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RESUMO 

 Ao longo de 5 anos desenvolvemos e adquirimos conhecimentos nas mais diversas áreas 

daquilo que são as Ciências Farmacêuticas. No estágio curricular temos a oportunidade de converter 

grande parte desses conhecimentos em competências reais, que, auxiliam, melhoram e muitas vezes 

são uma autêntica salvação à vida quotidiana do utente. O meu Estágio formou-me categoricamente 

em um especialista do medicamento, mas ultrapassou-se incomensuravelmente na minha formação 

enquanto pessoa. A essência do que é ser farmacêutico foi-me sendo transmitida durante 6 meses, 

sob orientação da Dra. Cátia Seabra, na Farmácia Monte da Virgem. 

O presente relatório procura, em duas partes, espelhar as experiências que vivi durante o meu 

estágio. Numa primeira parte, descreve a farmácia, a sua organização e a sua dinâmica de 

funcionamento, intervalada com relatos pessoais das atividades desenvolvidas. Na segunda parte, este 

relatório, reconta os projetos por mim desenvolvidos no âmbito do estágio curricular. Relata sobre o 

projeto de educação da população em relação aos testes serológicos à Covid-19, descreve a formação 

interna relacionada com os produtos de nutrição clínica e explana os diferentes fins terapêuticos de 

dois medicamentos clássicos da terapêutica; o diazepam e o ácido acetilsalicílico.  
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA MONTE DA VIRGEM 

1. INTRODUÇÃO 

No âmbito curricular, do 5º ano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é-nos 

proposto, enquanto estudantes, um período de estágio profissionalizante que contempla o 

desenvolvimento de competências em farmácia comunitária. O presente relatório deriva de um período 

intermitente de 6 meses de estágio, decorrido de Janeiro a Março e de Maio a Setembro de 2020, na 

Farmácia Monte da Virgem (seguidamente designada apenas por FMV), e visa refletir conhecimentos, 

valências e aptidões assimiladas durante esta etapa. 

Num contexto excecional de saúde pública, revelou-se evidente a imprescindibilidade dos 

profissionais de saúde em geral e do farmacêutico em particular. Este, no exercício comunitário, 

estende a sua prática muito além da dispensa de medicamentos. É um agente de saúde pública 

próximo da população, com conhecimentos transversais, capaz de educar o utente na promoção da 

saúde e na prevenção da doença. As farmácias, por serem demograficamente acessíveis à população, 

apresentam-se muitas vezes como a frente no que toca a pontos de acesso a cuidados básicos de 

saúde. Assim, a comunidade deposita no farmacêutico uma confiança que inspira responsabilidade e 

valoriza socialmente a profissão. 

No sentido de dignificar a face mais visível do papel do farmacêutico, fui introduzido às 

atividades correntes do mesmo, em farmácia comunitária e fui integrando e desempenhando funções 

na equipa da Farmácia Monte da Virgem. 

 

Tabela 1 – Cronograma de Atividades Desenvolvidas na Farmácia 

 
 
 

Mês Janeiro Fevereiro Março Maio Junho Julho Agosto Setembro 

A
ti

v
id

a
d

e
s

 D
e
s

e
n

v
o

lv
id

a
s

 

Atendimento ao 
público 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Conferência de 
receituário 

  ●  ● ● ● ● 

Receção e 
preparação de 
encomendas 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Armazenamento 
e reposição de 
medicamentos 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Controlo de 
validades e 

stocks 
 ●  ● ● ●   

Determinação 
de parâmetros 

bioquímicos 
   ● ● ● ● ● 

Projetos       ● ● 
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2. FARMÁCIA MONTE DA VIRGEM  

A Farmácia Monte da Virgem (FMV) pertence ao grupo farmacêutico SOFARMA que opera 7 

congéneres no norte do país; a Farmácia de Santo Ovídio, Birra, Santos, Guifões, Braga e Gomes. 

 

2.1 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A FMV opera em regime permanente durante as 24 horas do dia e os 365 dias do ano, tal como 

o Decreto-Lei 7/2011, de 10 de janeiro, consagra[1]. 

A farmácia situa-se na Rua Conceição Fernandes, nº1170 4430-062, Mafamude – Vila Nova 

de Gaia, distrito do Porto. Por ser contígua à Unidade I do CHVNG/E - Centro Hospitalar de Vila Nova 

de Gaia e Espinho (antigo Hospital Santos Silva) e efetuar atendimento noturno, a farmácia 

complementa o serviço de urgência ininterrupto da unidade hospitalar. Assim, este local estratégico faz 

orbitar o fluxo de utentes provenientes do hospital, dia e noite, e absorve também clientes da 

comunidade residencial onde se insere.  

 

2.2 ESPAÇO FÍSICO DAS INSTALAÇÕES 

2.2.1 Espaço Exterior  

A FMV é facilmente identificável pelo seu espaço exterior, quer por ocupar uma larga porção 

de fachada legendada com a palavra “FARMÁCIA”” quer pela sua cruz luminosa dinâmica. 

Paralelamente à farmácia, existem 3 lugares anexos de estacionamento destinados exclusivamente à 

ocupação intermitente pelos utentes e clientes da farmácia. Existem dois acessos ao interior da 

farmácia, um pela fachada principal de acesso geral, munido de rampa e com uma porta automática, e 

outro de acesso restrito, utilizado apenas por funcionários e por estafetas dos fornecedores 

contratados, que se realiza por uma porta traseira. No atendimento noturno, a dispensa é praticada 

através de um postigo que limita o contacto com o cliente, proporcionando maior segurança ao operador 

noturno. O exterior da farmácia exibe também toda a informação útil e legalmente requerida como a 

Direção Técnica, o horário de funcionamento, o uso obrigatório de máscara e a lotação máxima no 

interior. 

2.2.2 Espaço Interior 

A área interior organiza-se em 2 pisos, sendo que no piso inferior se encontra a área comum 

de atendimentos com circuitos entre expositores, gôndolas, lineares e prateleiras até um total de seis 

balcões de atendimento. Os atendimentos são moderados por um sistema de senhas automáticas ou 

pelo segurança de serviço. Quer por solicitação do segurança, quer pelo aviso afixado da máquina de 

dispensa de senhas, os clientes são convidados a desinfetar as mãos antes de qualquer atividade na 

farmácia. Existe também um gabinete de apoio ao utente, uma área reservada para medição de 

parâmetros bioquímicos administração de injetáveis entre outros serviços. Dispõe também este piso de 

uma casa de banho acessível ao público e uma pequena banca para preparação de suspensões orais. 

Numa área mais restrita, atras dos balcões, encontramos os expositores contendo medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) e inferiores a estes, um jogo de gavetas para armazenamento de 
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medicamentos, suplementos, dispositivos médicos ou outros produtos sujeitos a elevada rotatividade. 

Existem também gavetas destinadas ao armazenamento das reservas efetuadas pelos clientes. É 

ainda atrás dos balcões que se encontram grande parte dos produtos de uso veterinário expostos num 

local reservado. Todas as transações efetuadas em dinheiro são centralizadas num único cashguard 

localizado atrás do balcão 1. Finalmente, está instalado, antes da área de acesso ao segundo piso, 

num pequeno átrio, um posto de backoffice. Encontram-se também neste átrio locais destinados à 

conservação de solventes de desinfeção e de armazenamento de consumíveis. 

No piso superior, existem dois postos totalmente equipados com computadores, seus 

periféricos e todo o material de escritório necessário para tratamento de todos os assuntos relacionados 

com a operação da farmácia como por exemplo preparação e receção de encomendas ou conferência 

de receituário. Encontra-se instalado, neste piso, o robô de armazenamento e entrega de 

medicamentos com duas calhas que fazem a conexão com o piso inferior. Existem também locais, 

externos ao robô, de armazenamento de medicamentos e produtos volumosos, neste caso os produtos 

estão segmentados por funcionalidade ou forma farmacêutica e estão organizados por ordem alfabética 

em diversas estantes. Este piso dispõe de instalações sanitárias próprias assim como uma área 

reservada com cacifos pessoais. Inclui ainda, este piso, um átrio de para reuniões e um pequeno 

laboratório anexo.  

 

2.3 FONTES DE CONSULTA DE INFORMAÇÃO 

 Existe na FMV um local reservado a acomodar as edições da Farmacopeia Portuguesa”, do 

“Prontuário Farmacêutico” e do “Formulário Galénico Português” isto de acordo com a legislação em 

vigor do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto[2]. 

 

2.4 PERFIL DOS UTENTES DA FMV 

 Dada a dinâmica do local onde se insere, a FMV é visitada por um leque sortido de utentes. É 

inegável a influência da unidade hospitalar I do CHVNG/E, sendo que um número considerável de 

utentes aproveita a proximidade da farmácia ao hospital para adquirir os medicamentos prescritos. Por 

outro lado, a farmácia tem um núcleo leal de utentes que já usufruem dos serviços prestados pelos 

colaboradores mais antigos desde a localização anterior da farmácia. A farmácia absorve também 

grande parte dos clientes dos arredores da farmácia com a vantagem de estar estabelecida numa área 

bastante residencial. Finalmente, é alvo de visitas mais esporádicas de outros tipos de clientes como 

turistas, utentes a quem foi recomendado determinado serviço da farmácia ou utentes que procuram 

serviços ou produtos específicos que sabem que encontram na FMV, como por exemplo os testes 

serológicos Covid-19. 

 

2.5 RECURSOS HUMANOS 

 A supervisão das operações da farmácia é mediada pela Diretora Técnica a Dra. Cátia Seabra. 

Esta lidera um grupo de mais 3 farmacêuticos 9 técnicos de farmácia, uma conselheira de 

dermocosmética e uma auxiliar. Contemplando o facto de a farmácia estar inserida no grupo 
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SOFARMA, existe uma extensa lista de funcionários que trabalham para o grupo e por conseguinte 

também acabam por funcionar como colaboradores indiretos da farmácia. No sentido de equilibrar um 

grupo tão substancial, a Diretora Técnica define tarefas mensais para cada colaborador, deste modo, 

há uma divisão equitativa do trabalho. As tarefas atribuídas têm um perfil rotativo e incluem funções 

como verificação de prazos de validade, verificação e fecho de receituário, realização e receção de 

encomendas diárias, receção de encomendas diretas, reposição de stocks, relatórios de formações, 

entre outras. Existe também um sistema de prémios por desempenho, no qual, os colaboradores que 

cumpram os objetivos definidos no início do mês recebem um bónus monetário. 

 

2.6 SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS 

O Sistema informático utilizado na FMV é o Spharm, propriedade da SoftReis - Informática, 

Unipessoal Lda. Cada utilizador da farmácia dispõe de um código pessoal de acesso e todos os postos 

quer de atendimento quer de backoffice têm este programa disponível. Esta confirmação de identidade 

permite a rastreabilidade de todas as operações realizadas no sistema simplificando assim alguns 

procedimentos da gestão da farmácia. Este software apresenta inúmeras funcionalidades como gestão 

de stocks, geração de encomendas automáticas mediante os produtos em falta, realização e receção 

de encomendas, controlo de prazos de validades, envio de dados para o INFARMED e pedidos de 

devoluções, por exemplo. Além disto, apresenta um modo de atendimento bastante simples rápido e 

intuitivo.  Durante a dispensa, fica disponível a consulta de informações gerais sobre os produtos, os 

seus movimentos, o stock disponível, o stock armazenado no robô, a existência de reservas, o valor da 

comparticipação, o IVA e o RCM no caso de medicamentos.  Ainda no modo de atendimento o sistema 

regista os movimentos de cada utente associando-os ao número de contribuinte fornecido da venda. 

Deste modo, qualquer cliente que tenha comprado produtos na farmácia tem o registo disponível, a 

consulta destes registos é bastante útil pois permite um atendimento mais célere e mais preciso 

sabendo o colaborador quais os produtos e laboratórios que o utente regularmente adquire existe ainda 

a opção de criação de ficha de cliente personalizada. Neste caso, o utente apenas necessita dar o 

nome completo durante o atendimento e já tem os seus dados para faturação disponíveis no Spharm. 

Existe ainda um grupo de empresas e entidades parceiras da farmácia e do grupo SOFARMA em que 

os funcionários das mesmas tem um desconto adicional atribuído a determinados produtos. Finalmente 

para a conclusão da venda, o colaborador é convidado pelo sistema a conferir todos os produtos 

através do seu CNP e mais recentemente por ordem do INFARMED a confirmar a venda de 

medicamentos através do seu código DataMatrix[3]. Para isto foram instalados leitores especiais 

capazes de fazer a leitura destes códigos QR - Quick Response, únicos de cada embalagem de 

medicamento, este novo condigo de identificação permite um rastreamento singular dos medicamentos 

e é uma ferramenta de combate a falsificações e contrafação de medicamentos.   

Em paralelo com o Spharm, é utilizado durante o atendimento o gadget OCP, programa do 

distribuidor OCP Portugal. Este programa permite verificar em tempo real a disponibilidade de produtos, 

realizar encomendas e informa ainda sobre a previsão de entrega dos mesmos na farmácia. Além disto 

o programa possibilita a consulta de encomendas já realizadas e qual o seu estado (rececionadas, 

faturadas ou enviadas), prevenindo assim a duplicação de encomendas de determinados produtos. A 
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mais-valia do gadget OCP é a capacidade que confere à farmácia de rapidamente suprir a carência de 

determinados produtos durante o atendimento, possibilitando ao utente a opção de reservar um produto 

e tê-lo disponível no próprio dia ou, no limite, no dia seguinte. 

A farmácia dispõe um robô que cumpre funções de armazenamento e dispensa de 

medicamentos para os balcões e backoffice. Este integra-se com o sistema informático SPharm e 

permite a seleção e entrega de medicamentos durante o atendimento, otimizando os tempos de espera 

e facilitando a gestão da farmácia. O robô dispõe de um ecrã interativo e de um leitor código de barras 

e QR que permite o armazenamento de medicamentos pela identificação do seu CNP ou do seu código 

DataMatrix. 

Finalmente, para a realização de pagamentos a farmácia dispõe de duas possibilidades: 

pagamento via multibanco, para tal dispõe de 4 terminais multibanco, e pagamento em numerário, onde 

farmácia dispõe de um cashguard em que cada funcionário regista os movimentos no seu código 

pessoal. Este dispositivo faz a contagem e guarda o dinheiro de forma segura, faz trocos automáticos 

e regista todas as operações em caixa. Evita erros humanos, otimiza o atendimento e facilita o fecho e 

contagem dos movimentos do dia. 

Todos estes sistemas informáticos e tecnológicos integrados colaboram para a otimização da 

atividade da farmácia. Estes processos eliminam, simplificam ou agilizam passos independentes da 

relação farmacêutico-utente, permitindo maior disponibilidade e tempo para que o farmacêutico se 

concentre na sua real função de atender, escutar e dar a melhor resposta possível às necessidades do 

utente. 

 

3. GESTÃO DA FARMÁCIA 

3.1 ENCOMENDAS  

3.1.1 Aquisição de Produtos  

De forma a satisfazer os pedidos dos utentes de forma eficiente, as encomendas representam 

uma prática fundamental por parte da farmácia, sendo que, na FMV, são efetuadas encomendas diárias 

e encomendas instantâneas, através da empresa armazenista e distribuidora OCP Portugal. A 

preparação das encomendas diárias baseia-se nos stocks mínimos e máximos, definidos previamente, 

dos produtos vendidos na farmácia. De modo a responder aos pedidos iminentes, o responsável deve, 

então, verificar a existência local dos produtos e a sua saída, e encomendar conforme a necessidade. 

Neste contexto, o software SPharm constitui uma ferramenta auxiliadora na medida em que, com base 

nos limites dos stocks, gera encomendas automaticamente, apresentando sugestões de medicamentos 

e produtos. Por fim, o responsável tem o dever de verificar e concluir o pedido da encomenda. Esta 

operação é geralmente efetuada duas vezes por dia na FMV. Já as encomendas instantâneas podem 

ser efetuadas a todo o momento de duas formas: por telefone ou através do gadget da empresa OCP, 

instalado nos computadores da farmácia. Assim, é possível apurar rapidamente se o produto pretendido 

está disponível para entrega e comunicar ao utente a previsão da hora em que haverá nova 

disponibilidade do produto na farmácia, sendo permitido ao utente reservar o produto, com aviso de 

disponibilidade para levantamento na farmácia. Apesar de não serem adquiridas diretamente pela 
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farmácia, são ainda realizadas encomendas diretas de produtos provenientes de diversos laboratórios. 

Estas são da responsabilidade da equipa de gestão do grupo SOFARMA e incluem distintos produtos, 

desde MNSRM, produtos com maior sazonalidade, a dispositivos médicos, entre outros. Conforme as 

necessidades das respetivas farmácias, são efetuadas estas encomendas, permitindo um melhor 

retorno financeiro dadas as vantagens comerciais proporcionadas pelos laboratórios, tais como 

produtos de oferta ou descontos. 

3.1.2 Receção de Encomendas 

A dinâmica de receção de encomendas é diferente consoante o fornecedor. As encomendas 

mais comuns são, sem dúvida, as encomendas via OCP. As quais, viajam até a farmácia todos os dias 

e muitas vezes mais que uma vez por dia. Assim, após realização de encomenda instantânea ao balcão 

ou de encomenda diária através do SPharm, uma carrinha do distribuidor OCP desloca-se até à 

farmácia e entrega os produtos diretamente no segundo piso em local apropriado. É verificada a morada 

da entrega, o número de caixas e se as faturas correspondem aos pedidos. As encomendas OCP são 

entregues em banheiras próprias onde a cor identifica o tipo de produto, sendo que há distinção entre 

produtos de conservação no frio e produtos de conservação à temperatura ambiente. Os produtos de 

frio encontram-se sempre em banheiras azuis hermeticamente isoladas e acompanhadas de bolsas de 

gelo plásticas para manutenção da temperatura entre os 2 e os 8ºC. Estas encomendas são 

imediatamente anotadas e armazenadas e a sua receção e adição ao stock é feita posteriormente. Já 

as encomendas de produtos de temperatura ambiente, não requerem tantos cuidados adicionais e 

estão prontas a ser rececionadas. Isto realiza-se no separador de receção de encomendas do SPharm 

e pode ocorrer de duas formas, ou a encomenda é importada caso tenha sido realizada através do 

SPharm e o operador apenas tem de confirmar os preços, quantidades e as validades, ou caso a 

encomenda tenha sido realizada através do gadget, o utilizador tem de inserir todos os produtos à 

encomenda através da leitura do Código Nacional do Produto – CNP ou do QR code único de cada 

embalagem. Independentemente do tipo de encomenda, o colaborador deve sempre confirmar dados 

como: Preço de Venda à Farmácia (PVF), descontos comerciais nos produtos, produtos bónus, prazos 

de validade e Preço de Venda ao Público (PVP) o caso de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM), o PVP deve coincidir com o Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) e deve estar de acordo com 

o preço em vigor no INFARMED. No caso de MNSRM, produtos de cosmética, suplementos e outros 

produtos de venda livre, o preço é calculado através do PVF sendo acrescentada uma margem 

comerciar estabelecida pelo grupo SOFARMA. Finalizado o processo de receção e acertados os 

preços, quantidades e validades, o valor final da fatura deve corresponder ao valor final apresentado 

no SPharm. Conclui-se então a receção de encomenda, sendo os produtos adicionados ao stock da 

farmácia. É então impresso no verso da fatura o resumo da receção da encomenda e os produtos ficam 

disponíveis para armazenamento ou entrega ao cliente no caso de uma reserva. Finalmente, as 

encomendas diretas aos fornecedores são realizadas a nível central pelo departamento de compras do 

grupo SOFARMA e quando estas chegam a farmácia é enviado um e-mail com a fatura da encomenda 

para confirmação dos produtos sendo depois retribuído o e-mail com a devida autorização para a 

receção da encomenda. No caso de a encomenda chegar sem fatura correspondente, a mesma é 

enviada diretamente pelo departamento para conferência dos produtos. A receção destes produtos dá-
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se no separador de receção de encomendas do SPharm, com seleção do fornecedor e importação da 

venda. Estas compras, uma vez que são realizadas diretamente às marcas, incluem normalmente 

descontos comerciais ou financeiros, portanto é importante o utilizador calcular bem as margens sobre 

os preços de venda sem desconto, assumindo para a farmácia o desconto realizado. Para que todos 

os colaboradores estejam a par da etapa em que cada encomenda se encontra, são atualizados num 

ficheiro em cloud todas alterações realizadas às encomendas. 

 

3.2 GESTÃO DOS STOCKS  

A gestão dos stocks procura espelhar a procura que determinado produto tem na farmácia. 

Esta gestão, na FMV, idealiza dar sempre resposta às necessidades dos utentes, mantendo o equilíbrio 

financeiro da farmácia. A auxiliar esta tarefa difícil, de definir provisões e volumes de produtos 

armazenados, a FMV dispõe de um sistema informático que gera automaticamente uma lista de 

produtos e os seus stocks mínimos e máximos. Assim, o sistema propõe ao colaborador a quantidade 

de produtos a encomendar facilitando a tarefa de manutenção dos stocks e otimizando a operação da 

farmácia. 

Existem milhares de embalagens e centenas de produtos armazenadas na FMV, como tal é 

normal que surjam erros de stock. Estes, podem ocorrer por diversos motivos como: erros na receção 

de encomendas, furtos, empréstimos, armazenamento incorreto no robô. Para combater este tipo de 

erros existe uma tabela em constante atualização na farmácia, deste modo, cada vez que um 

funcionário se depare com um erro de stock é convidado a apontar o erro na tabela para posteriormente 

a Diretora Técnica fazer o acerto entre o stock físico real e o stock informático. 

 

3.3 ARMAZENAMENTO 

Posteriormente à receção de encomendas, é efetuado o armazenamento dos produtos 

recebidos na farmácia, sendo a maior parte guardada no robô, dada a otimização do tempo no momento 

do atendimento. No entanto, é desaconselhável o armazenamento de certos produtos no robô, tais 

como pílulas mensais, dado o pequeno tamanho das embalagens, no caso da qlaira® (BAYER), por 

exemplo, ou, pelo contrário, o tamanho demasiado grande, verificado, por exemplo no Ulcermin® (Jaba 

Recordati), que impossibilita o seu armazenamento no robô, ampolas, dada a fragilidade das 

embalagens ou formatos mais excêntricos como o Permadoze oral (Generis). No atendimento, o robô 

funciona pelo sistema FEFO (First Expire, First Out) caso seja efetuado um pedido cujo produto seja 

dispensado pelo mesmo. Caso contrário, ou seja, se os produtos não forem armazenados no robot, 

estes são guardados no piso superior e organizados por ordem alfabética, por família terapêutica ou 

por marca. De forma a vender primeiro os produtos com prazo de validade mais curto, estes são 

dispostos tendo por base a lógica FIFO (First In, First Out), deixando os produtos com o prazo de 

validade mais extenso para uma ocasião posterior. Já o armazenamento dos produtos com maior 

rotatividade e sazonalidade inerente é efetuado em compartimentos junto aos balcões de atendimento, 

dado o acesso fácil e rápido no momento do atendimento. 

3.3.1 Psicotrópicos e Estupefacientes  
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De acordo com a legislação em vigor, os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são 

armazenados num local reservado próprio e exclusivo e são criteriosamente controlados. 

3.3.2 Estipulações sobre as Condições de Armazenamento  

A manutenção da estabilidade dos medicamentos exige determinadas variáveis. Assim, deve 

ser realizado o controlo das condições de temperatura e humidade. Como tal, estão instalados vários 

termohigrómetros na FMV, que registam um perfil horário das variâncias térmicas e de humidade 

relativa que, por sua vez, são armazenadas no sistema informático. Posteriormente, é possível a 

análise dos dados por parte da diretora técnica e a verificação da sua conformidade com os requisitos 

estabelecidos pela legislação em vigor. Em farmácias comunitárias, a humidade relativa não deve ser 

exceder os 60%, sendo que o valor da temperatura deve ter um limite máximo de 25 ºC. Já no frigorífico, 

as temperaturas devem variar entre os 2 e os 8ºC. 

 

3.4 CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

A qualidade e segurança dos produtos representam atributos indispensáveis numa farmácia. 

Neste contexto, é crucial o cauteloso controlo dos prazos de validade, o qual é executado mensalmente 

na FMV. Com essa finalidade, é então elaborada uma lista de produtos, de forma automática, através 

do SPharm com prazos de validade próximos, até quatro meses relativamente ao mês corrente. Nesta 

lista, estão incluídos todos os produtos cuja validade esteja dentro do prazo estabelecido. Este controlo 

possibilita a separação dos produtos com prazos de validade próximos do fim e também a verificação 

dos stocks reais, sendo que é ainda exequível a averiguação de eventuais alterações nas quantidades 

enunciadas no sistema informático e a atualização de prazos de validade dos produtos em questão. Os 

produtos com um prazo de validade reduzido são devolvidos ao fornecedor, sendo emitida uma nota 

de devolução gerada no sistema informático. É necessário ter em conta que certos produtos devem ser 

devolvidos antecipadamente, como por exemplo as tiras de glicémia, produto referentes ao protocolo 

de Diabetes. Neste caso devem ser sair do circuito de vendas e ser devolvidos 6 meses antes do prazo 

de validade assinalado.  

 

3.5 DEVOLUÇÕES 

 As devoluções são o fim da linha do percurso dos medicamentos em farmácia quando estes já 

não são comercializáveis. Este epílogo pode resultar de várias situações como produtos faturados que 

não foram efetivamente encomendados, enganos no pedido ou em quantidades, trocas involuntárias 

de produto, cartonagens ou produtos danificados, produtos com validade curta ou a expirar, ou ordens 

de retirada de produtos pelo INFARMED ou Titular de Autorização de Introdução ao Mercado. As 

devoluções, são realizadas através do separador para esse efeito no SPharm e para realização do 

processo é necessário indicar a fatura de origem do produto, o CNP, a quantidade, a validade e o 

motivo de devolução, é então emitida uma nota de devolução em triplicado e uma guia de transporte 

para efeitos de justificação de transporte de mercadorias perante a Autoridade Tributária e Aduaneira. 

Os produtos são então separados para envio ou recolha. Findo este processo, a farmácia fica a 

aguardar o parecer sobre a devolução requerida e caso seja aceite o fabricante emite uma nota de 
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crédito ou faz a substituição por produto igual ou equivalente. As devoluções na FMV, são uma 

atividade desenvolvida durante o cumprimento da tarefa mensal de controlo de validades e stocks, pelo 

que tive a oportunidade de efetuar inúmeras devoluções para diferentes fornecedores e por diferentes 

motivos.  

 

4. DISPENSA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS 

O propósito maior da farmácia e a tarefa mais elementar do ser farmacêutico em farmácia 

comunitária é a dispensa de medicamentos e produtos de saúde. O farmacêutico deve munir-se dos 

conhecimentos, competências e capacidades para lograr esta incumbência da melhor e mais 

responsável forma que lhe aprece. A prática da dispensa fecha o ciclo comercial do medicamento, por 

este motivo, cabe ao farmacêutico informar o utente sobre as características indispensáveis do 

medicamento ou produto de saúde adquirido. Do mesmo modo o farmacêutico deve somar à dispensa 

conselhos sobre a adesão à terapêutica, riscos sobre interações e eventuais reações adversas 

pertinentes. Dada a importância desta vertente da profissão do farmacêutico em farmácia comunitária, 

o balcão e concretamente o atendimento ao público foi a função que mais realizei durante o estágio. 

Embora desafiante, é extremamente prazeroso e lisonjeador ser o agente onde os utentes ancoram 

confiança para solução, auxilio e aconselhamento acerca das suas condições. A dispensa ao balcão 

formou-me enquanto pessoa e enquanto estudante em fim de ciclo de estudos. Convocou em mim o 

espirito de aprendizagem dinâmica, despertando o interesse duma maior dominância do saber 

farmacêutico e despoletando sessões de pesquisa autónoma e consulta dos mais experientes 

colaboradores da FMV para o melhor servir do utente que o meu balcão visita. 

 

4.1 MEDICAMENTOS 

  O medicamento define-se como “toda a substância ou associação de substâncias apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus 

sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, 

corrigir ou modificar funções fisiológicas;”[4]. 

Os medicamentos de uso humano estão divididos em duas categorias de acordo com a 

dispensa ao público: MSRM e MNSRM[4]. 

4.1.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Os MSRM são fórmulas cujos efeitos requerem supervisão médica, deste modo, a sua dispensa 

requer a apresentação de uma receita médica válida por parte do utente. Estão sujeitos a receita 

médica os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 

a) Possa constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando são utilizados para a finalidade indicada na ausência de vigilância médica; 

b) Possa constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, quando 

utilizado com frequência em quantidades consideráveis para outro fim que não aquele 

a que se destina; 
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c) Contenha substâncias ou preparação à base de certas substâncias cuja atividade ou 

reações adversas necessitem de monitorização; 

d) Destina-se a administração por via parentérica; 

As indicações, modelos ou formatos a que devem obedecer as receitas médicas são aprovados 

por portaria do Ministro da Saúde[4]. 

4.1.2 Medicamentos Genéricos 

Um medicamento genérico (MG) define-se por “medicamento com a mesma composição 

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

com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados”[4]. 

 Estes medicamentos, podem ser introduzidos ao mercado após extinção da patente do 

medicamento de referência e devem cumprir todos os requisitos de qualidade, segurança e eficácia do 

medicamento original. Estes medicamentos, por norma não têm designação comercial e estão apenas 

identificados pela denominação comum internacional (DCI), devem também incluir, na cartonagem, a 

sigla MG especificando que se trata de um medicamento genérico[5]. 

Os medicamentos genéricos, apresentam vantagens para o utente, por serem geralmente mais 

baratos e apresentam também vantagens para o estado, que incentiva o aumento da quota de 

genéricos vendidos em farmácia, uma vez que é convocado a comparticipações menores[6]. A FMV 

trabalha em parceria com várias marcas de genéricos, consequentemente, os delegados de tais 

marcas auxiliam na formação dos colaboradores para o aconselhamento de genéricos e quais 

as vantagens para a farmácia, para o grupo SOFARMA, para a marca e para o país. 

4.1.3 Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica 

 Os medicamentos que não se enquadrem nos pressupostos definidos para os MSRM não estão 

sujeitos a receita médica. Os MNSRM comumente descritos como medicamentos de venda livre (PVL) 

ou OTCs – over the counter não são comparticipados, salvo em situações previstas na legislação que 

define os regimes de comparticipação do estado no preço dos medicamentos. Estes medicamentos, 

podem ser dispensados não só em farmácias mas também em outros locais deviamente acreditados 

para o efeito. Existe ainda neste grupo uma subclasse, uma vez que o INFARMED pode autorizar a 

reclassificação de medicamentos sujeitos a receita médica em medicamentos não sujeitos a receita 

médica dependentes de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF), atendendo ao seu perfil de 

segurança ou às suas indicações terapêuticas, com observância pelas farmácias de protocolos de 

dispensa[4]. Os MNSRM podem ser dispensados por recomendação médica ou por aconselhamento 

farmacêutico, assim, revelam-se como uma especialidade que o farmacêutico deve dominar. Durante 

o estágio fui aprimorando a minha capacidade de aconselhar este tipo de produtos visando 

estender ao máximo o meu leque de conhecimento desta classe. Para isso fui assistindo a 

formações, realizando pesquisa ou consultando colegas mais experientes. 

4.1.4 Medicamentos Homeopáticos 
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 Os medicamentos homeopáticos são considerados MNSRM, desde que não estejam 

abrangidos por nenhuma das condições que definam um MSRM[4]. Estes medicamentos são na sua 

generalidade produzidos com matérias-primas naturais ou substâncias designadas de stocks e devem 

ser produzidos de acordo com os processos de fabrico descritos na Farmacopeia Europeia ou, no caso 

da sua ausência, na farmacopeia utilizada no Estado Membro de forma oficial[7]. Este tipo de 

medicamentos gera controvérsia na comunidade científica, mas são medicamentos alvo de muitas 

vendas na FMV, quer por aconselhamento, quer por procura dos próprios utentes que encontram neles 

soluções naturais e sem efeitos adversos para as suas condições. Tive a oportunidade de, além de 

dispensar estes produtos, conhecê-los a um nível mais profundo durante o estágio e de assistir 

a formações do laboratório BOIRON®. 

4.1.5 Medicamentos de Uso Veterinário 

Um medicamento veterinário define-se como “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos 

seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas.” [8]. A FMV dispõe de um linear exclusivo de 

produtos veterinários. Existe uma elevada procura de produtos desparasitantes internos e 

externos para animais de companhia, nesse sentido a farmácia proporcionou-me a oportunidade 

de assistir a uma formação online ministrada pelo delegado da Boehringer Ingelheim Animal 

Health® e moderada pela Cooprofar. 

 

4.2 SUPLEMENTOS ALIMENTARES  

Os suplementos alimentares são definidos pelo Decreto-Lei n.º 136/2003 como “géneros 

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

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como 

cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de 

líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser 

tomados em unidades medidas de quantidade reduzida;[9]”. 

O mercado dos suplementos alimentares é vasto, dinâmico e em grande crescimento, o 

acompanhamento dos produtos introduzidos ao mercado deve ser constante. Durante o estágio tive 

a oportunidade de desenvolver um projeto com grande foco nesta classe de produtos. Essa 

iniciativa, permitiu-me, a mim e à equipa da FMV, desenvolver melhores capacidades para 

aconselhar alguns destes produtos. 

 

4.3 PRODUTOS DE DERMOCOSMÉTICA  

Os produtos de dermocosmética definem-se como “substâncias ou misturas de substâncias 

destinadas a serem colocadas em contacto com a superfície do corpo (epiderme, unhas, couro 

cabeludo ou órgãos genitais externos) ou com os dentes e mucosas bucais com a finalidade de limpar, 
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melhorar o aspeto, corrigir odores corporais ou proteger estas superfícies.”[10]. Estes produtos 

destinam-se a incontáveis fins e são parte importante da imagem comercial da farmácia, desse modo, 

o farmacêutico deve ser capaz de identificar produtos de cosmética e as suas finalidades, assim como 

saber qual a composição ativa que permite que os produtos exerçam a sua finalidade. Estes produtos 

são muitas vezes adquiridos na FMV por aconselhamento médico, e embora não sejam 

comparticipados, surgem muitas vezes acompanhados de receitas, geralmente da especialidade de 

dermatologia. Dada a densidade de marcas, gamas, produtos e variedades dos mesmos, os 

colaboradores da FMV são assíduos a assistir e completar formações desta classe de produtos. 

Derivando para esta corrente, fui convidado pela Diretora Técnica a assistir a um grande número 

de formações sobre este tipo de produtos. Além disto, todos os meses o grupo SOFARMA 

seleciona uma marca de dermocosmética como marca do mês atribuindo-lhe um desconto 

especial. Internamente, os colaboradores são inseridos numa grelha de objetivos para tentar 

vender uma quantidade predefinida de produtos dessa marca. Tive a oportunidade de participar 

neste desafio com as marcas URIAGE®, NUXE® e BIODERMA® e consegui completar em cada 

mês o objetivo definido. 

 

4.4 PRODUTOS DE PUERICULTURA  

Produtos que se enquadrem no âmbito da higiene, alimentação, sucção ou facilite o sono das 

crianças são considerados produtos de puericultura[11]. A farmácia é muito procurada para este tipo 

de produtos principalmente por mulheres com filhos bebés ou de pequena idade e em fim de gestação. 

Para crianças nascidas no conselho de Vila Nova de Gaia existe uma parceria denominada “Cartão 

Bebé” que atribui um desconto de 20% neste tipo de produtos. Durante o estágio fui abordado 

diversas vezes para o aconselhamento destes produtos. Por esse motivo, procurei desenvolver 

capacidades para o aconselhamento dos mesmo, para isso tive a oportunidade de completar 

formações online e consultar o e-book da Medela® assim como os seus vídeos informativos a 

explicar o funcionamento de produtos mais complexos. 

 

4.5 DISPOSITIVOS MÉDICOS  

Os dispositivos médicos definem-se como o “instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito que se pretende atingir 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos[12]. 

Estes podem ser utilizados para fins de: 

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

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

deficiência; 

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

d) Controlo da conceção;”[12]. 

Durante o estágio realizei vários atendimentos onde o utente procurava dispositivos 

médicos, sendo os mais comuns os testes de gravidez e as tiras de medição da glicémia. Ainda 

assim, dispensei outro tipo de produtos como os simples pensos, compressas e ligaduras, ou 
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alguns mais complexos como produtos para ostomizados, algaliados ou próteses de limitação 

de movimento. Tive a oportunidade de realizar uma formação prática ministrada pela AFP, na 

sua delegação do Porto, sobre o tema “Feridas e Ostomias” onde me foi introduzido um extenso 

portfólio de dispositivos médicos além das informações mais pertinentes sobre como 

aconselhá-los.  

 

5. RECEITUÁRIO 

5.1 A RECEITA MÉDICA 

Apenas profissionais de saúde habilitados para o efeito, podem prescrever receitas médicas 

para medicamentos de uso humano. As receitas médias devem incluir obrigatoriamente a DCI da 

substância ativa, em alguns casos a denominação comercial é permitida ou a inclusão do titular da AIM, 

a forma farmacêutica, a dosagem, o tamanho da embalagem e a posologia[4]. 

 

5.2 RECEITA MANUAL  

 De forma a agilizar os processos de dispensa e evitar erros de subjetividade, é atualmente 

obrigatória a prescrição informática. As receitas manuais devem ser utilizadas de forma excecional tal 

como previsto no artigo 8.º da Portaria nº 224/2015, de 27 de julho. Estão abrangidas quatro exceções 

legais permitidas: 

a) Falência informática; 

b) Inadaptação do prescritor; 

c) Prescrição ao domicílio; 

d) Até 40 receitas por mês; 

A validade para levantamento é de 30 dias a contar desde a data da prescrição e esta deve 

conter um máximo de quatro medicamentos distintos, sendo que o máximo por receita são 4 

embalagens e o máximo por medicamento são 2 embalagens (exceção feita aos medicamentos de 

embalagens unitárias cujo limite é de 4)[13]. 

Nestas receitas, deve surgir o nome do utente, número de utente ou regime de comparticipação, vinheta 

do médico e assinatura do mesmo, assim como a identificação do local de prescrição. Apenas uma 

esferográfica pode ser utilizada, não deve conter rasuras ou caligrafias diferentes de modo a evitar 

erros de leitura e eventuais problemas na comparticipação. Em casos onde o médico não especifique 

a dimensão da embalagem de determinado medicamento, é dispensada a de menor quantidade[14]. 

 

5.3 RECEITA MÉDICA ELETRÓNICA 

5.3.1 Receita Eletrónica Materializada 

Estas prescrições podem ser renováveis ou não renováveis. No caso de tratamentos de longa 

duração são renováveis até 6 meses, em 3 vias diferentes, e podem conter no máximo duas 

embalagens de cada medicamento. Já as não renováveis, destinadas a tratamentos de curta duração, 

tem validade de 30 dias e podem ser prescritas no máximo duas embalagens de cada medicamento. 
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Estas receitas também se encontram limitadas a 4 medicamentos ou embalagens tal como as receitas 

manuais[13].  

5.3.2 Receita Eletrónica Desmaterializada 

Estas receitas eletrónicas são de caráter obrigatório para todas as entidades do SNS desde o 

dia 1 de abril de 2016 e devem apresentar um número de prescrição, um código de acesso e um código 

de direito de opção únicos. Estas receitas ao contrário das anteriores permitem a prescrição de vários 

medicamentos e embalagens sendo que cada linha numerada “corresponde a um Código Nacional 

para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) ou a um número de registo de um 

medicamento ou outro código identificador do produto prescrito”[13]. Em tratamentos de longa duração 

o médico prescritor pode inclui um máximo de 6 embalagens de MSRM com validade de 6 meses a 

contar a partir do dia da prescrição. Já no caso de tratamentos de curta duração o médico deve 

prescrever no máximo 2 embalagens de cada medicamento e a receita tem uma validade de 30 dias. 

Estas receitas facilitam a gestão da aquisição de medicamentos por parte dos utentes pois mediante 

necessidade deslocam-se às farmácias para manutenção das terapias. Uma alteração à legislação, 

que surgiu durante o meu estágio, passou a limitar as farmácias na dispensa de medicamentos. De 

acordo com a Portaria n.º 284-A/2016 em vigor a partir de 3 de agosto de 2020, a cada utente “as 

farmácias apenas podem dispensar um máximo de duas embalagens, por linha de prescrição, ou de 

quatro embalagens, no caso das embalagens em dose unitária, por mês”[15]. Existem exceções, “as 

farmácias podem, mediante justificação, dispensar uma quantidade superior, nomeadamente nos 

seguintes casos: 

a) A quantidade de embalagens necessária para cumprir a posologia é superior a 2 embalagens 

por mês; 

b) Extravio, perda ou roubo de medicamentos; 

c) Dificuldade de deslocação à farmácia; 

d) Ausência prolongada do país.[15]” 

Esta lei introduziu também a possibilidade de alterar a validade da prescrição para 60 dias no 

caso dos medicamentos que se destinam a tratamentos agudos, em vez dos 30 dias de validade. A 

nova portaria permite também ao prescritor aumentar o número de embalagens por medicamento 

prescritas para uma quantidade superior a 2 ou a 6 unidades. 

Esta atualização à legislação causou algum descontentamento a alguns utentes que 

anteriormente resolviam os seus assuntos na farmácia em uma só visita e agora vêem-se forçados a 

visitas mensais. O Ministério da Saúde considerou no entanto que a portaria é essencial para 

“minimizar a ocorrência de fraude nos medicamentos com receita e, simultaneamente, permitir um 

controlo mais rigoroso da despesa do Serviço Nacional de Saúde, sem que a mesma tenha a ver 

com falta de medicamentos ou dificuldades na gestão de stocks. A medida pode ainda saldar-se 

pela positiva no combate ao desperdício devido a prazos de validade expirados neste tipo de 

medicamentos.”[15]. 

 

5.4 CONFERÊNCIA, DISPENSA E VALIDAÇÃO DA RECEITA MÉDICA 
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 Quando ao farmacêutico é entregue uma receita médica, este é responsável por averiguar se 

se trata de uma prescrição válida. Para tal deve confirmar que o medicamento está corretamente 

identificado pela sua DCI ou pela designação comercial, se está indicada a forma farmacêutica, a 

quantidade da embalagem, o número de tais embalagens e a posologia. A farmácia deve ter em stock 

no mínimo 3 dos 5 medicamentos menos dispendiosos dentro de cada grupo homogéneo (GH)[14]. 

Durante a dispensa o farmacêutico deve informar o utente acerca das suas opções entre originais e 

genéricos correspondentes ao medicamento prescrito além de informar o utente das opções mais 

baratas no mercado. Atualmente, as receitas eletrónicas desmaterializadas incluem sempre que 

aplicável o preço máximo que o utente deve pagar por um medicamento considerando sempre as cinco 

opções com preços menores em cada GH ou o PVP concordante com o INFARMED de medicamentos 

originais. De qualquer das formas, o utente tem a opção de escolha entre medicamentos de diferentes 

laboratórios, que apresentem o mesmo CNPEM, assumindo para si o excedente à comparticipação 

máxima estabelecida e exercendo o seu direito de opção por determinado medicamento. 

Existem situações em que o médico prescritor define um determinado medicamento, 

prescrevendo-o através do seu nome comercial ou do titular de AIM. Este tipo de situações pode ocorrer 

quando: 

a) Se trata de um medicamento de marca, não existindo um medicamento genérico 

comparticipado ou similar; 

b) O medicamento deve apenas ser prescrito para determinadas situações terapêuticas; 

c) O medicamento não pode ser substituído por alguma exceção; 

 Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º → Margem ou índice terapêutico estreito. (Limitada a 

medicamentos que constem numa lista elaborada pelo INFARMED.) 

 Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º → Reação adversa prévia. (Aplicável em situações 

previamente reportadas ao INFARMED em que tenha ocorrido uma reação adversa.) 

 Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º → Tratamento superior a 28 dias. 

Apenas na última exceção apresentada (Exceção c) é possível dispensar um medicamento 

semelhante ao que foi prescrito desde que apresente um preço inferior, tendo o utente que demonstrar 

que exerceu o seu direito de opção[13]. 

 

5.5 REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO 

Atualmente e de acordo com a legislação em vigor, estão previstos dois regimes de 

comparticipação, geral e especial, este ultimo, apenas é a aplicável a um grupo específico de situações, 

medicamentos, patologias ou doentes. 

5.5.1 Regime Geral de Comparticipação 

No regime geral de comparticipação, o Estado suporta os custos de uma percentagem 

predefinida do PVP do medicamento, para isto os medicamentos são agrupados numa tabela de 

escalões de acordo com a sua classificação farmacoterapêutica. 

 Escalão A → 90% 

 Escalão B → 69% 
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 Escalão C → 37% 

 Escalão D → 15% 

A comparticipação é aplicada sobre o preço de referência quando existe um GH ou sobre o 

PVP na ausência de GH. O preço de referência é definido pela média dos 5 medicamentos com menor 

preço do GH, desconsiderando preços iguais. Este grupo, enquadra todos os medicamentos que 

apresentem a mesma substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e via de administração. Os 

valores de referência devem ser atualizados de modo trimestral podendo levar a alterações no valor de 

comparticipação pelo SNS, de modo que esta informação deve ser transmitida ao utente[16]. 

5.5.2 Regime Especial de Comparticipação 

O regime especial de comparticipação prevê dois tipos de comparticipação: em função dos 

beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais de doentes. Os pensionistas 

considerados por este regime beneficiam de um acréscimo de 5% na comparticipação no preço de 

medicamentos do Escalão A e de 15% no preço de medicamentos dos Escalões B, C e D. Além disso, 

sempre que um medicamento, abrangido por qualquer escalão, apresente um PVP correspondente a 

um dos cinco mais baratos do GH e esse mesmo PVP seja igual ou inferior ao preço de referência no 

GH, o medicamento é dispensado de forma gratuita ao utente[14, 16].  

5.5.3 Portarias e Outras Comparticipações 

Existem Portarias especiais para certos medicamentos associados a patologias ou grupos de 

doentes previstos, nas mesmas. Para cada caso está estabelecido um valor de comparticipação que 

atinge muitas vezes os 100%, isentando o utente de quaisquer custos. As patologias incluídas nestes 

regimes são: doença de Alzheimer, doentes ostomizados, lúpus, hemofilia, hemoglobinopatias, 

paramiloidose, psicose maníaco-depressiva, doença inflamatória intestinal, artrite reumatoide, 

espondilite anquilosante, dor oncológica (moderada a forte), dor crónica não oncológica (moderada a 

forte), procriação medicamente assistida e psoríase, diabetes mellitus, ictiose. Para adição da 

comparticipação de acordo com o ministrado pelas portarias o médico deve atribuir à prescrição o 

diploma correspondente à portaria que pretende exercer. Erros ou omissão destas portarias resultam 

em custos acrescidos para o utente, pelo que a sua inscrição nas receitas deve ser criteriosa e 

indispensável para efeitos de comparticipação[16]. 

 

5.6 MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES   

A presença de princípios ativos atuantes ao nível do Sistema Nervoso Central nos 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes medeia a produção de ações estimulantes, depressoras 

ou desviantes. Este tipo de medicamentos têm aplicação terapêutica no tratamento de patologias de 

origem psicológica assim como em situações de dor moderada a forte e, por isso, são controlados de 

forma rigorosa, tendo em conta o Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro. Por conseguinte, a sua 

prescrição deve ser efetuada em receitas materializadas, eletrónicas ou manuais, únicas. Sendo que 

não devem ser incluídos outros medicamentos sem a mesma classificação. A dispensa deste tipo de 

medicamentos exige o preenchimento de dados referentes ao doente e ao adquirente, o qual pode ser 

outra pessoa, tais como informações relativas ao documento de identificação (Cartão de Cidadão, 
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Bilhete de Identidade, Passaporte ou Carta de Condução) e à morada. Concluído o atendimento, é 

efetuada a impressão de um talão referente à dispensa, estes registos devem ser guardados na 

farmácia durante um período de 3 anos. O registo das vendas de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes efetuadas no mês anterior na FMV é enviado ao INFARMED, no início de cada mês. 

É também enviada uma lista referente às vendas e devoluções deste tipo de medicamentos no início 

de cada ano. 

 

5.7 MEDICAMENTOS À BASE DA PLANTA CANÁBIS  

Os medicamentos à base de canábis estão incluídos numa lista disponibilizada pelo 

INFARMED, sendo que as suas regras de prescrição correspondem às mesmas dos medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, isto é, a receita não deve incluir outros medicamentos. Estes 

medicamentos devem ser prescritos com o seu nome comercial, sendo que a sua prescrição é apenas 

viável caso não sejam observados os efeitos esperados na aplicação de outros tratamentos mais 

convencionais ou caso estes causem consequências adversas significativas. Deste modo, as 

prescrições destes medicamentos estão restritas aos fins terapêuticos listados na Deliberação n.º 

11/CD/2019. Aquando da prescrição, o médico deve indicar qual a finalidade do medicamento que 

podem ser[14]: 

a) “Espasticidade associada à esclerose múltipla ou lesões da espinal medula; 

b) Náuseas, vómitos (resultante da quimioterapia, radioterapia e terapia combinada de HIV e 

medicação para hepatite C); 

c) Estimulação do apetite nos cuidados paliativos de doentes sujeitos a tratamentos 

oncológicos ou com SIDA; 

d) Dor crónica (associada a doenças oncológicas ou ao sistema nervoso, como por exemplo 

na dor neuropática causada por lesão de um nervo, dor do membro fantasma, nevralgia do 

trigémio ou após herpes zoster); 

e) Síndrome de Gilles de la Tourette; 

f) Epilepsia e tratamento de transtornos convulsivos graves na infância, tais como as 

síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut; 

g) Glaucoma resistente à terapêutica;” 

A posologia, a duração do tratamento e as informações relativas à utilização deste tipo de 

medicamentos devem ser indicadas, pelo médico responsável, na prescrição. Existe ainda algum 

estigma por parte dos utentes na aceitação deste tipo de produtos e embora estes 

medicamentos estejam disponíveis na FMV nunca tive a oportunidade de dispensá-los.  

 

5.8 MEDICAMENTOS MANIPULADOS  

Os medicamentos manipulados podem ser prescritos através de receitas materializadas ou 

desmaterializadas, manuais ou eletrónicas, sendo que a quantidade de embalagens vendidas do 

medicamento prescrito está limitada a uma. Este tipo de medicamentos é prescrito tendo por base uma 

lista predefinida e a sua dosagem e quantidade deve ser indicada pelo médico responsável pela 

prescrição. A prescrição dos medicamentos manipulados deve ser isolada, no caso de receitas manuais 
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ou eletrónicas materializadas, ou seja, não é possível a inclusão de outros produtos ou medicamentos 

na mesma prescrição. Este tipo de medicamentos têm a possibilidade de ser comparticipados em 30%. 

A FMV não disponibiliza a realização de medicamentos manipulados, portanto não tive 

oportunidade de assistir ou realizar a sua preparação nem proceder à sua dispensa. 

 

5.9 CONFERÊNCIA DE LOTES DE RECEITUÁRIO 

 A conferência do receituário é uma tarefa a dois tempos. Num primeiro momento, durante o 

atendimento o farmacêutico deve conferir a globalidade da receita e analisar se cumpre as estipulações 

necessárias para ser uma receita válida, sendo que, esta avaliação durante o atendimento deve ser 

repetida e confirmada por outro colaborador. Já numa segunda instância, no final de cada vez, existe 

na FMV um processo de conferência dos lotes de receitas. Estes lotes são compostos no máximo por 

30 receitas, onde estas devem ser organizadas por ordem crescente e devem ser conferidas em 

triplicado ou seja por 3 colaboradores diferentes. Finalizada a conferência, são impressos os verbetes 

identificativos de cada lote, com o número de receitas, embalagens e todos os custos associados. Estes 

verbetes devem ser anexados as receitas ou talões das entidades e devem ser carimbados pela 

farmácia. Concluído o processo, os lotes consideram-se fechados, e é então impresso um resumo de 

lotes e faturas que deve também ser carimbado e neste caso também assinado pelo responsável da 

tarefa. Finalmente são enviadas as receitas para as entidades comparticipantes. A entidade de maior 

relevância e com maior número de lotes é o SNS, para o qual, através do Centro de Conferência de 

Faturas (CCF), a documentação deve ser enviada até ao dia 10 do mês seguinte ao mês referente aos 

lotes. O CCF é responsável pela verificação de todas as receitas enviadas e confirma se todos os 

requisitos foram cumpridos assim como se a finalidade da prescrição é a que o médico prescritor 

intencionou. Inconformidades detetadas aquando da verificação realizada pelo CCF resultam em 

prejuízo financeiro para a farmácia uma vez que as receitas inválidas são devolvidas à farmácia e o 

valor da comparticipação não é reembolsado. É por este motivo que a conferência de receituário é um 

procedimento cauteloso, com várias etapas e realizado sempre por vários colaboradores, a fim de evitar 

erros nos lotes que geram ausências de pagamento, é também uma forma dos colaboradores 

contribuírem para a estabilidade financeira da farmácia. Nos casos em que existe uma comparticipação 

adicional por parte de um subsistema privado (EDP-Savida®, Medicare®, SAMS®, entre outras…), quer 

as receitas, quer os documentos que comprovam a dispensa dos medicamentos prescritos, devem ser 

enviados à AFP que, por sua vez, comunica diretamente com estes subsistemas de forma a que haja 

um reembolso do valor das comparticipações. 

A conferência de receituário é uma das tarefas mensais atribuídas pela Diretora Técnica 

aos colaboradores. Tive a oportunidade de estar incluído nesta tarefa na FMV em 5 diferentes 

meses. Assim, desenvolvi a capacidade de metodicamente analisar as receitas na procura de 

pequenas falhas que possam ter escapado a mim ou aos restantes colaboradores durante o 

atendimento, é um processo moroso, repetitivo mas extremamente importante para a farmácia, 

logo, toda a concentração e minucia devem ser aplicadas.  

 

6. OUTROS SERVIÇOS 
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6.1 MEDIÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICOS 

  A medição de parâmetros físicos é facilitada, na FMV, por aparelho que faz determinações 

acerca do peso, altura e IMC. 

 

6.2 MEDIÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

6.2.1 Pressão Arterial 

 A pressão arterial é um parâmetro que pode ser medido no aparelho à entrada da FMV ou no 

gabinete de apoio ao utente, realizada por um colaborador com o auxílio de um tensiómetro de braço. 

Realizei durante o estágio esta medição nas duas vertentes, quer aconselhando os utentes nas 

instruções de como utilizar o aparelho instalado na FMV quer no gabinete, num ambiente, mais 

privativo onde as medições eram sempre acompanhadas de pequenas conversas e apoio ao 

utente. Consoante os resultados fui adaptando o meu parecer dado ao utente, contribuindo 

sempre com medidas não-farmacológicas e incentivo à adesão da terapêutica se fosse o caso. 

6.2.2 Glicémia Capilar 

  A medição da glicémia capilar é um serviço disponibilizado pela FMV, o qual é realizado no 

gabinete de apoio ao utente através de uma punção capilar com uma lanceta descartável e leitura 

instantânea através de uma tira inserida no aparelho medidor de glicemia. Embora pouco procurado 

tive a oportunidade de realizar este serviço e auxiliar um utente na realização da medição deste 

parâmetro uma vez que este, em casa, não estava a conseguir obter resultados corretos. Após 

a realização de duas medições sem resultados visíveis no ecrã do aparelho, substituímos o 

medidor de forma gratuita ao utente. 

6.2.3 Colesterol e Triglicerídeos  

A medição dos níveis de colesterol e triglicerídeos é também um serviço realizado no gabinete 

de apoio ao utente através de uma punção capilar com uma lanceta descartável e leitura num medidor 

para o efeito, através de uma cassete de leitura. Tive a oportunidade de assistir à medição deste 

parâmetro bioquímico por outro colaborador mas infelizmente a ocasião de ser eu a realizá-lo 

nunca se proporcionou. 

 

6.3 ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS 

  Na FMV os farmacêuticos são convidados a fazer uma formação teórico-prática sobre a 

administração de injetáveis. Desta maneira, existem vários profissionais devidamente formados e 

habilitados que permitem à FMV oferecer este serviço. A confiança dos utentes na capacidade do 

farmacêutico espelha-se neste serviço, uma vez que é bastante requisitado. Os utentes dão preferência 

à toma de preparações injetáveis em farmácia, mesmo embora seja gratuito em outros locais de saúde. 

Este serviço não está disponível 24h uma vez que carece da presença de um farmacêutico acreditado, 

ainda assim, regra geral entre as oito da manhã e a meia-noite o serviço esta disponível. Tive a 
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oportunidade durante o estágio, de assistir à administração de medicamentos injetáveis, 

sobretudo soluções de relaxantes musculares e anti-inflamatórios não esteroides. 

 

6.4 CONSULTA DE NUTRIÇÃO 

Todos os meses, em parceria com uma nutricionista, a FMV organiza consultas de nutrição. 

Estas consultas estendem até aos nossos utentes outra área da saúde humana, a nutrição, num serviço 

de qualidade, prestado por um profissional certificado. As consultas são agendadas com antecedência 

e têm bastante adesão, existindo inclusive utentes que mensalmente fazem o acompanhamento das 

suas dietas nestas consultas. 

 

6.5 TESTES SEROLÓGIOCOS 

 Os testes serológicos foram um serviço introduzido na FMV durante o meu estágio devido à 

pandemia causada pelo SARS-CoV-2. Estes testes de resultado rápido fazem uma pesquisa 

cromatográfica dos anticorpos IgM e IgG numa amostra de sangue capilar. Embora não sirvam de 

diagnóstico diferencial ou definitivo, estes testes, foram alvo de muita procura por parte dos utentes, 

graças à sua simplicidade, rapidez e preço responsável. Muitos utentes singulares e utentes 

encaminhados pelas empresas convocam este serviço como rastreio para despiste de sintomas 

passados que se coadunem com a Covid-19, início de trabalho presencial em grupo ou simplesmente 

para descargo de consciência pessoal e tranquilização de familiares. Tive a oportunidade de 

presenciar inúmeros testes realizados na farmácia e de perceber a inteligibilidade do 

procedimento de execução do teste e a rapidez dos resultados. 

 

6.6 VALORMED 

 A VALORMED, criada em 1999 num consórcio entre farmácias, distribuidores e indústria 

farmacêutica, é uma sociedade sem fins lucrativos que visa dar resposta à gestão ecológica e 

consciente dos resíduos excedentes do uso de medicamentos: embalagens, invólucros, cartonagens, 

medicamentos fora da validade ou fora de uso, entre outros. Os contentores VALORMED são 

fornecidos às farmácias pelas empresas distribuidoras e quando se encontram cheios, ate um máximo 

de 8 quilos, são recolhidos pelo estafeta da mesma empresa. Para tal os contentores devem ser 

selados e registado um pedido de recolha no sistema SPharm. Este pedido deve incluir o nome da 

farmácia, o código de barras do contentor, o distribuidor responsável pela recolha, data, hora e 

assinatura do colaborador responsável pelo fecho do contentor e do responsável que fez a recolha[17]. 

A FMV é uma farmácia aderente ao serviço VALORMED de recolha de medicamentos, como 

consequência, existem utentes que se deslocam a farmácia no sentido de descartar embalagens e 

medicamentos que considerem inutilizáveis. 

 

7. FORMAÇÕES 

Durante o meu estágio na FMV surgiram várias oportunidades de realizar formações, numa 

fase inicial, pré-pandemia, de forma presencial nas sedes de associações ou empresas ou hotéis e 
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numa segunda fase, já durante a pandemia, de forma distanciada e desde casa ou trabalho através de 

formações em plataformas partilhadas online. As formações que realizei formam as seguintes: 

 Formação sobre cuidados de pele e nova gama Cicalfate® 

 Formação sobre Higiene Oral e gama Elgydium® 

 Formação sobre Feridas e Ostomias 

 Formação inicial Uriage® - Hidratação de Corpo e Rosto. 

 Formação inicial Uriage® - Cuidados de Cosmética 

 Formação Parasitas Externos e Internos dos Animais de Companhia 

 Formação geral Caudalie® 

 Formação BOIRON® - Sedatif PC e MagFadiga 

 Formação PHYTO® - Introdução à marca PHYTO e Cuidados de Culto 

 Formação LIERAC® - Cuidados Específicos: Manchas, Imperfeições, Vermelhidões, 

Fadiga Cutânea, Envelhecimento Cutâneo Hormonal e Contorno de Olhos. 

 Formação Cruz Vermelha - Suporte Básico de Vida 

 

PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS 

PROJETO I – TESTES SEROLÓGICOS COVID-19 

1. ENQUADRAMENTO  

A Covid-19, doença respiratória infeciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, foi uma realidade 

do quotidiano adquirida durante o início do meu período de estágio que prosperou durante toda a 

extensão do mesmo. A pandemia gerada pelo vírus teve uma influência ímpar nas rotinas da FMV, não 

obstante, esta exerceu sempre uma resposta à altura, objetificando todas as orientações emanadas a 

nível central, mantendo ativos todos os serviços essenciais e disponibilizando todas as condições de 

segurança para os frequentadores da farmácia. Ademais, excedeu-se na sua missão de saúde pública 

e passou a integrar nos seus serviços os Testes Serológicos Covid-19.  

Durante o período de confinamento, foram surgindo em Portugal diversas formas de testagem. 

O Grupo SOFARMA investiu na aquisição dos testes rápidos e cedo formou e muniu o seu pessoal de 

todas as condições necessárias para a realização dos mesmos, em condições de higiene e segurança 

para todos os intervenientes. A adesão foi imediata, demonstrando uma vez mais a confiança da 

população, mesmo em momento pandémico, nas farmácias enquanto instituições de saúde e nos 

farmacêuticos enquanto profissionais de saúde capazes e competentes. Este serviço inovador inspirou 

a génese do meu projeto e, ainda que o contacto com os utentes da farmácia tenha sido amplamente 

limitado, o dever de educar a população não cessou com as demais condicionantes. Portanto, face à 

elevada procura ao balcão e às inúmeras questões colocadas pelos utentes, decidi, adaptando o projeto 

não só as condicionantes pandémicas, mas também à nova era digital, criar um poster informativo e 

um vídeo institucional explicativo sobre como se processam os novos Testes Serológicos Covid-19, 

realizados na farmácia.  
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2. OBJETIVOS 

Idealizei, desde o início do estágio, um projeto de educação da comunidade. A pandemia gerou 

na população um sentimento de insegurança e incerteza, sendo que esse estado de espírito foi-se 

refletindo ao balcão da farmácia. Alinhei a minha vontade inicial com o reconhecimento de inúmeras 

dubiedades concebidas pela sociedade acerca do novo vírus, o SARS-CoV-2 e da doença por ele 

causada, a Covid-19. Acrescentando a este panorama surgiu ainda um novo serviço na farmácia, os 

Testes Serológicos Covid-19, que necessitava ser divulgado e essencialmente explanado e clarificado 

para todos os potenciais clientes desse serviço. Realizei então o casamento entre aquilo que era um 

tema recente e dúbio para a população, um novo serviço prestado pela FMV e aquilo que era uma 

aspiração minha, aglutinando tudo com o propósito de consciencializar e principalmente educar a 

população anexando ainda assim os interesses da farmácia anunciando e explicando o novo serviço.    

Sabendo de todas as condicionantes impostas para a segurança de todos, converti o meu 

projeto educativo de forma a este poder ter o maior alcance possível e ser difundido não só na esfera 

da farmácia mas também no amplo universo daquilo que são as plataformas digitais. 

 

3. MÉTODOS  

A realização deste projeto envolveu uma extensa pesquisa em fontes acreditadas e procurou 

reunir a informação de forma simples, sintetizada e digerida para ser facilmente assimiladas pela 

população em geral. O poster informativo foi realizado no powerpoint com auxílio de ferramentas de 

edição de imagens. Ressalvo que todas as imagens utilizadas são originais produzidas por mim ou de 

utilização livre (royalty-free). Já o vídeo inclui um guião original produzido por mim e foi realizado 

também em articulação entre powerpoint e ferramentas de animação e edição de vídeo mais uma vez 

o conteúdo incluído é todo original ou livre de direitos de autor. O poster foi impresso em tamanho A2 

para afixação em áreas comuns de espera da farmácia e no gabinete clínico e foi também impressa 

uma versão menor A4 para colocação nos balcões de atendimento e para difusão para os utentes sob 

a forma de flyer. Além disto, foi disponibilizada a versão PDF para partilha nos canais das redes sociais 

do grupo SOFARMA. O vídeo foi exibido no ecrã LCD da farmácia contribuindo para um tempo de 

espera mais agradável e educativo dos utentes foi também compartilhado nas redes sociais da FMV e 

do grupo SOFARMA. 

 

4. COVID-19 – SEROLOGIA  

O SARS-CoV-2 é um vírus da família dos coronavírus, pertence à subfamília β e é um vírus 

RNA de cadeia simples positiva com forma oval, capsulado e com diâmetro entre os 80-120 

nanómetros. As quatro proteínas estruturais mais importantes do coronavírus são; (S) – Spike, (E) – 

Envelope, (M) – matrix e (N) – nucleocapside[18]. 

A resposta imunitária à presença do vírus é despoletada principalmente pelas proteínas (S) e 

(N) e é quantificada pelos níveis de imunoglobulina M e imunoglobulina G, dois anticorpos produzidos 

em diferentes momentos e quantidades ambos presentes no plasma sanguíneo. Dada especificidade 
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destes anticorpos para a Covid-19, a deteção dos mesmos representa com elevada certeza um 

contacto com o SARS-CoV-2[19].  

Os anticorpos, representados pelas imunoglobulinas M e G, têm cinéticas distintas, portanto 

espelham diferentes fases de progressão da doença. Como o perfil de oscilação dos níveis serológicos 

destes anticorpos é conhecido para a Covid-19 (Figura 1), infere-se a partir da sua presença se a 

infeção pelo vírus é vigente, recente ou antiga[20]. 

A resposta imunitária detetável não é contemporânea ao início da infeção e sofre um período 

de latência de cerca de 7 dias, ou seja, os antigénios (proteínas (S) e (N)) e RNA viral podem ser 

doseados em níveis elevados, sem haver no entanto qualquer quantificação, acima do limite de 

deteção, de anticorpos.[18]  

A imunoglobulina M é o primeiro anticorpo produzido e secretado pelos plasmócitos como 

resposta a primoinfeção pelo SARS-CoV-2, a concentração serológica deste anticorpo segue um perfil 

que assemelha a uma distribuição normal (Figura 1) e está associado a um período contagioso e 

potencialmente sintomático.  

A imunoglobulina G surge à medida que resposta imunitária progride, passando alguns 

plasmócitos a produzir este anticorpo de “memória”. A manutenção deste anticorpo no plasma é mais 

extensa, especulando a comunidade científica sobre a sua real longevidade e sobre a sua 

representatividade de uma imunidade adquirida, com desenvolvimento de linfócitos B e T de memória, 

capazes de prevenir um indivíduo de uma reinfeção. A identificação isolada deste anticorpo está 

associada a um período pós infecioso, pós contagioso e pós sintomático[18]. 

 

5. O TESTE SEROLÓGICO  

 A pandemia gerada pelo novo coronavírus lançou uma crise sanitária que coloca sob intensa 

pressão os sistemas de saúde. Assim, o teste de pesquisa de anticorpos no soro plasmático tem-se 

revelado como um método de diagnóstico fulcral, quer em pacientes da Covid-19, quer difundido à 

população geral, como possível método de diagnóstico da doença e como rastreio da imunidade de 

grupo. 

Figura 1 - Serologia da Covid-19 
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O teste serológico baseia-se numa imunocromatografia de fluxo lateral rápido que realiza uma 

deteção qualitativa das imunoglobulinas G e M específicas contra o antigénio vírico gerado pela 

glicoproteína (S) da espicula viral ou (N) da nucleocapsíde.[19] É um teste simples, acessível e 

independente de materiais, reagentes ou aparelhos além dos facultados no kit de testagem (Figura 2), 

além disto é um teste de execução fácil que não exige alto nível de destreza clínica ou laboratorial. 

Utiliza como amostra sangue total, soro ou plasma e inclui no kit de testagem o reagente composto 

pelos anticorpos monoclonais, conjugados com ouro pré-revestido, IgG e IgM anti-humanos de rato, 

galinha ou coelho, dependendo do fabricante. Estes são colocados no poço de reação juntamente com 

a amostra e na presença da IgG e/ou IgM específicas para o SARS-CoV-2 e formam um complexo 

imunológico que elui lateralmente pela coluna do teste. Este complexo, quando formado, vai ser 

capturado nas tiras de reação pelo antigénio de SARS-CoV-2, produzindo uma tira roxa/avermelhada. 

O teste possui também um sistema de controlo, com um complexo de anticorpo monoclonal anti rato, 

galinha ou coelho, dependendo do fabricante, incluído na solução tampão e respetivos anticorpos IgG 

ou IgY de fixados à linha de controlo. Deste modo, independentemente da presença, na amostra, de 

IgM ou IgG específicas para o SARS-CoV-2, complexo gerado com a mesma irá sempre corar a linha 

de controlo no final da eluição. O surgimento desta tira garante a execução correta do teste e valida ou 

invalida o resultado do mesmo[21]. 

 

6. PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO 

A preparação do teste inicia-se longe de todo o processo com o trajar da indumentária de 

segurança por parte do farmacêutico ou técnico. Englobam este uniforme de segurança as seguintes 

peças: bata branca (comum); bata impermeável; luvas; máscara (comum); óculos de proteção ou 

viseira; impermeabilizadores de calçado. 

Garantida a máxima segurança do operador este desloca-se ao gabinete da farmácia onde 

prepara e desinfeta o local da realização do teste. O utente é então convidado a entrar e a sentar-se, 

é realizada uma pequena entrevista clínica acerca da manifestação dos sintomas mais comuns e da 

razão para a suspeita da infeção. O procedimento é então brevemente explicado ao utente. O poster 

informativo desenvolvido no âmbito do projeto de estágio, afixado no gabinete, veio tornar esta 

Figura 2 - Kit de Testagem 
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explicação mais explícita, didática e compreensível por todos os utentes facilitando também o dever do 

farmacêutico de educação do utente. 

A execução do teste é simples e rápida e resume-se essencialmente a quatro passos sequenciais: uma 

picada digital; recolha de cerca de 20µL de sangue, com capilar ou pipeta; injeção do volume de sangue 

no poço de amostra; nova injeção de 2 a 3 gotas do reagente incluído no teste. O utente recebe um 

algodão embebido em solução desinfetante para aplicar na área picada e finda a execução prática 

aguarda com o farmacêutico ou técnico durante cerca de 10 minutos pelo resultado da eluição. 

 

7. RESULTADOS 

O teste serológico à covid-19 produz resultados em cerca de 10 minutos. Estes resultados permitem 

inferir sobre a exposição do doente ao SARS-CoV-2 e consequente produção de resposta imunitária. 

Considerando o período de latência supracitado é fundamental explicar ao utente que o teste não revela 

uma eventual infeção em estados iniciais e portanto não é recomendado como método de diagnóstico 

diferencial. O teste, segundo a serologia expectada, apenas gera resultados fidedignos após resposta 

imunitária detetável (Figura 3) e portanto apenas está indicado a partir do 7º dia após infeção [22]. 

 

Existem 8 resultados possíveis dos quais apenas 4 traduzem testes válidos, considerando que 

a linha de controlo deve sempre surgir positiva com cor vermelha/arroxeada. No caso de o teste não 

acusar a linha de controlo, este deve ser repetido utilizando um novo kit de testagem. Validado o teste, 

com o controlo positivo, existe um quadro de interpretação para cada cenário. No caso de um teste IgM 

positivo e IgG negativo (Figura 4) podemos deduzir que que o utente esteve em contacto recente com 

o vírus, possivelmente há menos de 14 dias, com elevada probabilidade da infeção ser ainda corrente. 

Num cenário de IgM positiva e IgG positiva (figura 4), inferimos que o utente é também positivo para o 

contacto com o SARS-CoV-2 e que a infeção é recente entre 14 e 30 dias. 

Nestes caso, o contacto com a linha de saúde 24 seria imediato e o utente reencaminhado para 

um centro de testagem para confirmação do diagnóstico e notificação das autoridades de saúde, seria 

também recomendado um isolamento total assim como um período de quarentena. 

Figura 3 - Adaptação do Teste à Serologia da Covid-19 
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Já na situação de um teste IgM negativo e IgG positivo (Figura 4) o utente revelar-se-ia também 

como positivo para o contacto com o vírus sendo que este teria uma origem provável superior a 30 

dias. Dada a seroconversão das IgM a IgG é pouco provável que o utente esteja ainda acometido da 

infeção pela Covid-19 e o risco de contagiosidade é baixo, ainda assim é explicado ao utente que deve 

contactar a linha de saúde 24 e seguir todas as instruções fornecidas, caso o utente pretenda a 

chamada pode ser realizada pelo farmacêutico ou técnico ainda no gabinete da farmácia. 

Finalmente, quando a pesquisa revela apenas a linha de controlo como positiva e tanto as IgM 

como as IgG negativas (Figura 4), assumem-se duas hipóteses: ou o utente nunca teve contacto com 

o vírus e portanto nunca desenvolveu imunidade de qualquer tipo, ou o utente foi infetado recentemente 

com o SARS-CoV-2 e a resposta imunitária ainda não se desenvolveu ou é ainda indetetável pelo teste 

rápido de anticorpos. 

 

8. FIABILIDADE E CERTIFICAÇÕES 

O grupo SOFARMA e consequentemente a FMV foi adquirindo testes consoante a 

disponibilidade do mercado, portanto foram emergindo na farmácia testes serológicos Covid-19 de 

diferentes fabricantes. Considerando a similitude procedimental da execução dos testes, em termos da 

prática clínica não existiram grandes alterações, mas como seria de esperar, diferentes testes possuem 

diferentes certificações e diferentes níveis de performance. Salvaguardo que todos os testes 

empenhados na FMV eram proprietários dos certificados exigidos e encontravam-se registados no 

INFARMED.  

Os testes com maior stock e rotação foram o Standart Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test da 

marca SD BIOSENSOR® e o Teste Rápido Coronavírus IgM/IgG 2019nCoV da marca Pantest®. 

 O Standard Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test revelou uma sensibilidade de 94.51% e uma 

especificidade de 95.74% quando aplicado 7 dias após início dos sintomas e em comparação com o 

método padrão o teste PCR – Polymerase Chain Reaction, já o Teste Rápido Coronavírus IgM/IgG 

2019nCoV - Pantest® revelou uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 98,0% nas IgG e 

uma sensibilidade de 85,0% e especificidade de 96,0% nas IgM. 

 

9. CONCLUSÕES 

Figura 4 - Resultados válidos possíveis 
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Este projeto mostrou-se relevante essencialmente no seu cariz de educação para a saúde 

pública. Ainda que imersa diariamente em recomendações, informações e até desinformações acerca 

do covid-19, a população de uma forma geral desconhece a evolução da doença e a resposta imunitária 

endógena gerada pela mesma. Assim, o projeto revelou-se bem-sucedido ao elucidar questões da 

população concernentes à serologia e evolução da doença mas também em relação ao funcionamento 

dos testes. O momento pandémico que vivemos apela as maiores precauções e cuidados ainda assim 

a disseminação prospera na comunidade, deste modo os testes serológicos vêm adquirindo um papel 

fundamental como métodos auxiliares de diagnostico de resultado rápido e diferenciador e como 

método de rastreio e avaliação da imunidade de grupo. De todas as maneiras, o pleno potencial deste 

recurso ainda não foi atingido. Cabe agora às instituições centrais de saúde explorar esta técnica 

acessível e pouco morosa como ferramenta para a conquista mais breve possível de um futuro mais 

auspicioso. 

 

PROJETO II – FORMAÇÃO INTERNA: NUTRIÇÃO CLÍNICA  

1. ENQUADRAMENDO 

Desde cedo no meu estágio fui sondando a equipa da FMV sobre eventuais renitências ou 

desconfortos mais recorrentes no atendimento. A equipa, bem treinada, foi sempre retorquindo 

afirmando um conforto quase pleno em todos os atos de dispensa. Foram no entanto surgindo 

sugestões sobre alguns temas de interesse para o grupo, e foi quando um membro da equipa apontou 

a área reservada no back office para a nutrição clínica que despertou o benefício e utilidade de uma 

formação sobre tal assunto. A recomendação foi proposta aos outros membros da equipa e as opiniões 

derivaram todas no sentido da importância e pertinência do tema. Submeti então a proposta de uma 

formação interna sobre nutrição clínica à diretora técnica que prontamente corroborou e validou o tópico 

e estendeu-me ainda a possibilidade de facultar o contacto da delegada da Nestlé Health Science® 

para encarrilhar a preparação da apresentação. A ponte foi feita pelo CEO do grupo e a apresentação 

passou então a contar com o apoio e supervisão da Dra. Sofia Magalhães do departamento de vendas 

da Nestlé®. 

 

2. OBJETIVOS 

A alargada equipa da FMV é devidamente formada e informada, portanto, no serviço que 

prestam aos utentes, não se contentam com nada menos do que a excelência. É na busca e defesa 

desse prestígio que regularmente assistem e participam em formações nas mais diversas áreas da 

saúde. 

A formação interna que propus visou explorar uma área cabalística menos dominada pelos 

colaboradores, e assim, complementar a qualidade estabelecida do atendimento na farmácia. Somando 

a isto o facto da Nutrição Clínica ser uma área algo externa ao núcleo do conhecimento farmacêutico, 

quer durante a formação académica quer na prática em farmácia comunitária, uma formação mais 

objetiva neste âmbito revela-se pragmática e pertinente. 
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3. MÉTODOS  

A formação pretendeu ser o mais expositiva e prática possível, contou com uma apresentação 

infográfica em power point sobre os produtos de nutrição clínica da gama Nestlé® mas incluiu também 

outras gamas equivalentes, de diversas marcas presentes na farmácia, que foram exibidas e passadas 

à plateia. Desta forma, a formação permitiu o conhecimento exaustivo da gama parceira, permitindo 

em todo o caso espaço para a extrapolação da informação fornecida e adaptação para as restantes 

marcas. Este formato hands-on, proporcionou também a oportunidade de comparação de produtos, 

preços e formas entre as demais marcas concorrentes. 

 

4. NUTRIÇÃO CLÍNICA 

A Nutrição Clínica é a área da nutrição e da medicina que estuda, desenvolve e adapta a dieta 

alimentar dos pacientes em cuidados de saúde. Incorpora princípios científicos da nutrição e dietética 

e ocupa-se da promoção da saúde e prevenção da doença, desde pacientes com distúrbios menores 

a pacientes sujeitos a internamento. Tem como objetivo garantir o equilíbrio energético saudável dos 

pacientes, além de fornecer quantidades suficientes, para a manutenção da saúde, de outros macro e 

micronutrientes, como proteínas, vitaminas e minerais[23, 24]. 

 

5. O PAPEL DO FARMACÊUTICO 

O farmacêutico funciona na nutrição clínica como um possível elo final de uma longa cadeia 

que vai desde a investigação até à comercialização destes produtos de saúde. Logo deve ser capaz 

de identificar produtos de nutrição clínica e saber os seus fins terapêuticos. Deve também saber 

interpretar diferentes necessidades nutricionais e ser capaz de aconselhar a terapia nutricional 

adequada mesmo embora o farmacêutico não seja o prescritor da maioria destes produtos é essencial 

saber diferenciar carências nutricionais e sondar outras doenças ou condições para uma dispensa de 

produtos compatível e personalizada. Finalmente e à semelhança de todos os produtos 

comercializados em farmácia, o farmacêutico deve ter a capacidade de instruir o utente ou cuidador em 

relação à correta utilização do produto, entre outras orientações, ressalvo as mais pertinentes como a 

dose, o número de tomas e a forma como deve ser consumido o produto. 

 

6. ALIMENTOS FUNCIONAIS  

Embora alvo de inúmeras definições um alimento funcional é, segundo o ILSI Europe 

(International Life Sciences Institute) no documento de consenso FUnctional FOod Science in Europe 

(FUFOSE), considerado como tal se foi satisfatoriamente comprovado que possui um efeito benéfico 

em uma ou em várias funções específicas do organismo, além dos seus efeitos nutricionais habituais, 

que seja relevante para a melhoria do estado de saúde e bem-estar, ou para a redução do risco de 

doença[25, 26]. Uma atualização a esta definição proposta pelo FFC (Functional Food Cente) inclui que 

o alimento pode ser natural ou processado e que nas doses definidas deve ser não toxico[27]. Grande 

parte dos produtos de nutrição clínica que auxiliam a alimentação e recuperação do doente são 

considerados alimentos funcionais, isto porque, as suas fórmulas são enriquecidas com macro e 
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micronutrientes em carência no consumidor[26]. Isto eleva a busca da cura e prevenção da doença 

pois observa o paciente como um todo e intervêm na sua condição numa forma global e não encara 

apenas a enfermidade ignorando todas as outras circunstancialidades relacionadas com o conceito 

declarado de saúde[28]. Serve como exemplo de um alimento funcional o produto Optifiber da Nestle® 

[29] (Figura 5). É um produto de origem 100% vegetal que contem fibra solúvel à base exclusivamente 

goma de guar parcialmente hidrolisada. Trata-se então de um alimento funcional pois tem reconhecidos 

fins medicinais benéficos para diversas afeções de desregulação intestinal. Auxilia na obstipação pela 

promoção dos movimentos peristálticos e pela chamada de água ao intestino amolecendo as fezes. 

Por outro lado, tem também resultados favoráveis em casos de diarreia pelo poder de retenção de água 

da fibra e formação de um coloide aumentando a consistência das fezes. Promove ainda a redução de 

sintomas como a flatulência e a distensão abdominal.  

 

 

7. SUPLEMENTOS  

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou 

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

substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, 

comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras 

formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas 

similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade 

reduzida[9]. Os suplementos alimentares devem apresentar um efeito benéfico mas não são 

medicamentos. Como tal, não podem mencionar propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de 

doenças ou seus sintomas. A rotulagem, apresentação e publicidade também não podem fazer 

referência a essas propriedades. Para serem comercializados devem respeitar o Decreto-Lei n.º 

136/2003 na sua redação atual, o qual transpõe a Diretiva 2002/46/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 10 de Junho de 2002 [9]. 

Considerando estas condicionantes percebemos que os suplementos não são na sua essência 

alimentos pois não substituem uma dieta variada e saudável mas também não são medicamentos pois 

não estão sujeitos a ensaios clínicos nem de segurança e não são sujeitos a registo no INFARMED 

são apenas objeto de notificação à DGAV (Direção Geral de Alimentação e Veterinária)[30]. Ainda 

assim, os suplementos desempenham um papel importantíssimo na nutrição clínica pois vão suprir 

Figura 5 - Optifiber® 
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eventuais necessidades que não estão a ser realizadas através da dieta e/ou acrescentar macro e 

micronutrientes essenciais a estados de saúde particulares. Serve como exemplo o Resource 

Arigrnaid® [29] (Figura 6) um módulo em pó de L-arginina, um aminoácido semi-essencial, cuja 

produção endógena é normalmente suficiente para as exigências do organismo. No entanto em 

situações de stress traumático ou metabólico podem ser produzidas quantidades insuficientes para 

satisfazer as necessidades fisiológicas[31]. A arginina esta relacionada com a produção de diversas 

hormonas, enzimas e proteínas estruturais promove a segregação da hormona do crescimento, da 

insulina do glucagon e prolactina. É também um componente da hormona vasopressina produzida pela 

glândula pituitária e é um percursor de vários compostos biológicos como a prolina, poliaminas, oxido 

nítrico glutamato, creatinina ureia e agmatina. Atua também como um importante estimulador do 

sistema imunitário ao nível do timo pela promoção de produção de linfócitos. Logo, um suplemento com 

estas características é um ótimo adjuvante, complementar de nutrição clínica, à terapêutica de úlceras 

de pressão e de pé diabético, feridas crónicas, feridas pós-cirúrgicas queimaduras e outros processos 

de cicatrização[32]. 

 

8. PRINCIPAIS PRODUTOS E CONSUMIDORES  

Embora a nutrição clínica seja uma terapêutica ambivalente destinada a incontáveis condições 

existem alguns produtos e consumidores que se destacam. As gamas Resourse® e Meritene® da 

marca Nestlé® e Fortimel® e Nutilis® da marca Nutrícia® são claramente as mais importantes do 

mercado. Isto, porque os produtos que oferecem cobrem a grande parte das necessidades do mercado 

da nutrição clínica e consequentemente são as gamas que geram o maior volume de vendas nas 

farmácias. Os produtos das categorias de:  

 Alimentação básica adaptada 

 Hidratação,  

 Hiperproteicos,  

 Hipercalóricos 

 Espessantes  

Realçam-se pelo incontestável benefício que proporcionam aos seus consumidores. Entre 

estes, sobrelevam-se pacientes com: 

 Disfagia para líquidos  

 Disfagia para sólidos 

Figura 6 - Resource Arginaid® 
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 Sinais de caquexia 

 Sinais de sarcopenia 

 Feridas crónicas 

 Doenças oncológicas ou em tratamentos debilitantes. 

 

9. RESULTADOS 

 A formação incluiu uma plateia de 6 colaboradores da FMV dividida em dois turnos de 30 

minutos. Como método de avaliação dos resultados práticos da formação, optei por um pequeno 

questionário anónimo no sentido de qualificar diversos aspetos da mesma. Assim, no final da 

apresentação convidei cada um dos formandos a avaliar a formação de 0 a 20 valores nos seguintes 

parâmetros:  

 Pertinência do tema. 

 Apreciação do conteúdo exposto. 

 Qualidade da apresentação da matéria. 

 Avaliação global. 

A avaliação resultante foi unânime e taxativa, tendo todo o painel classificado a nota máxima 

em todos os indicadores, este feedback espelhou a conveniência da formação, o valor das informações 

transmitidas e acima de tudo transmitiu-me a sensação de missão cumprida atribuindo mérito ao 

conteúdo por mim criado. 

 

10. CONCLUSÕES  

A nutrição clínica é uma área metamórfica em constante e atualização, como tal a renovação 

dos conhecimentos neste tópico deve ser dinâmica para acompanhar a evolução do estado da arte. 

Esta formação serviu, desta feita, esse propósito, mas a busca do saber deve também procurar ser 

proactiva e recorrente. A indústria tem também um papel importante e deve contribuir para a formação 

dos profissionais de saúde com ações de formação informativas quer sobre os produtos em si quer 

sobre temas de vanguarda, na área da nutrição clínica, relevantes de ser transmitidos a farmacêuticos 

e outros profissionais de farmácia, no sentido de munir estas classes de uma bagagem científica 

diferenciada que permita majorar e enaltecer o exercício do aconselhamento farmacêutico. 

 

PROJETO III – OS DIFERENTES FINS TERAPÊUTICOS DO ÁCIDO 

ACETILSALICÍLICO E DO DIAZEPAM  

1. ENQUANDRAMENTO 

Ao longo da minha experiência ao balcão foram surgindo milhares de prescrições médicas 

durante o meu atendimento, algumas com esquemas mais recorrentes outras com indicações menos 

comuns. Este processo de consumo de receitas foi criando em mim uma curiosidade que levou à 

construção de um mecanismo de raciocino para decifragem da prescrição médica que fizesse a ponte 

entre a receita que tinha em frente e a doença ou condição médica do utente citado. Este tipo de 

exercício motivou e agilizou a minha aprendizagem, a cada prescrição ou esquema desconhecido 
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realizei pesquisa ou informei-me com os colegas naturalmente mais experientes no sentido de ser 

capaz de interpretar a grande maioria das prescrições. Com a experiência, fui sendo capaz de associar 

rapidamente inúmeros medicamentos às patologias onde estes interferem, mas durante a prática desta 

metodologia existiam alguns medicamentos cuja interpretação não era tão direta como a amoxicilina 

ser um antibacteriano. Esta ambiguidade levava a diversos cenários de interpretação não completando 

integralmente a ponte entre a prescrição e a patologia associada. As prescrições mais reincidentes e 

que me despertaram mais interesse, inclusive gerando a conceção deste projeto, foram as que 

continham os medicamentos Diazepam e Ácido Acetilsalicílico. Assim, optei por fazer um pequeno 

estudo para uma melhor análise das suas prescrições e ligação mais fácil aos seus diversos fins 

terapêuticos. 

 

2. OBJETIVOS 

Este estudo acerca dos diferentes fins terapêuticos do Diazepam e do Ácido Acetilsalicílico 

objetivou a melhor compreensão do estado de saúde do utente através da sua prescrição médica e 

visaram criar um diagrama diferencial que permite através do esquema terapêutico integral, das suas 

doses e posologias interpretar a finalidade da utilização do princípio ativo em causa. Isto permite um 

atendimento mais individualizado uma compreensão global do diagnostico médico assim como um 

melhor aconselhamento durante a dispensa destas duas moléculas. Esta pesquisa motivada por mim 

estendeu o conhecimento até aos restantes colaboradores da FMV através da partilha do conteúdo 

científico elaborado, em todos os postos de atendimento. 

 

3. MÉTODOS  

Os métodos incluíram pesquisa científica e elaboração de dois documentos word com os dados 

gerais sobre o diazepam e ácido acetilsalicílico assim como a sua farmacodinâmica, farmacocinética, 

formas farmacêuticas, dosagens e fins terapêuticos correspondentes. 

 

4. ACIDO ACETILSALICÍLICO 

O Ácido Acetilsalicílico (C9H8O4 ou Ácido 2‐acetoxibenzóico) é um pó de aspeto cristalino 

branco ou de cristais incolores, é pouco solúvel em água e facilmente solúvel em etanol a 96% (v/v), 

tem um ponto de fusão de cerca de 143ºC e sofre fusão instantânea[33].  

 

É um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios não-esteroides (AINEs), utilizado como anti-

inflamatório, antipirético, analgésico e também como antiagregante plaquetário. É um inibidor não 

Figura 7 - Estrutura química do Ácido Acetilsalicílico 
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seletivo da ciclooxigenase (COX) e acetila irreversivelmente esta enzima. A inibição da COX interrompe 

a cascata do ácido araquidónico responsável pela produção de mediadores pró inflamatórios como as 

prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos[34]. Os efeitos anti-inflamatórios do Ácido Acetilsalicílico 

dão se pela inibição da COX-2, enzima induzida no processo inflamatório pelas células leucocitárias. 

Já o efeito anticoagulante dá-se pela inibição da produção, pela COX, do tromboxano A2, nas 

plaquetas[35].  

Farmacocinética[36]: 

 Absorção: Rápida e completa no trato gastrointestinal após a administração oral; 

ligação às proteínas de 50-80% (albumina).  

 Distribuição: Tempo de semivida de 15 a 20 minutos para a molécula intacta (rápida 

hidrolise a salicilato). Volume de distribuição 0.1 – 0.2 L/kg. 

 Metabolização: Hepática pela glucuronosiltransferase 1A6 (UGT1A6), Citocromo 

P450 (CYP2C9) e N-acetil transferase 2 (NAT2). 

 Eliminação: Excreção maioritariamente urinária com clearence variável e excreção 

também pelo leite materno. 

As formas farmacêuticas incluem comprimidos e comprimidos gastrorresistentes, cápsulas e 

cápsulas de libertação modificada, comprimidos revestidos por película e granulados. Finalmente os 

fins terapêuticos a que se destina são[37]:  

• Osteoartrite 

• Artrite reumatoide 

• Lúpus Eritematoso Sistémico 

• Febre 

• Dor 

• Enfarte do miocárdio 

• Enfarte do miocárdio – Profilaxia  

• AVC isquémico 

• AVC Isquémico - Profilaxia 

• Angina de Peito - Profilaxia  

• Angina de Peito 

• Procedimentos de revascularização - Profilaxia 

• Espondilite anquilosante 

• Redução de risco cardiovascular 

• Cancro colo-retal – Profilaxia 

 

5. DIAZEPAM  



Relatório de Estágio Profissionalizante Farmácia Monte da Virgem 
 

Hugo Gabriel Ribeiro Fontaínhas Mendes 34 

O Diazepam (C16H13ClN2O ou 7-cloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona) 

é um pó cristalino branco ou quase branco, muito pouco solúvel na água e solúvel no etanol a 96 por 

cento[38].  

 

Pertence ao grupo farmacológico das benzodiazepinas atua por ligação aos recetores 

gabaérgicos aumentando a sua afinidade pelo GABA (ácido gama-aminobutírico), o mais importante 

neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central e é indicado na terapêutica de estados 

ansiedade e sintomas ansiosos, como relaxante muscular e anticonvulsivante, esta ultima indicação 

surge inclusive prescrita inúmeras vezes em receitas de medicina veterinária. 

Farmacocinética[39]: 

 Absorção: Via Oral: 30-90 minutos | Via Intramuscular: 10-12 horas (pico) | Via 

Intravenosa: 3 minutos. Biodisponibilidade: 70-100% 

 Distribuição: Ligação a proteínas plasmáticas: 98% | Tempo de semi-vida: 3 horas | 

Volume de Distribuição: 0,8-1,0 L/Kg 

 Metabolização: a nível hepático pela CYP2C19 e CYP3A do citocromo P450. 

 Eliminação: excreção maioritariamente urinária sob a forma de conjugados. Clearance: 

20-30 mL/min[40]. 

As formas farmacêuticas incluem comprimidos e comprimidos de libertação prolongada, 

cápsulas, soluções injetáveis e soluções retais.  

Por fim o diazepam esta indicado como[41]: 

• Ansiolítico  

• Tranquilizante 

• Anticonvulsivante 

• Sedativo 

• Hipnótico 

• Miorelaxante 

• Amnésico 

• Anestésico leve  

• Terapia da síndrome de abstinência do álcool   

 

6. DOSE VS RESPOSTA 

Figura 8 – Estrutura química do Diazepam 
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O fim terapêutico destes medicamentos relaciona-se intimamente com esta dicotomia “Dose vs 

Resposta”. Tanto no caso do Diazepam como do Ácido Acetilsalicílico o esquema posológico dá pistas 

importantes acerca da sua finalidade, outro critério auxiliar e muitas vezes decisivo é a consulta de 

outros medicamentos que eventualmente constem da prescrição. A título de exemplo, um diazepam 

receitado em conjunto com um diclofenac de potássio e um tiocolquicósido, com toma recomendada 

de um comprimido à noite, aponta imediatamente para uma questão musculosquelética ou uma 

associação ácido acetilsalicílico com clopidogrel receitado durante 21 dias aponta para um período pós 

episodio isquémico trombótico (AVCI Acidente Vascular Cerebral Isquémico ou AIT Acidente Isquémico 

Transitório)[42]. 

A análise “Dose vs Resposta” do Acido acetilsalicílico é mais direta e demonstra que em doses 

elevadas, até 4g por dia, o poder inibitório da COX reflete-se mais nos efeitos anti-inflamatórios do 

fármaco, isto dá-se pela inibição da enzima COX-2. Esta via da cascata do ácido araquidónico é 

indutível por diversos estímulos e é responsável pela formação de prostaglandinas pró inflamatórias. 

Quando inibida pelo ácido acetilsalicílico esta via deixa de produzir esses metabolitos contribuindo para 

os efeitos analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios deste fármaco[34, 37]. No caso de doses 

menores a resposta terapêutica de interesse é gerada pela inibição irreversível da de prostaglandina H 

sintetase (COX-1) nas plaquetas e megacariócitos impedindo a formação de tromboxano A2, um 

potente vasoconstritor e agregante plaquetar[43]. É assim alcançado efeito anticoagulante do ácido 

acetilsalicílico utilizado em prevenção ou tratamento de doenças relacionadas com a formação de 

trombos[43]. 

Alguns dos esquemas posológicos representativos desta relação “Dose vs Resposta” são[37, 

44]: 

 Osteoartrite, Artrite reumatoide e Lúpus eritematoso em adultos: Dose inicial - 3g por dia 

oralmente em doses fracionadas. 

 Dores leves a moderadas e/ou Febre em adultos: 300 a 650mg a cada 4 a 6h até um máximo 

de 4g por dia. 

 Enfarte agudo do miocárdio: 100 a 162.5mg imediatamente em caso de suspeita ou 100mg 

a 200mg por dia como profilaxia de EAM. 

 Angina de peito: 100 a 300mg por dia. 

 Prevenção AVC Isquémico: 30 a 300mg por dia após manifestação de sintomas percursores. 

 Redução de Risco cardiovascular e profilaxia do Cancro colo-retal: 75 a 100mg por dia 

oralmente. 

 Espondilite anquilosante: Até 4g por dia em doses fracionadas. 

 Procedimentos de revascularização: Terapia personalizada. 

A avaliação da “Dose vs Resposta” do diazepam é mais intricada uma vez que os efeitos vão 

sendo potencializados com a dose, há na mesma um interesse nesta pesquisa porque em diferentes 

doses procuram-se diferentes efeitos fisiológicos. Ainda assim, por se tratar de uma benzodiazepina a 

terapia deve ser atentamente monitorizada, personalizada e muitas vezes ajustada individualmente. O 

Diazepam medeia todos os seus efeitos por agonismo do GABA (ácido gama-aminobutírico), isto ocorre 

pela ligação do diazepam aos recetores GABA, mais especificamente à subunidade GABA-α, que 
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medeia a transmissão sináptica inibitória em todo o SNC. Esta ligação ancora num local alostérico e 

aumenta a afinidade dos recetores pelo GABA. É importante referir que as benzodiazepinas só estão 

indicadas quando a doença é grave, incapacitante ou sujeita o doente a uma angústia extrema. A arvore 

posológica pode ser complexa ainda assim conseguem-se estabelecer relações “Dose vs Resposta” 

como as seguintes[41, 45]: 

 Ansiolítico em adultos: 5 a 30mg oralmente por dia em doses fracionadas 

 Insónia em adultos: 5 a 30mg oralmente (conforme a gravidade) à noite antes de 

deitar 

 Espasmos musculares em adultos: 10 a 30mg oralmente por dia em 3 a 4 doses 

 Anticonvulsivante em adultos: 10 mg (via retal) até aos 65 anos; 5 mg (via retal) a 

partir dos 65 anos 

 Abstinência de álcool: 10 a 30mg fracionados 3 a 4 vezes por dia nas primeiras 24h 

dias seguintes apenas doses de manutenção 

 População pediátrica: 0,1 - 0,3 mg/kg de peso corporal por dia. 

 Anticonvulsivante pediátrico: 5mg entre os 6 meses e os 3 anos; 10mg a partir dos 

3 anos (via retal). 

 Pré anestésico: 10 a 20 mg I.M. (crianças 0.1-0.2 mg/Kg), uma hora antes da indução 

da anestesia. 

 

7. ACONSELHAMENTO PERSONALIZADO  

Descodificado o esquema terapêutico, que inclua um destes medicamentos, e compreendido 

o seu fim terapêutico, o farmacêutico encontra-se então guarnecido de grande parte das informações 

para proceder a um aconselhamento diferenciado. Uma pequena entrevista clínica ao utente satisfaz 

também muitas questões relacionadas com o diagnóstico e a terapêutica e deve ser regularmente 

implementada. A dispensa de medicamentos deve ser sempre acompanhada de recomendações 

relacionadas com o medicamento e com a patologia, abordando desta maneira medidas farmacológicas 

e não farmacológicas. Assim, e na posse do conhecimento do estado clínico do utente que tem em 

frente, o farmacêutico deve efetuar um aconselhamento individualizado, ajustado às condições sociais 

económicas e culturais do utente e principalmente as orientações devem ser altamente especializadas 

para determinado fim terapêutico e não para determinado princípio ativo. O aconselhamento do ácido 

acetilsalicílico em doses baixas deve focar a regularidade das tomas, a importância do tratamento na 

profilaxia de eventos isquémicos ou ate prevenção de recorrência dos mesmos, outras medidas como 

um estilo de vida saudável e uma dieta ajustada com baixos níveis de gordura e colesterol podem 

também ser uteis para esta classe de utente. Já em casos de utentes com prescrições de doses mais 

elevadas, seria útil informar de medidas adjuvantes de estados inflamatórios para questões 

musculosqueléticas como o RICE – Rest, Ice, Compression, Elevation, fisioterapia, pilates entre 

outras[46]. Em caso de febre, aconselhar monitorização regular da temperatura assim como banhos 

com água tépida (25/30º – indicado ao fim de 30 minutos da toma do antipirético), utilização de roupa 

ligeira, ingestão líquidos em abundância, para reposição de perdas por transpiração e para prevenção 

de desidratação[47].  
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No caso do diazepam, percebida a finalidade do seu usos também existem alguns conselhos 

validos com por exemplo em caso de insónia recomendar desligar a televisão e outros aparelhos 

eletrónicos que possam estar a interferir com a indução do sono assim como recomendar atividades 

que auxiliem a mesma, como evitar tomar bebidas cafeinadas após as 16h, ler ou realizar meditação 

ou outra atividade de introdução ao sono, ajustar a temperatura e as comodidades para melhor 

descanso. No caso de situações musculares espasmódicas recomendar sempre que pertinente a 

utilização de termoterapia através da utilização de botijas de calor por exemplo, recomendar pequenas 

massagens, no sentido do retorno venoso, nas regiões mais afetadas. Em caso de utilização como 

anticonvulsivante educar o utente na importância de instruir família a amigos próximos em como reagir 

em caso de uma crise. Em casos de ansiedade promover um espirito positivo e recomendar medidas 

não-farmacológicas ou alternativas como, fitoterapia, musicoterapia, acupuntura, reeducação 

alimentar, atividade física e ioga. Em casos de terapia no síndrome de abstinência do álcool fazer 

recomendações que reforcem a importância da separação dos hábitos prejudicais, recomendar ao 

utente alterações ao estilo de vida, propor a remoção de eventuais tentações existentes na residência 

do mesmo e aconselhar o afastamento de locais propícios ao consumo de álcool como forma de evitar 

uma recaída. 

 

8. RESULTADOS  

Os documentos preparados no âmbito deste projeto foram disponibilizados em todos os postos 

de atendimento da FMV para consulta rápida. Deste modo, eventuais dúvidas relacionadas com estas 

duas moléculas tão particulares terão possivelmente respostas sintetizadas, com pesquisa científica 

responsável em fontes credíveis, localmente no computador do atendimento anexas ao ambiente de 

trabalho. Este fácil acesso contribui para um aconselhamento mais perspicaz e para um atendimento 

mais ágil reduzindo eventuais tempos de pesquisa e consulta.  

 

9. CONCLUSÕES 

A farmacologia destes dois princípios ativos é peculiar e intrigante, são moléculas alvo de 

estudos científicos ano após ano. O seu aconselhamento pode tornar-se ambíguo durante a dispensa 

caso não seja conhecida a causa na origem da opção terapêutica. Desta maneira, um projeto 

elucidativo, no que concerne ao reconhecimento dos fins terapêuticos e respetivas posologias, é bem-

vindo na comunidade das ciências farmacêuticas. Estudos mais intensivos neste âmbito iram revelar 

com certeza muito mais pistas referentes à utilização destes fármacos, inclusive no que respeita à sua 

eficácia e segurança em relação a princípios ativos semelhantes. De qualquer das formas, estas duas 

moléculas “modelo” nas respetivas classes são dos medicamentos mais prescritos no mundo e como 

tal a sua dispensa deve ser anexa a recomendações farmacêuticas apuradas e precisas. 
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Este, revelou-se como uma autêntica jornada de conhecimento e aprendizagem com um envolvimento 

integral nas atividades de uma farmácia comunitária. Fez-me crescer enquanto ser humano e formou-
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ANEXOS  

 

 

Anexo 1 - Vista frontal da FMV 

 

 

Anexo 2 - Vista interior do piso inferior da FMV 
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Anexo 3 - Vista interior do piso superior da FMV 
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Anexo 4 - Poster informativo 
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Anexo 5 - Vídeo Informativo - Frames 
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Anexo 6 - Apresentação sobre Nutrição Clínica 
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Anexo 7 – Ácido Acetilsalicílico - Diferentes Fins Terapêuticos 

 

 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante Farmácia Monte da Virgem 
 

Hugo Gabriel Ribeiro Fontaínhas Mendes 64 

 

 

 

Anexo 8 - Diazepam - Diferentes Fins Terapêuticos 


