmacêutico que tem a capacidade de perceber se o utente se encontra numa 

situação de dependência por uma substância psicoativa que comprometa a qualidade de vida e o 

bem-estar do mesmo, seja ela um psicofármaco ou não, devendo encaminhar o utente para o 

médico ou entidades competentes.  

2.3. MÉTODOS CONTRACETIVOS 

Como última intervenção, optei por abordar o tema dos métodos contracetivos, por uma situação 

particular que despoletou a necessidade de esclarecer os utentes face à variedade de métodos 

contracetivos que têm ao seu dispor, bem como informar que estes devem aconselhar-se com 

profissionais de saúde, médico ou farmacêutico, por forma a utilizar corretamente estes métodos, 

contribuindo para sua a eficácia e segurança. Assim sendo, aquando estava a efetuar o 

atendimento ao balcão, surgiu uma dúvida de uma utente que me questionou se o método 

contracetivo anel vaginal apresentava a mesma eficácia de proteção, se colocado apenas a 4 horas 

do ato sexual, sendo possível após ser retirado para uma posterior utilização. Confesso que esta 

dúvida me deixou surpreendida, uma vez que o conhecimento que tinha e o que transmiti à utente 

era que a aplicação do anel deveria ser feita durante 3 semanas, consecutivamente e deveria ser 

feita a colocação de um novo anel vaginal após 7 dias. Após a insistência da utente, por referir 

que esta informação foi-lhe dada por um enfermeiro da sua unidade de saúde, pedi ajuda à minha 

orientadora de estágio, que me aconselhou a ligar diretamente com um laboratório que produz 

este método contracetivo, e pedir o esclarecimento desta informação. Assim o fiz, obtendo o 

esclarecimento de que a informação da utente estava errada, muito provavelmente devido a uma 

confusão com a informação de que se o anel vaginal estiver fora do organismo por um período 

inferior a 3 horas, este poderá ser colocado, que não estará comprometida a sua eficácia. 

Desta forma, achei que seria uma mais-valia para a Farmácia elaborar um panfleto que suscite 

nos utentes, a vontade de esclarecer as suas dúvidas com os farmacêuticos que dispõem para o 

seu atendimento, de uma forma natural, uma vez que é um dever e um direito dos utentes a escolha 

do melhor método contracetivo, que se adapte melhor às suas necessidades, apelando para a 

importância de realizar um planeamento familiar – anexo VIII. 

2.3.1. DEFINIÇÃO 

Um método contracetivo é considerado um método utilizado para evitar uma gravidez indesejada, 

promovendo a vivência da sexualidade de uma forma saudável e segura. 

O planeamento familiar e o controlo de natalidade referem-se ao grupo de ações e medidas que 

um casal pode adotar para realizar uma escolha responsável sobre o número de filhos que desejam 

ter e escolher livremente sobre o momento mais adequado para a conceção. O uso correto de um 
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método contracetivo é essencial, e é influenciado pelos fatores pessoais como a idade, a raça, o 

nível educacional, a situação socioeconómica e a religião, assim como a experiência pessoal com 

a utilização de um método contracetivo em particular.  

 

2.3.2. MÉTODOS CONTRACETIVOS 

BARREIRA 

Os métodos contracetivos barreira consistem numa barreira física que evita que o espermatozoide 

alcance o óvulo, evitando assim a fertilização. Uma vantagem significativa destes métodos é a 

sua alta efetividade na prevenção das infeções sexualmente transmissíveis. O método mais usado 

é o preservativo masculino, que consiste num revestimento com lubrificante, que é aplicado sobre 

o pénis para que o sémen fique retido. Já os métodos barreira femininos são mais variados e 

complexos. O preservativo feminino consiste num revestimento com dois anéis que é colocado 

imediatamente antes da relação sexual. Um dos anéis é flexível e removível no lado fechado e é 

inserido no colo do útero, servindo de âncora, o outro é maior e tem um lado aberto, e é inserido 

na parte exterior da vagina cobrindo a vulva. O tampão cervical é um pequeno dispositivo sendo 

colocado no colo do útero e é habitualmente usado em conjunto com espermicidas para aumentar 

a sua eficácia. Deve ser inserido pelo menos 8 horas antes do coito e pode ser retirado 48 horas 

após a relação sexual. O diafragma, feito de látex com um anel de metal que é colocado no colo 

do útero, sendo também recomendável a utilização simultânea de espermicidas. Este dispositivo 

deve ser colocado pouco antes da relação sexual e retirado 6 horas depois do coito. Um outro 

método é a esponja que atua como uma barreira química e mecânica desde que seja usado em 

associação com espermicidas. É colocado no interior da vagina cobrindo o colo do útero. Por fim 

os espermicidas, utilizados em complementaridade com outros métodos contracetivos, por se 

tratarem de substâncias químicas que prejudicam a motilidade do esperma e por isso reduzem a 

sua viabilidade para fertilizar o óvulo, ou causam a morte espermática.  

De todos estes métodos, o mais utilizado é o preservativo masculino, uma vez que apresenta 

simplicidade na sua utilização. 

 

2.3.3. CONTRACETIVOS HORMONAIS 

A contraceção hormonal é baseada na administração de derivados sintéticos de hormonas 

esteroides femininas, as quais por ligação a recetores hormonais naturais, inibem o eixo 

hipotálamo/hipófise/gónada. O estrogénio exógeno e progestagénio inibem a secreção da 

hormona libertadora de gonadotrofina (GnRH) no hipotálamo e a libertação de gonadotrofinas 

pela hipófise. Desta forma, o ovário não tem estímulos para a maturação folicular e posterior 
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ovulação. Também ocorre o desenvolvimento do muco cervical e as alterações endometriais que 

interferem com a fertilização.  

Os compostos de estrogénios e progestagénios inicialmente utilizados foram eficazes como 

contracetivos, mas apresentaram efeitos adversos, dada à elevada dosagem hormonal. Nos dias 

de hoje, existem formulações de baixa dosagem hormonal e altamente contracetivas. Embora os 

contracetivos orais (“a pilula”) sejam os métodos mais divulgados e utilizados pelos utentes, a 

contraceção hormonal também existe sob a forma de adesivos transdérmicos, dispositivos intra-

uterinos, anéis vaginais, injetáveis de libertação retardada ou implantes de libertação subcutâneo.  

Podemos ainda referir que existem dois grupos: os que contêm apenas progestagénio, e aqueles 

que apresentam uma combinação de estrogénio e progestagénio. Estes últimos podem ainda ser 

subdivididos em monofásicos, difásicos ou trifásicos, sendo que os monofásicos contêm a mesma 

combinação e doses de ambas hormonas durante todo o ciclo, os difásicos mantêm a mesma dose 

de estrogénio mas a quantidade de progestagénio altera, sendo mais baixa durante a primeira 

metade comparado com a segunda metade do ciclo e, por fim, nos trifásicos, os estrogénios são 

subtilmente modificados para simular as variações naturais, e os progestagénios têm doses que 

vão aumentando nas três fases. Apesar de atuar como contracetivo, o progestagénio pode atuar 

como anti androgénios, contribuindo para a redução da acne, alívio da síndrome pré-menstrual e 

melhoria do perfil lipídico, e como anti mineralcorticóides, levando à redução da ocorrência de 

edemas.  

O objetivo do tratamento com anticoncetivos orais é a inibição da ovulação e, consequentemente 

evitar que ocorre fecundação, no entanto as alterações do endométrio também são relevantes neste 

tipo de tratamentos. No início do tratamento, as glândulas endometriais perdem a sinuosidade e 

contêm secreção eosinófila, ocorre a oclusão de vasos espirais e a estrutura fica edematosa. Com 

o uso prolongado, as glândulas ficam atróficas, a secreção é reduzida, os vasos dilatam e o estroma 

apresenta um infiltrado granulocítico.  

Para além dos anticoncetivos orais, o anel vaginal também é uma opção para alguns utentes, 

embora de forma muito menos pronunciada. Este tem uma forma circular e um diâmetro entre 5 

a 6 cm. É feito de um material poroso, elástico, mole e transparente que pode ser facilmente 

inserido ou removido pela própria mulher. As hormonas contidas no anel podem ser apenas 

progestagénio ou uma combinação de estrogénio e progestagénio. Os anéis vaginais compostos 

apenas de progestagénio permitem uma libertação local desta substância, que retorna à 

normalidade quando o anel é descontinuado. Por outro lado, os anéis vaginais combinados 

libertam uma combinação de estrogénio e progestagénio que exercem efeitos hormonais 

semelhantes ao dos contracetivos orais. É ainda importante frisar que existem evidências 

científicas de que a utilização do anel vaginal não altera a flora vaginal, não interferindo, por isso, 
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com o risco de infeção genital. As contraindicações absolutas do anel não diferem das 

estabelecidas para a contraceção oral. 

O adesivo transdérmico é um método eficaz de contraceção reversível, com o mecanismo de ação 

semelhante ao dos contracetivos orais. É um dispositivo de plástico de cor semelhante à pele que 

é colocado numa zona de pele limpa, seca e sem pelos, preferencialmente na área abdominal ou 

glútea, ou na parte externa do braço, permitindo a libertação contínua dos princípios ativos para 

a corrente sanguínea. Os adesivos disponíveis são sistemas combinados de estrogénio e 

progestagénio. O adesivo é aplicado durante três semanas consecutivas, sendo a quarta semana 

“sem adesivo”, e caracterizada por hemorragia de privação, apesar de também ser usado 

continuamente, sem semana livre de adesivo. A utilização do dispositivo intra-uterino de 

libertação do levonorgestrel (DLIU-LNG) representa um dos maiores avanços na contraceção, 

dado que apresenta cinco anos de proteção segura e reversível. Para além disso, apresenta 

vantagens adicionais como a ação direta do progestagénio no endométrio, que produz atrofia 

endometrial, com a redução do volume das perdas menstruais em mulheres utilizadoras ao fim de 

12 meses, podendo ser também indicado no tratamento da menorragia. O DLIU-LNG é eficaz na 

redução da dismenorreia, sendo que os fibromas tendem a evoluir de forma gradual ou mesmo 

retrair e as infeções pélvicas são raras. Este dispositivo pode prevenir a ocorrência de hiperplasia 

ou atipia endometrial. É importante realçar que estima-se que a taxa de efetividade seja elevada. 

Ainda podemos referir como contracetivos hormonais os contracetivos subcutâneos, que 

consistem num sistema de libertação sustentada de esteroides sexuais localizados no interior de 

um ou vários implantes que consistem num material que seja permeável às hormonas. Assim, este 

método permite a passagem gradual de esteroides para a circulação sanguínea através da parede 

do implante, mantendo os níveis hormonais reduzidos e constantes. O mecanismo de ação é 

semelhante ao das contracetivos orais com progestagénio, apresentando a inibição do pico da 

hormona luteinizante (LH) necessário para induzir a ovulação, o que leva ao espessamento do 

muco cervical, para evitar a penetração do espermatozoide, e atrofia do endométrio. Os implantes 

subcutâneos requerem um procedimento cirúrgico ambulatório e minimamente invasivo. O 

período habitual de utilização varia entre 1 a 5 anos, de acordo com o tipo de implante escolhido 

pelo utente e o médico. Podem ser usados em mulheres com contraindicações para os estrogénios, 

dispositivo intrauterino (DIU) ou em mulheres que não conseguem serem disciplinadas com a 

toma da contraceção hormonal oral. 

Podemos referir, também, os contracetivos injetáveis, que representam uma opção fiável para a 

prevenção de uma gravidez não planeada. Atualmente existem compostos injetáveis de apenas 

progestagénio ou combinados com estrogénios. São administrados por uma injeção intramuscular 

ou subcutânea, sendo este método usado mensalmente ou trimestralmente. Os contracetivos 
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injetáveis atuam por três mecanismos: inibem a ovulação pela supressão da libertação de 

gonadotrofinas hipofisárias; alteram o muco cervical, dificultando a penetração do 

espermatozoide, através do colo do útero, e por último, produzem atrofia endometrial reversível. 

Os injetáveis de ação retardada com progestagénios podem reduzir a dismenorreia ou os sintomas 

que antecedem a menstruação e providenciar um certo grau de proteção contra o cancro uterino. 

Por fim, apresentamos a contraceção intra-uterina, em que o mecanismo de ação dos DIU envolve 

a infamação estéril do endométrio, como resposta a um corpo estranho, originando um ambiente 

não propício para o espermatozoide. É de realçar que existe o mecanismo de contraceção adicional 

do dispositivo intrauterino de levonorgestrel (DIU-LNG), que consiste na libertação do 

levonorgestrel, originando a atrofia do endométrio e o espessamento do muco cervical. Antes da 

sua inserção, é necessário garantir que não existe nenhuma infeção genital nem gravidez. O 

período de utilização varia de acordo com o tipo de DIU. Este método contracetivo apresenta 

como efeito adverso mais comum, a hemorragia menstrual aumentada e a maior duração do 

período menstrual, a qual em alguns casos leva à descontinuação rápida do uso do DIU. 

 

2.3.4. MÉTODOS NATURAIS E CIRÚRGICOS 

Por fim, podemos apresentar os métodos que, embora não utilizados de forma tão extensa por 

parte dos utentes, constituem ainda uma escolha por parte dos mesmos. 

Os métodos naturais para o controlo da natalidade são baseados na capacidade de perceção pela 

mulher do ciclo menstrual para previsão dos dias férteis. São úteis em mulheres com ciclos 

regular, no entanto exigem treino e disciplina.  

O método Billings consiste na observação das alterações do muco cervical, durante o ciclo. Assim, 

antes da ovulação o muco cervical é escasso e aquoso, posteriormente é mais abundante e com 

aparência gelatinosa, consistência elástica e pode inclusive ser esticado entre dois dedos. Nestes 

dias em que o muco adquire estas características, as relações sexuais devem ser evitadas.  

Por outro lado, o método do calendário requer o registo de pelo menos seis ciclos regulares. O 

primeiro dia fértil, um dia de abstinência sexual, é obtido subtraindo 18 ao número de dias do 

ciclo mais curto, e o ultimo dia fértil é calculado subtraindo 11 ao ciclo mais longo. 

Um outro método natural é o controlo da temperatura basal corporal, que é baixa durante a fase 

folicular e aumenta durante a fase luteínica (1 ou 2 dias depois da ovulação), como resultado da 

ação da progesterona. A diferença é de 0.2 a 0.5ºC. A partir do terceiro dia do aumento da 

temperatura, as relações sexuais podem ser novamente iniciadas.  
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Por último, existe um método que não se encontra relacionado com o ciclo menstrual, o coito 

interrompido, que consiste na remoção do pénis imediatamente antes da ejaculação, evitando a 

introdução de sémen no canal vaginal. 

Os métodos cirúrgicos consistem em intervenções cirúrgicas de esterilização: a vasectomia e a 

laqueação tubária. 

 A vasectomia consiste na intervenção da esterilização mais simples que a técnica aplicada na 

mulher, a laqueação. O método tradicional consiste na excisão de uma porção do vaso deferente, 

que é responsável pelo transporte do esperma do epidídimo até à vesicula seminal. Trata-se dum 

ato de ambulatório, através de uma anestesia local. O primeiro passo consiste na palpação do vaso 

deferente através do escroto, depois uma pequena incisão é realizada na pele da porção superior 

do escroto, através da qual parte do vaso fica exposto. Posteriormente, um pequeno segmento do 

vaso deferente é removido, para posterior eletrocoagulação do lúmen dos extremos do ducto 

seccionado. Uma das dúvidas que os utentes masculinos colocam quando têm conhecimento do 

procedimento, é se este afetará a função sexual, no entanto, não existem evidências que 

demonstrem a influência da vasectomia nesta atividade. 

A laqueação tubária é um método cirúrgico do controlo de natalidade, sobretudo nas mulheres 

que foram mães e cuja idade se aproxima da idade de uma gravidez de risco. Para aceder às 

trompas, é feita uma pequena incisão suprapúbica por via laparoscópica, ou então, durante a 

laparotomia realizada por qualquer outra razão médica ou na sequência de uma cesariana. Existem 

diferentes métodos de laqueação tubária, consistindo todos basicamente em seccionar e/ou 

electrocoagular ou no uso de clamps ou clips que mecanicamente obstruem o interior da trompa. 

A doente deve ser avisada que este é um método altamente irreversível. Por esta razão, não é 

recomendado a mulheres que não possuem uma decisão explícita de não pretender mais 

engravidar. Este método não modifica os padrões de desejo sexual ou a hemorragia menstrual. 

 

2.3.5. PAPEL DO FARMACÊUTICO 

Sendo o farmacêutico, um profissional que estabelece uma relação de confiança com o utente, 

este é muitas vezes procurado para esclarecer dúvidas e aconselhar quanto à escolha e utilização 

dos métodos contracetivos. Nesta área, o farmacêutico pode e deve intervir, começando por 

aconselhar todos os utentes a realizarem um planeamento familiar, por forma a definir quais os 

objetivos de vida, qual as perspetivas quanto a uma possível gravidez, bem como conhecer os 

diversos métodos contracetivos que tem ao seu dispor, quais as suas características, qual a sua 

utilização, de modo a escolher o método que mais se adequa a si. Posteriormente, deverá sempre 

estar atento no momento de aviar um destes métodos, garantindo assim que o utente não tem 
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quaisquer dúvidas quanto à sua utilização e se questionado, ter a capacidade de responder com 

segurança, para assim transmitir essa mesma segurança para o utente. 

Ao longo do estágio, fui constatando que o método mais utilizado disponível numa farmácia é, 

sem dúvida, a contraceção oral. A “pílula” é o método mais conhecido por parte das utentes, que 

muitas das vezes desconhecem os outros métodos ou nunca pensaram neles como uma 

possibilidade. Assim, e uma vez que os contracetivos orais apresentam alguns efeitos adversos 

que podem ser mais pronunciados em determinadas utentes, que por vezes os relacionam, no 

entanto continuam a ser a sua escolha, por pensarem não existirem outros que os possam 

substituir, o farmacêutico apresenta um papel importante na medida em que pode detetar 

facilmente a ocorrência desses efeitos e aconselhar acerca da existência de outros métodos. Desta 

forma, o uso correto destes métodos, pode evitar o recurso à contraceção de emergência.  
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3. CONCLUSÃO 

Chegado o fim de seis meses de estágio, na Farmácia do Cavaco, que me permitiu o contato direto 

com as diferentes formas de atuação e funções desempenhadas pelo farmacêutico, ao nível da 

farmácia comunitária, destaco a responsabilidade que este tem ao nível do processamento do 

receituário, nomeadamente, no que diz respeito à validação da prescrição médica e ao ato da 

dispensa do medicamento, bem como outras responsabilidades no âmbito da gestão e organização 

da farmácia. 

Concluo com esta experiência, que a maior preocupação do farmacêutico prende-se à relação que 

este estabelece com o utente, quer pela vertente científica quer pela humana, já que este 

profissional de saúde é aquele que mais proximidade apresenta com o mesmo. Desta forma, este 

contato direto que existe entre ambos, exige e motiva o farmacêutico para uma constante 

atualização científica, adquirida em formações, seminários e palestras, e colocada em prática 

aquando do ato da dispensa. Na minha opinião, penso que o curso Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto, deveria incluir como unidade curricular uma 

unidade que abordasse a psicologia e as relações que devem ser estabelecidas entre o profissional 

de saúde e o utente, fornecendo bases a nós, farmacêuticos, para conseguir ajudar o utente nas 

mais diversas situações, sem nunca esquecer que a linha que separa as questões profissionais das 

pessoais é muito ténue e nunca deve ser ultrapassada.  

Também importante é a responsabilidade económica/financeira associada à atividade do 

farmacêutico, que se rege por uma política rígida relativa ao processo de conferência do 

receituário, por parte do CCF, que tem vindo a promover uma crescente preocupação ao 

farmacêutico durante a dispensa do medicamento, de forma, a se minimizarem os erros associados 

à devolução do receituário, e o impacto económico em que esta devolução se traduz na farmácia. 

A gestão de stocks consiste também numa área de grande impacto económico/financeiro da 

farmácia comunitária.  

As vertentes da farmácia de manipulação, e dos testes bioquímicos são relevantes para o utente e 

também para o farmacêutico, pois disponibiliza ao utente mais serviços, e proporciona ao 

farmacêutico um conhecimento científico adicional, onde este pode intervir e aconselhar. 

Em suma, a farmácia comunitária representa para farmacêutico muito mais do que a dispensa de 

medicamentos, uma vez que nela este dispõe de várias áreas para intervir, de forma a desenvolver 

os conhecimentos já adquiridos, tanto ao nível fármaco-científico, como ao nível da gestão 

financeira e social. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – ESPAÇO INTERIOR DA FARMÁCIA 

 

Figura 1 – Balcão de Atendimento. 
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ANEXO 2 – ESPAÇO EXTERIOR DA FARMÁCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Cruz Verde Luminosa. 
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ANEXO 3 – SISTEMA INFORMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Imagem do Sifarma 2000. 
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ANEXO 4 – FICHA DO PRODUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Ficha de Produto. 

  



Relatório de Estágio da Farmácia Do Cavaco 

 

 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Página | 41  

 

ANEXO 5 – NOTA DE DEVOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Nota de Devolução. 
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ANEXO 6 – DROGAS DE ABUSO: ECSTASY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Mecanismo de ação do Ecstasy. [25] 
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ANEXO 7 – DROGAS DE ABUSO 

 

Figura 7 – Ilustração de dois slides da apresentação sobre o tema das Drogas de Abuso, que decorreu na Escola 

E.B. 2/3 de Canedo, aos alunos do 3ª ciclo. 
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ANEXO 8 – FOLHETO INFORMATIVO SOBRE MÉTODOS 

CONTRACETIVOS 

 

 

Figura 8 – Folheto realizado sobre os Métodos Contracetivos. 


