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Resumo 

 

A noção de Farmácia Comunitária tem evoluído ao longo dos séculos, 

sendo no passado um local de preparação e dispensa de medicamentos, para 

a atual Farmácia como a conhecemos, um local, onde a sua maior 

característica e de maior importância é a dispensa de fármacos, em que mais 

do que curar os problemas de saúde, se tenta manter um estado de bem-estar 

físico, psicológico e social. 

O Estágio curricular, última unidade curricular no curso, e a de mais 

horas de contacto, apresenta – se como uma excelente oportunidade para nós, 

futuros farmacêuticos, desenvolvermos, aplicarmos o conhecimento adquirido 

ao longo dos anos que fizemos de formação, como também permitir trabalhar 

em áreas menos exploradas, mas de extrema importância na Farmácia 

Comunitária dos dias de hoje. 

A Farmácia Vitória – Porto, foi o local onde tive o prazer de fazer parte 

da equipa, que me acolheu e me ajudou a construir conhecimento nesta área, 

fazendo-me crescer como farmacêutico demonstrando-me particularidades 

relativas ao trabalho em Farmácia Comunitária, assim como permitindo-me 

desenvolver ações de sensibilização, nomeadamente a criação e distribuição 

de folhetos informativos sobre a gripe e constipação, tema pertinente num 

estágio que incluiu o período de outono/inverno. Elaborou-se também outro 

folheto informativo relativamente ao Enfarte Agudo do Miocárdio, uma temática 

que me pareceu interessante devido à população que frequenta a Farmácia 

Vitória ser já idosa, e logo apresentar um grande número de pessoas que já 

teve enfarte. 

Por último dado o grande consumo, muitas vezes em automedicação do 

paracetamol, decidi desenvolver um trabalho sobre este fármaco, debruçando-

me mais no tratamento e suas guidelines. 

Com o desenvolvimento deste relatório, espero conseguir demonstrar as 

atividades que desenvolvi, como também ceder uma descrição, mesmo que 

seja apenas uma pequena parte da realidade atual da Farmácia Comunitária, 

com todas as suas vertentes de gestão e funcionalidades. 
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Parte I – Descrição de atividades desenvolvidas na Farmácia Vitória 

- Porto 

1) Introdução 

 

Esta última etapa, estágio curricular, permite que nós, alunos e futuros 

farmacêuticos tenhamos acesso a uma oportunidade de aprender, desenvolver, 

treinar e melhorar diversas aptidões num ambiente mais controlado, podendo 

essas ser de um carácter mais dirigido para a Farmácia de Comunitária ou de 

Farmácia Hospitalar, sendo que no meu caso apenas optei por enveredar no 

caminho da Farmácia de oficina. 

Para muitos será o primeiro contacto com esta realidade, não sendo 

esse o meu caso, reconheço sem dúvida que é o maior contacto contínuo que 

um aluno poderá ter ao terminar o seu curso. Esta particularidade torna o 

estágio extremamente importante e útil para aprimorar e concentrar o nosso 

conhecimento em situações mais práticas.  

Durante esta primeira parte do relatório, descreverei de forma 

relativamente sucinta a realidade de uma Farmácia Comunitária, no entanto é 

de salientar que certos aspetos poderão ser específicos somente à Farmácia 

Vitória – Porto e por conseguinte não poderem ser comparados ao trabalho 

desenvolvido noutras farmácias. 

 

2) Organização do espaço físico e funcional da Farmácia Vitória 

- Porto  

2.1. Descrição Geral 

 

A Farmácia Vitória – Porto, situa-se na Rua São Roque da Lameira, 

nº704, sob a direção técnica do Dr. Rui Romero, encontra-se localizada na 

periferia da cidade do Porto e embora possa estar numa zona menos 

comercial, penso que está bem posicionada para o local, sendo um ponto de 

referência para os utentes. A maioria dos utentes é oriunda de bairros sociais, 

nomeadamente do Bairro do Cerco do Porto, sendo este maioritariamente um 

local habitacional de pessoas carenciadas, permitindo assim, a ação da 

farmácia proporcionar uma melhoria do estado sanitário populacional.  
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A Farmácia Vitória-Porto encontra-se aberta de segunda a sábado, 

sendo que de segunda a sexta está aberta desde as 9h00 até às 13h00, 

parando uma hora para almoço e regressando ao serviço às 14h00 e 

terminando às 20h00. No sábado está aberta somente da parte da manhã entre 

as 9h00 e as 13h00, e no domingo e feriados encontra-se encerrada, salvo se 

estiver em serviço de permanência.  

A Farmácia Vitória está incluída nos serviços de permanência da cidade 

do Porto, realizando serviço de permanência a cada 45 dias, sendo que nesse 

dia não apresenta horário de encerramento. 

 

2.2. Espaço físico 

 

Quer o espaço exterior como o interior da Farmácia Vitória – Porto, rege-

se em concordância com as Boas Práticas de Farmácia, como dispostas pelo 

Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto [1]. 

Encontra-se sinalizada com o símbolo da cruz das Farmácias 

Portuguesas bem como o símbolo da Farmácia e sinal luminoso com o nome 

da Farmácia [Figura 1]. 

O local de atendimento ao público possui quatro balcões [Figura 2], 

encontrando-se atrás destes as gavetas e prateleiras, contendo os 

medicamentos de alta rotação, potencializando o tempo de atendimento com 

dedicação maximizada ao utente. 

Existem dois locais de armazenamento, o primeiro contendo 

virtualmente todo o stock existente na Farmácia, sendo que este encontra-se 

perto do local de atendimento e o segundo contendo o stock de certos 

medicamentos, que devido ao excedente de stock ou ao formato não cabem 

nas gavetas. 

Determinações do nível de glicémia, colesterol, triglicerídeos e tensão 

arterial, administração de vacinas, são realizadas no gabinete de utente 

reservado às atividades, bem como para um atendimento mais privado e 

personalizado [Figura 3]. 

Nas instalações existe também um laboratório para a formulação de 

manipulados, uma casa de banho comum e um local para a receção de 

encomendas. 
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Figura 1 – Farmácia Vitória - Porto Figura 1 – Farmácia Vitória - Porto Figura 1 – Farmácia Vitória - Porto Figura 1 – Farmácia Vitória - Porto 

Figura 2 – Local de Atendimento 

Figura 3 – Gabinete do Utente 
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2.3. Recursos Humanos 

 

A equipa da Farmácia Vitória - Porto é constituída permanentemente por 

três pessoas, o diretor técnico Dr. Rui Romero Antelo, farmacêutico pela 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, desempenhando as funções 

de farmacêutico adjunto o Dr. Luís Miguel Soares, também Farmacêutico pela 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e a Dª Maria José Técnica 

farmacêutica. Fora a equipa fixe, existe ainda o Sr. Feliciano na contabilidade e 

a Dª Hermínia como funcionária de limpeza. Ainda durante o meu período de 

estágio encontrei um colega da faculdade o Dr. Fábio Azevedo que na altura 

estava a realizar o estágio profissional no mesmo local. Toda a equipa da 

Farmácia onde tive a oportunidade de realizar o estágio foi sempre muito 

prestável e pronta a ajudar, bem como a desafiar contribuindo para a minha 

evolução como farmacêutico. Desde o primeiro dia que fizeram sentir que 

pertencia à equipa e que não era meramente mais um estagiário a passar por 

mais uma fase para terminar o curso. 

 

3) Gestão e administração da Farmácia Vitória - Porto 

 

3.1. Sistema Informático 

 

Atendendo À vasta panóplia de produtos de venda livre e a vasta gama 

de laboratórios um sistema informático que compile esta informação e a torne 

de fácil acesso e manuseio é de extrema necessidade numa Farmácia dos 

tempos de hoje. 

No caso da Farmácia Vitória - Porto o sistema utilizado é o Sifarma 

2000, um pacote de software desenvolvido pela Glint®, permitindo não só a 

encomenda por via eletrónica, como também a receção da encomenda, venda 

de produtos, consulta de histórico de vendas, gestão de devoluções, stocks, 

prazos de validade, impressão de códigos de barra para a identificação de 

produtos, criação de reservas, e mais recentemente com aplicação das 

Farmácias Portuguesas®, criada pela Farminveste, o utente tem a 

possibilidade de realizar a compra Via internet dos Produtos de Saúde e Bem-

Estar (PSBE), Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), e 
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ainda Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), sendo que os últimos 

não podem ser dispensados sem a apresentação, física ou digital da receita 

sobre a forma de foto, caso a opção de entrega ao domicílio tenha sido 

solicitada. Quando um dos produtos ou medicamentos que o utente deseja não 

se encontre em stock, a Farmácia pode criar uma reserva para o mesmo; todos 

os pedidos são enviados então para o Sifarma, sendo processados numa 

página do programa especializada para este tipo de compra. A criação do sítio 

na Internet foi da responsabilidade da Associação Nacional de Farmácias 

(ANF), mas toda a formatação e configuração da página foi da minha inteira 

responsabilidade, imputada em mim pelo Orientador de Estágio, onde tive a 

possibilidade de aprofundar o meu conhecimento acerca do modo de funcionar 

e trabalhar nesta nova plataforma de atendimento, tendo também participado 

em duas formações na ANF sobre a matéria [Anexo 1]. 

 

3.2. Aprovisionamento e armazenamento 

 

A gestão do stock numa farmácia é extremamente importante para que 

esta possa suprir todas as necessidades dos seus utentes, como tal uma 

gestão do stock consciente dos produtos disponíveis deve ser uma 

característica das farmácias. Preferencialmente a rotação do stock deve ser a 

maior possível para conseguirmos uma diminuição no custo dos produtos 

devido a estes estarem a ser encomendados nas quantidades estritamente 

necessárias. No entanto este valor é difícil de decidir, assim sendo a pessoa 

com o encargo de gerir a farmácia tende a definir, para cada produto, um stock 

máximo e mínimo, para que o produto nunca esteja esgotado em um qualquer 

momento, não se verificando o objetivo cumprido, o esgotamento do produto 

vai trazer maiores custos para a farmácia tanto diretos quanto indiretos, do que 

o custo de se ter sempre um excedente de stock. Há que salientar que também 

este stock difere sempre de farmácia para farmácia atendendo às suas 

capacidades económicas assim como ao hábito de receituário dos clínicos da 

zona abrangida pela farmácia. 

O Sifarma 2000 vai ser uma ferramenta extremamente útil para a gestão 

do stock, onde a quantidades apresentadas pelo mesmo deverão em teoria 

corresponder à realidade evitando assim excedente de stocks bem como a 
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quebra de produtos inesperadas. Outra questão de uma grande relevância na 

gestão das quantidades dos produtos é o prazo de validade, para facilitar o 

escoamento dos produtos com o prazo de validade inferior estes devem ser 

colocados nas gavetas em ordem de saída imediata, ou devido a possuírem 

um formato de maiores dimensões e não ser possível o seu arrumo nas 

gavetas, estes deverão estar nas prateleiras do armazém o mais à frente 

possível para serem os primeiros a sair (first in first out), evitando assim as 

devoluções para os fornecedores ou laboratórios caso os prazo de validade 

termine ou esteja a um mês de caducar, para que possam futuramente ser 

destruídos e creditados à farmácia. Os produtos não aceites pelo distribuidor 

e/ou laboratório, devem sair fisicamente do stock da farmácia, com os habituais 

documentos, por quebra de stock. Este deverá ser comunicado às Finanças 

Portuguesas. 

Além dos prazos de validade, podem ocorrer outros motivos para os 

quais os produtos tenham de ser devolvidos, de entre os demais temos o 

produto chegar danificado à farmácia, algo que chegou sem ter sido 

encomendado, erros nas faturas enviadas pelos laboratórios/ fornecedores, a 

pedido do laboratório ou por intervenção do INFARMED, que podem requerer 

que um lote específico de um medicamento seja devolvido. Durante o estágio 

recebemos uma diretiva do laboratório e do INFARMED para a devolução 

imediata de determinados lotes do medicamento Primperan®, por conter um 

problema na indicação da validade, ao verificarmos o stock confirmamos que 

uma caixa pertencia ao lote visado e como tal e a pedido da directiva esta foi 

devolvida ao distribuidor, acompanhado da respetiva guia de devolução. 

Para a manutenção dos stocks são elaboradas duas encomendas 

diárias ao distribuidor, no caso particular da Farmácia Vitória – Porto o 

distribuidor principal é a Plural. Estas encomendas tem por intuito colmatar o 

stock que foi vendido, evitando a ausência dos produtos, bem como 

encomendar pedidos especiais para os utentes, reservas, onde neste caso o 

utente tem a possibilidade de deixar toda a venda já paga recebendo um talão 

no final indicando quais os produto que faltam levantar, tornando a próxima ida 

à farmácia muito mais rápida. Salienta-se que pedidos extremamente 

específicos ou de difícil obtenção, deverão ser realizados através de um 

telefonema diretamente para o distribuidor.  
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As encomendas de medicamentos genéricos de grande rotação deverão 

ser realizadas diretamente aos laboratórios produtores, de modo a se 

comprarem em melhores condições financeiras, gerando assim maior margem 

de comercialização à farmácia. As encomendas geralmente são criadas de um 

modo automático calculadas entre a diferença entre os stocks máximos e 

mínimos para cada referência, todavia podem ser manuais, onde o gestor 

atendendo às necessidades dos utentes bem como dos níveis de stock, produz 

uma lista pontual de pedidos. O Sifarma 2000 permite também elaborar pré 

listas de compras geradas pelo gestor e prontas a serem emitidas quando for 

necessário. Por este meio podem-se programar encomendas de 15 em 15 dias 

ou encomendas programadas de medicamentos considerados cruciais para a 

atividade da farmácia q que não deem esgotar na prática. Neste estágio foi-me 

pedido eu elaborasse uma pré lista contendo os 50 produtos mais vendidos, de 

modo a ser enviada todos os meses aos distribuidores, tendo sido aprovado e 

estando em uso na farmácia; para o efeito pediu-se ao sistema para debitar 

uma lista com os produtos visados e a seguir elaborou-se a encomenda tipo a 

que se deu o nome “50 mais vendidos”. 

Todos os pedidos criados são enviadas através do sistema por correio 

eletrónico ou fax ou diretamente para o fornecedor caso tenha essa 

funcionalidade. 

 

4) Dispensa de Produtos 

 

Para o utente em geral, a farmácia é o local por excelência onde é 

validada a dispensa de uma vasta gama de produtos, quer sejam 

medicamentosos, quer outros grupos de produtos específicos por exemplo com 

finalidade cosmética, tal como inscritos na lista de venda autorizada definida no 

Decreto-Lei nº 307/2007, 31 de agosto [1]. 

Assim sendo, é expectável que este serviço farmacêutico corresponda a 

uma grade parcela, fundamental, da Farmácia Comunitária, que não deve ser 

entendido como a mera dispensa de um produto a pedido do utente, ou por 

indicação/ordem médica, através da prescrição ou não, mas sim como a 

dispensa de um produto associado a toda a informação profissional 

considerada relevante para o utente, com grande enfase nas interações entre 
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medicamentos, reações adversas, posologias, potenciando assim o uso correto 

do produto dispensado. 

Foi com estas diretrizes que fui treinado pela excelente equipa da 

Farmácia Vitória - Porto, onde o Dr. Rui, o Dr. Luís e a Dª Maria José sempre 

se mostraram prestáveis para qualquer esclarecimento, e é com estas 

diretrizes que acho que devo fazer o meu serviço como farmacêutico, 

providenciando o maior grau de segurança para o utente bem como o melhor 

resultado possível para o mesmo. A este modo de trabalhar pode-se dizer que 

se rege pelas Boas Práticas de Farmácia, onde a dispensa de produtos, 

nomeadamente medicamentos, está definida como um ato não só de cedência 

do produto após análise ciente e coerente, mas também do aconselhamento 

relacionado com o uso correto e consciente dos artigos dispensados [2]. 

Com esta dinâmica de serviço, podemos então dividir a dispensa de 

produtos da Farmácia Comunitária em duas situações distintas, a dispensa de 

Produtos Não Sujeitos a Receita Médica, incluindo neste grupo os Produtos de 

Saúde e Bem-Estar, e a dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

que nunca serão dispensados sem a devida prescrição médica [3]. 

 

4.1. Artigos não sujeitos a receita médica 

 

Englobado neste mercado temos os Produtos de Saúde e Bem-estar 

(PBSE), os de cosmética e os medicamentos não sujeitos a receita médica, 

todavia, estes produtos não invalidam o acompanhamento por parte do 

Farmacêutico. Apesar de não ser necessário uma receita prescrita pelo médico 

os MNSRM não são livres de causar lesões, deste modo o aconselhamento 

Farmacêutico bem como a racionalização das necessidades do doente pelo 

Farmacêutico tornam-se extremamente importantes para a dispensa destes 

produtos, salvaguardando assim a saúde do utente bem como o modo seguro 

e correto de utilização do produto potencializando assim o efeito do mesmo e 

aumentando a gratificação por parte do utente. 

O Farmacêutico tem um papel muito importante nesta área, atendendo 

que a farmácia é muitas vezes o primeiro local onde as pessoas se deslocam 

primeiramente, quer para situações de automedicação, sendo que nestas 

ocasiões o Farmacêutico desempenha um papel de filtro, discernindo qual o 
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problema do utente bem como selecionando as opções de tratamento com 

MNSRM ou caso a condição de saúde do utente o exija, enviá-lo diretamente 

ao médico, sem demoras adicionais. 

Os MNSRM são um mercado de vasta dimensão existindo diversas 

áreas, cosmética, medicina veterinária, entre outras, devendo o Farmacêutico 

manter o seu conhecimento atualizado sobre os mesmo atendendo que estes 

produtos não possuem um Resumo das Características do Medicamento, para 

melhor satisfazer as necessidades, sendo o grau de satisfação do utente um 

dos únicos pontos de referência. 

 

4.2. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 

Os MSRM só podem ser dispensados mediante a apresentação da 

prescrição médica, porque pressupõe um diagnóstico prévio, por conterem 

substâncias ativas com eventual risco potencial para a saúde do utente, por 

possuírem efeitos adversos, se forem utilizados em quantidade ou 

recorrentemente, bem como a necessidade de administração do medicamento 

por via injetável ou parentérica estando todas estas diretrizes de acordo com o 

previsto no Decreto-lei nº 51/2004, 25 Agosto [3]. 

As prescrições médicas estão a evoluir passando de uma prescrição 

manual para uma prescrição cada vez mais informatizada, sendo que num 

futuro próximo, o auxílio da receita física será cada vez menor, vindo a ser 

substituída por receitas completamente eletrónicas acedidas através do Cartão 

de Cidadão. Quando esta funcionalidade estiver a funcionar a 100% vai permitir 

ao utente aviar parte da receita numa farmácia e o restante noutra se assi o 

entender, conseguindo assim limitar o tempo de espera pelo medicamento que 

necessita caso se encontre esgotado.  

As prescrições manuais ainda são possíveis, embora que em muito 

menor quantidade e frequência, em caso específicos como a falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou por o médico 

não prescrever mais do que 40 prescrições mensais.  

As prescrições atualmente utilizadas possuem códigos de barra/ 

numéricos de identificação, um que indica o número da receita e outro que 

permite o acesso à mesma, e por último um que permite ao utente o poder de 
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escolha, caso o utente opte por um medicamento genérico de preço distinto ao 

preço assumido por defeito pelo sistema. 

Embora ainda se utilize o suporte de papel para as prescrições, o 

processo está a evoluir de modo a que no futuro não venha a ser necessário, 

mas sim o Cartão de Cidadão: na implementação irá ser facultado um suporte 

físico em papel contendo apenas os códigos para acesso à prescrição. 

Segundo informação recente da Administração Regional de Saúde do Norte, o 

sistema já está pronto desde meados de fevereiro, estando -se em fase de 

formação dos intervenientes. 

A prescrição válida tem de obedecer a diferentes critérios: tem de incluir 

a forma farmacêutica, o número de embalagens que vão ser dispensadas, 

sendo no máximo de duas unidades iguais num total de quatro embalagens por 

receita, contendo também obrigatoriamente a designação comum internacional 

para cada medicamento prescrito. No caso dos injetáveis em mono dose pode 

ser prescrito até 4 ampolas por receita do mesmo produto. Adicionalmente o 

médico prescritor pode indicar o nome comercial e/ou o laboratório para cada 

um dos medicamentos. Está previsto na Lei um regime de exceções, para 

contrariar a recente liberdade de escolha do utente, que consiste no seguinte: 

Exceção A - Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

Exceção B - Intolerância ou reação adversa prévia; 

Exceção C - Continuidade de tratamento superior a 28 dias [4]; 

onde a mais comum e a única a que tive contacto foi a exceção C. 

Nestes casos, quando a prescrição se encontra válida e devidamente 

identificada com a exceção, a dispensa terá de ser exclusivamente a que se 

encontra na prescrição, excetuando a exceção C, onde somente neste caso o 

utente tem a possibilidade de escolher um laboratório alternativo desde que o 

preço seja de igual valor ou inferior ao prescrito pelo médico [4]. De referir que 

no início teve bastante impacto na prescrição, todavia atualmente nem 10% do 

receituário traz exceções. Em comentário adicional, a exceção C é muito 

pertinente visto que aí inserem-se mais de 90% das prescrições médicas; se o 

legislador não tivesse estado alerta o resultado prático das medidas anular-se-

ia visto que o direito de opção do utente desapareceria por causa daquele item. 

A prescrição terá de conter a identificação do utente, nome e número de 

utente, plano de comparticipação, vinheta do médico, vinheta do local onde foi 
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prescrita a receita, estar assinada pelo médico prescritor e mencionar a data de 

prescrição. Aquando da dispensa e processamento da prescrição, é obrigatório 

verificar a validade da receita; no entanto, no caso da receita eletrónica, o 

Sifarma impossibilita qualquer ação no programa, com a indicação de que a 

prescrição já não se encontra dentro da validade.  

Alguns medicamentos específicos de certas patologias, como Alzheimer, 

podem usufruir de um plano de comparticipação especial, atribuídos por adição 

de uma portaria específica. As portarias só podem ser atribuídas por um 

médico especializado na área e somente para os medicamentos e utentes que 

padeçam da doença. 

A classe de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes possui por lei 

um total controlo quer na encomenda quer na dispensa, devido a esta 

complexidade, até à data ainda não é possível a dispensa das prescrições 

destas classes no modo receita eletrónica por o programa ainda não estar 

capacitado para tal tarefa. Prescrições contendo um produto psicotrópico ou 

estupefaciente não pode abranger outros medicamentos que não estes e 

nunca poderá ter uma validade superior a 30 dias após a prescrição. No 

processamento de uma receita deste tipo, o Sifarma 2000 está programado 

para pedir automaticamente os dados do utente e médico, o adquirente 

também tem de fornecer os seus dados, nomeadamente o número do 

documento de identificação, Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e a 

validade do mesmo, morada e idade. No final da venda, além dos processos 

normais de aviamento das prescrições, são impressos dois talões de 

psicotrópicos devendo estes ser anexados a uma cópia da receita, sendo 

verificado em separado das restantes prescrições. 

 

4.3. Comparticipação e receituário 

 

Existe um grande número de entidades responsáveis pelas 

comparticipações, no entanto, maioritariamente é utilizado o Sistema Nacional 

de Saúde (SNS). Existem outros planos, comuns mas com uma representação 

muito mais reduzida, como o Sindicato de Assistência Médico-Social (SAMS) e 

SAMS Quadros, Caixa Geral de Depósitos e seguros como a Multicare. As 
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doenças profissionais, e ainda doenças crónicas como a Paramiloidose e 

Lúpus, são incluídos no plano geral do SNS.  

Para o controlo da Diabetes, nomeadamente a dispensa de máquinas 

(gratuitas), tiras para determinação dos níveis de glicose e lancetas, os utentes 

usufruem de uma tabela de comparticipação incluída no SNS. 

Para cada um destes planos de comparticipação é criado então um lote 

de 30 prescrições, onde pode ser identificado na impressão no verso da 

receita, que além do lote possui também identificação da série, parâmetros 

necessários à faturação das mesmas. Aquando do preenchimento completo do 

lote com as 30 receitas que o compões, este pode ser fechado, processo 

caracterizado pela impressão do verbete de identificação do lote que irá 

envolver as receitas pertencentes a este, no verbete irá descrito, de forma 

sumariada, a informação do lote e de cada receita pertencente a este. Chegado 

o final do mês, processo de faturação, lotes e receitas com comparticipação 

afiançadas pelo SNS são enviados para o Centro de Conferência de Faturas, 

enquanto os restantes lotes de diferentes regimes de comparticipação são 

enviados para a ANF, encarregando-se a identidade de entregar as receitas 

aos respetivos organismos de faturação. 

Confirmados os planos e verificação das receitas pelos organismos, 

garantindo a inexistência de erros de faturação, o valor monetário referente à 

comparticipação será então restituído à farmácia em questão. Caso exista 

algum tipo de erro, esta será devolvida à farmácia que poderá corrigir a 

irregularidade e voltar a incluir a prescrição nos lotes a faturar no mês seguinte. 

 

5) Medicamentos manipulados 

 

Hoje em dia os medicamentos manipulados já não são produzidos na 

mesma quantidade como eram em épocas anteriores, mesmo com a 

diminuição da produção dos medicamentos manipulados estes ainda são uma 

parte relevante na vida constante das Farmácia Comunitárias, quer seja porque 

o utente precisa de uma determinada forma farmacêutica que não se encontra 

disponível comercialmente, quer porque a dosagem que se encontra no 

mercado não seja a necessária para o objetivo final pretendido, quer por uma 

incompatibilidade do utente a um certo excipiente, causando uma reação 
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adversa, impedindo assim a toma de todas as formas farmacêuticas que 

contenham o componente, confirmando assim a necessidade de que a 

Farmácia Comunitária, querendo satisfazer o utente ou para melhorar a sua 

condição, precisa de ser capaz de produzir medicamentos manipulados. Na 

Farmácia Vitória – Porto tive a oportunidade de produzir medicamentos 

manipulados sendo maioritariamente pomadas contendo enxofre. 

 Um medicamento manipulado traduz-se por qualquer forma 

magistral ou preparado oficinal que seja preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico, como descrito pela Portaria nº 594/2004, 

de 2 de Junho [5]. Estes medicamentos são produzidos tendo em conta o 

utente bem como a condição médica para que foi prescrito, sendo assim 

medicamentos muito mais personalizados. 

 Como qualquer outro medicamento produzido pela indústria, os 

medicamentos manipulados, devem reger-se pelos mesmos padrões de 

elevada qualidade, para que se possa oferecer ao utente a segurança e a 

qualidade do produto dispensado. Assim sendo, relativamente aos 

medicamentos manipulados, existe a sua própria legislação da garantia da 

qualidade, estipulada em Decretos-Lei e Portarias, onde existe diretrizes sobre 

as boas práticas de fabrico, as listas de substâncias ativas que são permitidas 

nestes manipulados, o cálculo do preço de venda do medicamento [6]. 

 Sendo os medicamentos manipulados geralmente prescritos por 

pedido médico, estes também se encontram abrangidos pelo sistema de 

comparticipação, cerca de 50%, sendo que esta é feita a cargo do INFARMED, 

constando neste ultimo, uma lista onde inclui todos os preparados oficinais 

inscritos na Farmacopeia Portuguesa e no Formulário Galénico [6]. Para se 

poder a comparticipação a prescrição do medicamento manipulado tem de 

obedecer aos critérios da prescrição médica, obrigatoriamente encontrando-se 

dentro do prazo de validade permitido para que a prescrição seja aviada, bem 

como os restantes critérios, tendo a particularidade de dever ter escrito as 

palavras “manipulado” ou “FSA” (Fac Secundum Arte). 

Na Farmácia Vitória – Porto os medicamentos manipulados produzidos 

em maior quantidade são as pomadas contendo enxofre (vaselina purificada, 

enxofre) [Anexo2-4], de aplicação cutânea, que na duração do meu estágio foi-

me permitido produzir, a meu ver, um grande número deste manipulado. A 



 
 

14 
 

preparação queratolítica (vaselina purificada, acido salicílico), de aplicação 

cutânea, encontra-se também dentro dos manipulados de maior expressão na 

Farmácia Vitória – Porto, embora de menor numero aquando do meu estágio.  

 

6) Serviços 

 

As Farmácias Comunitárias podem agir como prestadores de outros 

serviços que não só a dispensa de medicamentos na própria farmácia, como 

descrito na Portaria nº1429/2007, de 2 de Novembro [7]. 

A Farmácia Vitória - Porto dispõe ao utente serviços de enfermagem, 

nomeadamente a administração de vacinas, e análise de alguns parâmetros 

bioquímicos como o colesterol total, triglicerídeos e glicose, bem como 

parâmetros físicos como o peso, IMC, para que o utente e o médico possam ter 

alguma referência de como se encontra o estado de saúde do utente e como 

está a correr o plano de medicação prescrito. As determinações da tensão 

arterial foram das análises mais pedidas durante o meu período de estágio, 

onde após discussão dos resultados com o utente o valor era anotado num 

cartão, pertencente ao utente, para referência futura. 

Os medicamentos fora de prazo de validade e as radiografias podem ser 

entregues à Farmácia Vitória - Porto, funcionando então como um ponto de 

recolha para controlar o desperdício de recursos, sendo esta função exercida 

ao abrigo do programa VALORMED para os medicamentos, e a reciclagem das 

radiografias reverte a favor da Assistência Médica Internacional. 

O programa das Farmácias Portuguesas Online, foi mais um serviço a 

qual a Farmácia Vitória aderiu, com esta nova aplicação, ou sítio na Internet é 

possível realizar a compra ou pedido de PSBE, bem como de MNSRM e 

MSRM, onde para os últimos é necessário a apresentação da receita física 

caso o utente efetue a recolha dos medicamentos na farmácia, ou num formato 

digital sobre a forma de foto ou scan, sendo depois pedida a cedência da 

mesma aquando da entrega dos produtos, entrega esta realizada apenas por 

farmacêuticos nunca esquecendo a parte do aconselhamento farmacêutico. 

Todos estes serviços vêm consolidar o grau de confiança e melhorar a 

relação entre o utente e a Farmácia Vitória, conseguindo oferecer um conjunto 

de serviços uteis ao utente sem grandes complicações adicionais.  
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Parte II – Apresentação das atividades de inovação por mim 

desenvolvidas na Farmácia Vitória - Porto 

 

1) Gripe ou Constipação – Sensibilização para um problema 

sazonal 

 

1.1. Enquadramento 

 

O meu estágio foi enquadrado entre o período de Setembro e Fevereiro, 

um período de inverno, onde as constipações e gripes são mais frequentes, 

sendo o seu “pico” de frequência maioritariamente sobre os meses de 

Dezembro a Fevereiro. As condições climatéricas propiciam também este 

boom durante estes meses, onde uma menor produção de vitamina D 

potenciada por uma redução na exposição solar, os tempo de chuva e frio que 

enfraquece o sistema imunitário, maus hábitos alimentares e de prática de 

exercício, e uma reduzida taxa de vacinação, vão então favorecer o aumento 

dos casos de gripe e constipação. 

Hospitais e centro de saúde encontram-se sobrelotados com falta de 

poder de resposta para o afluente normal, notando-se ainda mais essa 

impotência para os períodos onde infeções por vírus influenza e rinovírus são 

mais frequentes. Tentando não só escoar esse afluente de números de 

pessoas que se dirigem para o hospital, a farmácia com toda a sua equipa de 

farmacêuticos e técnicos, pode e deve ajudar com a informação útil para os 

pacientes/utentes, servindo então de filtros, identificando se o utente em 

questão tem simplesmente uma constipação, podendo ser tratada utilizando 

medicação sem necessidade de receita médica, ou se o utente apresenta 

então um quadro clínico de gripe, onde aí sim será encaminhado para o 

hospital. 

 

1.2. Objetivos 

 

O meu trabalho como farmacêutico é maioritariamente a cedência de 

informação, em termos de aconselhamento quer sobre medicação quer para 

algum problema que o utente possa ter relativamente à sua saúde e bem-estar. 
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Sendo esta a diretiva por onde me tento reger, achei que seria extremamente 

pertinente falar nestes dois problemas mundiais que tanto causam problemas, 

podendo maior parte destes serem evitados. 

O objetivo principal deste trabalho era então atingir toda a população 

que usufrui dos serviços da Farmácia Vitória – Porto, informando então destas 

duas problemáticas bem como das suas soluções de um modo simples e 

coerente, facilitando a troca de informação. Para o pretendido efeito escolhi a 

exposição da informação sobre a forma de um panfleto, onde a informação foi 

sumarizada, tendo esta sofrido maioritariamente uma caracterização tornando 

ainda mais fácil a compreensão da mesma, sendo que paralelamente tornava-

se cada vez mais apelativa para toda a população, um outro motivo para a 

caracterização da informação foi a população alvo não possuir muitos 

conhecimentos e o seu grau de escolaridade ser baixo ou inexistente [Anexo 

5]. 

Um outro objetivo era a vacinação, onde tentava em conjunto com a 

equipa da Farmácia Vitória – Porto, que a maior percentagem de utentes, 

especialmente os pertencentes aos grupos de maiores risco, idosos, crianças, 

grávidas, fizessem a vacinação, atendendo também ao período de imunização 

cedido pela vacina. 

 

1.3. Discussão 

 

A gripe é uma doença respiratória causada por vírus influenza. O seu 

espectro de severidade varia entre moderado a grave. Um dos cenários mais 

graves que se pode desenvolver com uma gripe será o da hospitalização, e o 

pior a morte. Algumas pessoas, como as crianças, idosos, pessoas com 

alguma condição médica cardíaca, apresentam um maior risco de vir a 

desenvolver complicações com a gripe. A melhor forma que temos para evitar 

estas complicações são as vacinas distribuídas todos os anos. 

Existem três tipos de vírus influenza: A,B e C [8]. O vírus do tipo A e B 

são os mais perigosos causando epidemias sazonais todos os invernos. 

Ocorrendo uma mutação nestes vírus é sinal de muita preocupação, pois 

devido a uma alteração neste vírus podemos vir a ter um quadro de pandemia. 

A estirpe C apenas causa uma infeção respiratória ligeira. 
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Os vírus influenza A são divididos em subtipos baseando-se esta divisão 

em duas proteínas de superfície do vírus, a hemaglutinina (H) tendo esta 18 

variações, e a neuraminidase (N) possuindo 11 variações. Podemos ainda 

diferenciar duas estirpes que tiveram grande impacto o H1N1, conhecido 

vulgarmente pela gripe suína, ocorrendo um grande surto em 2009 [9], e o 

H3N1. Historicamente salienta-se entre outras a pandemia pela gripe 

espanhola ocorrida 1918-1919, onde eventualmente tenham perecido cerca de 

50 a 100 milhões de indivíduos. 

A constipação é uma doença respiratória do trato superior causada por 

diferentes vírus respiratórios, frequentemente estando mais do que um vírus 

presente, sendo causada maioritariamente por rinovírus (30-80%) [10].Vírus 

como a influenza (10-15%) [11], coronavírus (15%) [12], adenovírus (5%) [11], 

enterovírus, vírus respiratório sincicial humano e metapneumovírus [13] 

encontram-se presentes em muitos estados de constipação 

concomitantemente.  

A infeção por estes vírus é a principal causa para o desenvolvimento de 

gripe ou constipação no entanto o processo de infeção pode acontecer por 

diversos motivos. Os vírus influenza são dispersados em aerossóis através de 

espirros ou tosse [14], acreditando-se que este processo infecioso acontece em 

pequenas distâncias, visto que as gotas têm tendência a precipitarem-se no 

solo [15]. A infeção por este vírus, influenza, pode também ocorrer pela ação 

de levar as mãos a tocar os olhos ou boca depois destas terem tocado em 

superfícies contaminadas. [15; 16], é de salientar que as pessoas têm 

capacidade de infetar as outras quando estão doentes e mesmo antes de 

ficarem doentes [16]. 

Os vírus da constipação são também disseminados de maneira 

semelhante à influenza, sendo tipicamente transmitidos através de aerossóis, 

ou contacto direto com secreções infestadas, ou ainda com fomites. [17; 18]. A 

rota mais importante para a infeção ainda não foi determinada, no entanto a 

rota de contacto tem maior impacto do que a rota com aerossóis [19], 

principalmente por estes vírus terem a capacidade de sobreviver durante 

longos períodos de tempo expostos aos elementos, como o caso dos rinovírus 

que conseguem sobreviver até 18 horas [19], a via dos aerossóis é mais 

importante no caso da transmissão nas escolas onde as crianças encontram-se 
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muito próximas umas das outras, com um sistema imunitário que ainda não 

está completamente desenvolvido, e aos maus hábitos de higiene das crianças 

permitindo um grande contágio neste grupo etário [20]. 

 Sobre a grande teoria de que a constipação pode ser apanhada quando 

uma pessoa está mais exposta às condições dos elementos, neste caso o frio, 

existem algumas teorias que tentam justificar a causa, embora ainda não tenha 

sido nada confirmado. Dentro das teorias temos as alterações provocadas pelo 

frio no sistema respiratório, uma supressão na resposta imunitária [21],outro 

fator pode ser que durante a época fria as pessoas tendem a ficar mais tempo 

dentro de edifícios fechados tentando escapar aos elementos, 

consequentemente estão mais próximas e mais expostas a qualquer tipo de 

partícula que possa conter algum vírus [21]. 

Hábitos alimentares que não são corretos e uma diminuição da duração 

do tempo de sono estão também associados a um contributo para a infeção por 

estes vírus devido a um comprometimento no sistema imunitário [22; 23]. 

Existe um grande número de sintomas idênticos entre as duas infeções, 

tosse, congestão nasal, rinorreia, havendo apenas alguns sintomas que são 

utilizados para diagnóstico diferencial sendo estes a febre, a letargia, dores de 

cabeça, dor generalizada no corpo e o súbito aparecimento dos sintomas 

indicando um estado gripal. 

Para o tratamento, na farmácia, temos alguns MNSRM que podem ser 

dispensados para tratar ou controlar algum dos sintomas que possam estar a 

incomodar o paciente. Há xaropes antitússicos contendo substâncias como 

levodropropizina (Levotuss®), dentro ainda dos xaropes temos os que facilitam 

a expetoração contendo carbocisteína (Pulmiben®). A dor de garganta que 

costuma acompanhar estas infeções pode ser controlada pela utilização de 

analgésicos como o ibuprofeno a 200 mg (Brufen®), o paracetamol a 500 mg 

(Bem-U-Ron®) ou pela utilização de pastilhas para chupar como a Mebocaína 

Forte®, sendo que esta tem a particularidade de possuir na sua constituição 

um anti-inflamatório. A medicação utilizada para a dor, o ibuprofeno e o 

paracetamol são também utilizados para as restantes condições associadas à 

dor na gripe e constipação. A rinorreia, um dos mais problemáticos sintomas 

para o utente, pode ser controlado utilizando os sprays nasais contendo, por 

exemplo, maleato de dimetindeno e fenilefrina (Vibrocil®), no entanto os 
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utentes não tem um uso racional destes produtos, utilizando em demasia e 

levando a que o efeito rebound destes produtos seja maior, causando que a 

rinorreia volte mesmo quando a infeção já foi eliminada. Há também uma maior 

sensibilização dos elementos ciliares. 

No entanto todos estes produtos não vão tratar da infeção mas somente 

tratar dos sintomas. Para o tratamento efetivo tem de se utilizar antivíricos, 

contudo estes só são utilizados em casos extremos onde a condição de saúde 

do paciente está muito limitada. 

É necessário que as populações entendam que as gripes não se tratam 

com antibioterapia, mas que esta é utilizada pelo médico quando se detetam 

infeções bacterianas adicionais ao estado gripal.   

A população frequentadora da Farmácia Vitória - Porto, é uma 

população que é considerada de risco sendo constituída maioritariamente por 

um conjunto de pessoas idosas, crianças, sendo estes os grupos de maior 

risco. A vacinação anual destes grupos é então muito importante, quer para 

evitar que estes venham a contrair a virose evitando assim a disseminação da 

mesma. Proteção conferida pela vacina pode durar mais do que um ano em 

pessoas jovens saudáveis, e nos idosos dura apenas um ano, no entanto, os 

vírus para cada época da gripe variam todos os anos, sendo então a vacinação 

dos grupos de risco recomendada todos os anos [24]. 

A vacina para esta época foi produzida tendo em conta as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde, entidade esta que todos os 

anos estipula a mesma formulação, designando qual as estirpes que devem 

constar na vacina. Para a época 2015/2016 no hemisfério Norte utilizou-se os 

seguintes vírus: A/Califórnia/7/2009 (H1N1) pdm09; A/Suíça/9715293/2013 

(H3N2) e uma estirpe B/Phuket/3073/2013. Os resultados obtidos pelo Instituto 

Ricardo Jorge vieram confirmar a hipótese da Organização Mundial de Saúde 

(Gráfico 1) [25]. 
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1.4. Conclusão 

 

Existe ainda por parte da população uma grande confusão em 

diferenciar os dois tipos de doença, sendo comumente designado por eles que 

estão constipados quer estejam ou não com um estado gripal, no entanto com 

o panfleto julgo ter conseguido alterar uma percentagem da população para as 

diferenças. 

A adesão à vacinação foi muito alta tendo esgotado o nosso stock de 

vacinas para a época, ainda assim, com a informação disponível e com o 

aconselhamento feito pela equipa da Farmácia Vitória - Porto e por mim não 

conseguimos ainda que a vacinação fosse realizada numa altura mais 

adequada, pois a população logo que soube que as vacinas estavam 

disponíveis optaram logo pela administração das mesmas, levando a que 

quando chegasse o ponto alto da época da gripe o seu pico de proteção já não 

estivesse no nível máximo. 

Em ultima análise julgo que o panfleto surtiu o efeito pretendido, houve 

um maior número de pessoas a ir à farmácia procurando aconselhamento para 

Gráfico 1 - Distribuição semanal de casos positivos param o vírus da gripe 

detetados na época 2015/2016. Adaptado de: Atividade Gripal, 2016 (Instituto 

Ricardo Jorge) 



 
 

21 
 

tratar os sintomas com os MNSRM, uma maior adesão à vacinação, embora 

que não tenha sido na altura ideal, e um crescimento no conhecimento da 

população sobre as diferenças entre o estado gripal e constipação. 

 

2) Enfarte Agudo do Miocárdio – Sintomas e prevenção 

 

2.1. Enquadramento 

 

Na Europa as doenças cardiovasculares representavam, em 2006, 42% 

das mortes, o que corresponde a um total de mais de 2 milhões de óbitos/ano, 

tendo sempre um custo associado a estas doenças, apurando-se um valor de 

192 mil milhões de euros em 2006, sendo 57% associado aos custos dos 

cuidados de saúde, 21% à diminuição da produtividade, e 22% pelos cuidados 

adicionais aos doentes cardiovasculares [26]. 

A dieta tem um papel importante nestes valores, onde as gerações desta 

era estão habituados a ter tudo no “agora” tendem a preferir e a optar por 

hábitos menos saudáveis na alimentação, consumindo uma maior quantidade 

de fast food. Com esta dinâmica do “agora” no plano alimentar, a qualidade dos 

alimentos está sendo colocada de parte, onde o lucro e a velocidade com que é 

produzida são os pontos principais, como resultado temos então alimentos 

muito pouco saudáveis com excesso de sal, onde Portugal continua a ser um 

país, que mesmo sem os produtos de fast food, consome o dobro da dose 

recomendada, 5,0g por dia, pela Organização Mundial de Saúde, em média 

10,8g de sal por dia [26;27], excesso de açúcar, excesso de gorduras, levando 

a que esta geração possua níveis de obesidade, diabetes, colesterol, 

hipertensão, doenças cardiovasculares, bem como números elevados de 

situações agudas, como o acidente vascular cerebral e o enfarte agudo do 

miocárdio, anteriormente, marcado nas faixas etárias mais altas, sendo agora 

mais comum entre as faixas etárias mais novas. 
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2.2. Objetivos 

 

Durante o meu estágio deparei-me com esta realidade, pessoas com 

idades, a meu ver jovens, entre 30 a 50 anos que já tinham sofrido de algum 

tipo de doença cardiovascular, nomeadamente doença coronária EAM ou até 

mesmo AVC obstrutivo/hemorrágico. 

Além de alertar para esta epidemia mortal simplificando a definição, 

alertar para os seus sintomas tonturas, falta de ar, dor no peito, transpiração, 

dor no braço esquerdo, dor no estômago, criar uma espécie de plano para 

utilizar em caso de EAM e dicas a utilizar para evitar sofrer desta condição. 

Para este fim foi utilizado um panfleto [Anexo 6], que em comparação com o 

da gripe, não saiu tão facilmente da farmácia, embora as pessoas tivessem 

curiosidade em saber um pouco mais sobre o EAM, mas sempre relutantes, 

pois do meu ponto de vista, parecia que fazia-os lembrar de alguma situação 

que já tinham passado, e lembravam-se também da sua mortalidade. 

 

2.3. Discussão 

 

O oxigénio é um elemento essencial para a vida, sendo as células do 

Homem, dependentes deste para sobreviver. Um Enfarte acontece quando o 

fluxo de sangue, que transporta o oxigénio para o músculo cardíaco, é 

interrompido ou reduzido. A supressão do fornecimento do oxigénio ocorre 

devido ao estreitamento do lúmen das artérias coronárias por causa de um 

acumular de gordura, colesterol e outras substâncias que no conjunto formam 

uma placa, sendo o processo da formação da placa denominado de 

aterosclerose. Esse estreitamento pode por si só comprometer o regular fluxo 

interno de sangue para o músculo e portanto provocar o EAM. Pode também 

uma destas placas soltar-se, formando-se um coágulo à volta desta, podendo o 

coágulo bloquear o fluxo sanguíneo para o coração. Ocorre isquémia quando 

existe uma supressão dos nutrientes e de oxigénio ao coração, sempre que 

existe dano e morte de parte do músculo cardíaco, temos então o enfarte [26]. 

O EAM é caracterizado principalmente por um sintoma, o desconforto 

sentido na zona do peito, tanto pelos homens como pelas mulheres, sendo que 

as mulheres tendem a desenvolver um quadro clínico mais fácil de identificar 
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com mais sintomas clássicos, onde paralelamente com o desconforto no peito, 

que pode variar sendo percecionado por alguns apenas como um desconforto 

enquanto para outros é sentido como um aperto, dor ou pressão, é de salientar 

que este desconforto pode-se prolongar por mais de alguns minutos ou 

apresentar um carácter intermitente. Falta de ar que pode ocorrer com e sem 

desconforto no peito. Outro sinal é o desconforto sentido na zona superior do 

corpo mais propriamente no pescoço, costas, estômago e os braços. A pessoa 

pode também desenvolver tonturas, náusea e suores frios [28]. 

Existe uma série de fatores que contribuem para o risco de vir a sofrer 

de um EAM. Dentro dos fatores de risco de maior importância e impossível de 

serem controlados temos a idade, onde as pessoas com mais de 65 anos de 

idade tendem a padecer com maior frequência de enfartes do que as pessoas 

mais novas, sendo que as mulheres apresentam uma menor taxa de 

sobrevivência a um episódio deste género; o sexo - as pessoas do sexo 

masculino tem uma maior probabilidade de virem a sofrer de m enfarte, mesmo 

quando as mulheres já atingiram a idade da menopausa, idade esta onde a 

mulheres apresentam risco acrescido de desenvolverem um ataque cardíaco; 

fatores genéricos e heritabilidade - as pessoas que possuam na sua história 

familiar casos de parentes que tenham tido doenças cardiovasculares 

apresentam uma maior verosimilhança de sofrerem a mesma condição: como 

por exemplo a raça negra por apresentar uma tensão arterial superior à dos 

caucasianos, tem maior tendência a apresentar EAM. 

Outro fator negativamente importante é o tabagismo: os cigarros 

possuem na sua composição, químicos que vão potenciar o risco para as 

doenças coronárias; a nicotina um composto que vai estimular o sistema 

simpaticomimético, ao elevar o ritmo cardíaco e aumentando a pressão 

sanguínea ao provocar vasoconstrição dos vasos sanguíneos, estimula a 

necessidade de mais oxigénio e nutrientes do músculo cardíaco. Por sua vez, o 

aumento das concentrações de monóxido de carbono vai diminuir a 

disponibilidade do oxigénio disponível, e presença dos químicos oxidantes 

(Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos) e outros produtos resultantes da 

combustão, leva a que ocorra um processo inflamatório, e consequentemente, 

induzem o processo trombótico pela ativação das plaquetas resultando numa 

disfunção endotelial; todos estes acontecimentos implicam uma redução de 
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sangue, oxigénio e nutrientes por eventual oclusão das artérias coronárias 

originando com o tempo, isquemia e enfartes [28].  

Mais importante do que um valor elevado de colesterol sérico, é a 

proporção em que se distribui pelas lipoproteínas em que se distribui; sendo 

assim, a concentração de LDLc está diretamente relacionada com a ocorrência 

de adesões de colesterol deste tipo à parede interna dos vasos, causando as 

placas de ateroma juntamente com os monócitos. 

Um perfil lipoproteico ideal corresponderia uma concentração elevada de 

HDLc, concentração diminuída de LDLc e uma concentração adequada de 

triglicerídeos: a inversão proporcional dos parâmetros levar a um aumento do 

risco de enfarte [28].  

A pressão arterial acarreta um aumento do trabalho cardíaco alterando o 

músculo cardíaco tornando-o mais espesso e rígido, e disfuncional com o 

tempo [28]. A prática regular de exercício físico a longo prazo, reduz em certo 

grau, o risco de enfarte bem como controla os níveis de colesterol total, 

diabetes e obesidade, e até em alguns casos, reduz a pressão sanguínea [28]. 

A obesidade e o excesso de peso derivado da inatividade física e duma 

alimentação não cuidada resulta num aumento da percentagem da massa 

gorda, que se acumula particularmente, na zona visceral, aumentando a 

probabilidade de EMA [28]. 

A Diabetes mellitus contribui positivamente para o risco de se 

desenvolverem doenças cardiovasculares. Os diabéticos, mesmo que tenham 

um perfil de glicose controlado, apresentam um risco elevado, sendo este ainda 

maior quando não possuem níveis de glicose controlados [28]. 

É o controlo destes fatores que deve ser incentivado no utente cardíaco 

como adjuvante terapêutico na busca de hábitos de vida mais saudáveis. A 

introdução ao programa da cessação tabágica, ideias para uma alimentação 

mais cuidada à base de grelhados e com pouca quantidade de sal, a prática de 

exercício físico, que por si vai aumentar a resistência do músculo cardíaco, 

origina perda de peso, principalmente na percentagem de massa gorda. Sendo 

o objetivo atingível, um Índice de Massa Corporal Ideal de 25, uma perda de 3 

a 5% do peso corporal demonstra por si só reduções significativas em alguns 

fatores de risco. 
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Controlar a diabetes, ensinar a reduzir a pressão arterial suprimindo ou 

reduzindo o consumo de sal, eliminar o consumo de alimentos fritos, e 

aumentando a atividade física, é um bom método para atingir e manter valores 

pressão arterial de 120/80 mmHg, e induzir um aumento na concentração de 

HDL. 

Os medicamentos também participam e muito, na ajuda para controlar 

muitos destes parâmetros potenciando ainda mais na redução do risco de 

enfarte. Dentro deste mundo do medicamento existe uma panóplia de 

medicamentos de diferentes grupos para cada uma das situações: 

anticoagulantes, como o Xarelto® (Rivaroxaban), Pradaxa® (Dabigatran), 

Varfine® (Varfarina) têm a função de diminuir e evitar a formação de coágulos; 

a Aspirina® (Ácido Acetilsalicílico) utilizado no grupo de agentes antiagregantes 

plaquetários evitando também a formação de coágulos; Inibidores da Enzima 

Conversora da Angiotensina como o Lisinopril, Ramipril, provocam uma 

expansão das paredes das artérias e diminuindo assim a resistência da 

circulação sanguínea e consequentemente a pressão sanguínea; já os 

Bloqueadores dos Recetores da Angiotensina funcionam por bloqueio da 

função da angiotensina, exemplo deste grupo temos o Losartan (Micardis®), 

Valsartan (Diovan®). 

Para a diminuição do ritmo cardíaco e consequentemente a redução da 

pressão temos o grupo dos beta bloqueadores como o Atenolol (Tenormin®), 

Propanolol (Inderal®); os bloqueadores dos canais de cálcio como a 

Amlodipina (Norvasc®), Nifedipina (Adalat®), que interrompem o movimento do 

cálcio para o interior das células do músculo cardíaco e dos vasos sanguíneos 

diminuindo a força com que o sangue é bombeado e relaxando os vasos. 

O controlo do colesterol é feito principalmente ao nível do LDL onde o 

objetivo é diminuir a concentração deste, este objetivo é conseguido pelas 

Estatinas das quais a Atorvastatina, Rosuvastatina (Crestor®) fazem parte, 

sendo as mais potentes. 

Os diuréticos como a Furosemida (Lasix®) ajudam na diminuição da 

pressão sanguínea pela potenciação da excreção de líquidos pelo organismo 

[28]. 
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Em casos mais graves pode ser necessário a realização de operações 

para tentar reverter alguma característica física da anatomia do coração, ou 

colocar um stent forçando mecanicamente a vasodilatação do vaso sanguíneo. 

 

2.4. Conclusão 

 

A população mundial tem hábitos alimentares que não de encontro a um 

estilo de vida saudável optando sempre para comida de rápida confeção 

denigrindo a qualidade da mesma e como resultado prejudicam a sua saúde, o 

consumo de sal encontra-se muito acima do nível recomendado, onde a 

população portuguesa consome o dobro da dose recomendada pela 

Organização Mundial de Saúde, favorecendo o risco de se vir a desenvolver 

alguma doença cardiovascular, como neste caso particular o enfarte agudo do 

miocárdio. Juntando a inatividade física da população, que irá acarretar num 

aumento de diversos fatores que podem ser controlados como o colesterol, o 

peso corporal onde um IMC de 28 ou superior favorece o risco de enfarte, 

simultaneamente este IMC favorece também o desenvolvimento de diabetes 

mellitus tipo 2, o aumento do nível de colesterol, o aumento da pressão 

sanguínea. 

Durante o meu estágio a população com que tive contacto na Farmácia 

Vitória - Porto era na sua maior fatia idosa, apresentando polimedicação para 

diversas condições sendo a medicação para a tensão arterial e para a diabetes 

a mais aviada pelos utentes. Ocorreu ainda dois episódios onde um utente 

dirigiu-se à farmácia por se sentir mal, com dores de cabeça, tonturas, para 

esses utentes foi obtido o valor da tensão arterial que se encontrava superior a 

200 mmHg, pediu-se posteriormente para o utente repousar durante uns 

minutos para verificar se o resultado obtido não foi influenciado de alguma 

forma. Após o repouso o valor obtido era igual ou ligeiramente inferior ao da 

primeira leitura, sendo o utente encaminhado para as urgências para uma 

melhor avaliação, e caso a situação progredisse, a resposta seria mais rápida 

elevando a probabilidade de sobrevivência a algum evento de Enfarte Agudo 

do Miocárdio.  

 

 



 
 

27 
 

3) Intoxicação por paracetamol e o seu tratamento 

 

3.1. Enquadramento 

 

O paracetamol faz parte de uma lista de medicamentos consumidos em 

grande quantidade, três milhões oitenta e um mil cento e noventa e oito caixas 

em 2014 [29], todos os anos. 

Como qualquer outro medicamento, o paracetamol, não é livre de efeitos 

adversos, neste caso este medicamento já foi notificado diversas vezes, sendo 

que as últimas foram relativas a um desafio que esteve a circular pela internet 

onde as pessoas, mais propriamente os adolescentes, eram desafiadas a ver 

quem conseguia tomar a maior quantidade de paracetamol, ocorrendo a morte 

de alguns por overdose [30-33]. 

O tratamento da overdose por paracetamol é então extremamente 

importante principalmente nas primeiras oito horas posteriormente à exposição 

[34]. 

 

3.2. Objetivo 

 

A motivação para este trabalho adveio de uma questão que surgiu 

durante o meu estágio colocada pelo Dr. Rui: "Qual a funcionalidade da 

acetilcisteína na intoxicação por paracetamol?". A resposta foi proporcionada e 

na discussão da mesma foi sugerido o estudo mais aprofundado deste tema, 

que achei interessante, particularmente por ser um tema bastante falado no 

tempo atual devido aos casos provocados pelo "Desafio do Paracetamol" que 

circulava para internet. 

Este trabalho tem como finalidade o aprofundamento sobre a matéria do 

paracetamol, os seus efeitos adversos, debruçando-me mais sofre os efeitos 

hepatotóxicos, tratamentos/guidelines para a overdose por paracetamol. 

 

3.3. Discussão 

 

O paracetamol, conhecido também por acetaminofeno, é um 

medicamento usado para tratamento da febre e dor [35]. Em termos da dor é 



 
 

28 
 

utilizado para o tratamento da dor ligeira a moderada [35], ou em casos mais 

graves é utilizado em combinação com opióides para a dor oncológica ou pós 

cirúrgica. Está também presente em muitas formulações para aliviar os 

sintomas da constipação [35]. Geralmente administrado por via oral, pode 

também entrar no organismo através de supositórios via rectal ou 

intravenosamente, tendo uma ação de duas a quatro horas [35;38]. 

Começou a ser comercializado nos Estados Unidos na década de 50 

sobre o nome de Triagesic®, um medicamento que combinava o paracetamol 

com a aspirina e cafeína, passados 16 anos surge o primeiro caso de 

intoxicação aguda [39]. 

Dentro dos medicamentos, é mundialmente dos mais frequentemente 

utilizados em overdoses intencionais [40]. Em Portugal é das drogas mais 

comumente utilizadas, perfazendo um total de 1021 casos em 2014 [41]. No 

Reino Unido as overdoses por paracetamol atingem os 48 valores percentuais 

estimando-se que ocorra cerca de 100 a 200 mortes por ano. Os casos de 

intoxicação nos adolescentes advieram de uma tentativa de causar danos a si 

mesmos de forma deliberada. [44] 

O paracetamol é comercializado de diferentes formas, podendo ser uma 

preparação contendo apenas paracetamol uma preparação contendo uma 

combinação deste com outros fármacos. A toxicidade associada a 

automedicação pelo abuso deste medicamento é comum, constituindo um 

grande fator de risco, pois a população tende a desconhecer a composição de 

certos medicamentos e inocentemente levam a processos de sobredosagem, 

além de os comprarem para um qualquer fim, sendo na Farmácia Vitória - 

Porto a dor de dentes o mais comum. [45,46] 

O número de casos por intoxicação iatrogénica tem vindo a aumentar 

relativamente ao uso intravenoso do paracetamol quer tanto nas faixas de 

idade adulta como nas crianças [47,48]. 

O metabolismo deste medicamento está dependente da idade e da 

dose. Após a toma de uma dose terapêutica, o paracetamol sofre uma 

glucoronidação e sulfatação ao nível hepático, tendo como produto final os 

compostos não tóxicos que serão excretados pela urina. Apenas 4% desta 

dose é metabolizada pelo Citocromo P450, mais propriamente pela CYP2E1, 

ao metabolito secundário N-acetil-p-benzo-quinona imina (NAPQI). Nos 
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hepatócitos centrilobulares vamos encontrar a maior concentração de 

citocromo CYP2E1, nas imediações da veia central, sendo este o local onde 

começa o processo hepatotóxico proporcionado pelo paracetamol. Em 

condições normais e com a administração de doses terapêuticas, o NAPQI 

combina-se com a glutationa formando o mercapturato, um composto sem 

características de toxicidade que será excretado na urina. Quando a produção 

de NAPQI excede a capacidade de destoxificação do organismo, o metabolito 

liga-se aos componentes celulares, resultando em dano mitocondrial, em caso 

extremo, na morte do hepatócito. Se uma dose suficientemente alta for tomada, 

a morte dos hepatócitos atingirá um valor superior, podendo levar a uma 

falência aguda do fígado [49,50]. 

O diagnóstico da intoxicação é complexo mas existem pontos fulcrais 

para ajudar. As pessoas que tentam causar danos a si próprias vem 

acompanhada de uma história clínica onde já tentou anteriormente causar dano 

a si, neste pacientes é de extrema importância saber a quantidade da toma e 

há quanto tempo foi feita, bem como determinar se a ingestão do paracetamol 

foi acompanhada de mais algum medicamento [51-54]. 

A utilização repetida do paracetamol com fins analgésicos é mais uma 

causa para a intoxicação, e ao diagnosticar esta população deve-se perguntar 

às pessoas conscientes há quanto tempo e de quanto foi a toma, muitas das 

vezes a intoxicação resulta de um sobredosagem devido a algum tipo de dor, 

co ingestão do paracetamol com outros medicamentos não é rara e deve ser 

determinada. 

Pacientes que se apresentem entre a toma e as 24 horas após esta, 

geralmente caracterizam-se por não ser possível observar nenhum sintoma. 

Náuseas, vómitos e dor abdominal são bastantes comuns como sintomas, 

dependo de há quanto tempo foi realizada a toma. No início do aparecimento 

dos sintomas estes vão ser vagos, inespecíficos [55,56]. A náusea e os vómitos 

podem também ocorrer passados 2 a 3 dias após a ingestão, juntamente com 

sinais típicos de hepatotoxicidade, a dor no quadrante superior direito, e 

icterícia. 

Podem também ser expressos sintomas atípicos, confusão, perda de 

consciência e asteríxis (movimento das mãos semelhante a um bater de asas 
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dos pássaros), indicando falência hepática aguda, podendo ser desenvolvida 3 

a 4 dias após ingestão [55,56]. 

Para além dos sintomas é necessário fazer uma determinação de alguns 

parâmetros, a concentração de glutationa, onde os pacientes que apresentem 

uma menor concentração deste composto encontram-se num risco mais 

elevado relativamente aquando da overdose por paracetamol. Alguns grupos 

específicos como crianças, que apresentam um estado febril, e não ingeriram 

alimentos nos últimos dias, pessoas com deficiências nutricionais, e ainda as 

doenças crónicas como fibrose cística, Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida Humana, alcoolismo ou hepatite C, podem apresentar carências de 

glutationa. A principal enzima metabolizadora do paracetamol é o Citocromo 

P450, como tal a indução desta enzima leva a um processo mais extenso de 

metabolização aumentado o risco de dano hepático com a overdose de 

paracetamol, alguns destes indutores são a carbamazepina, alcoolismo, 

fenitoína, erva de São - João. 

O principal objetivo do tratamento é prevenir ou minimizar os danos 

hepáticos. A decisão de se iniciar o tratamento com acetilcisteína vai depender 

do cenário, há quanto tempo foi cometida a sobredosagem, e em muitos casos 

os níveis séricos de paracetamol e enzimas. Estes valores bioquímicos podem 

ser utilizados para projetar a duração do tratamento [57]. Havendo a 

necessidade então de se iniciar com o tratamento, a utilização de acetilcisteína 

é a indicada, e se começado antes de se perfazer as 8 horas da ingestão, a 

hepatotoxicidade é rara. 

Individualmente os países tendem a utilizar diferentes aproximações aos 

tratamentos, no entanto na grande maioria esta encontra-se muito similar pelo 

mundo.  

De modo geral o tratamento é iniciado pela tentativa de se obter 

informação relativamente à dose e há quanto tempo foi tomado o 

medicamento, caso o paciente se encontre inconsciente, deve ser realizada 

uma análise sérica para se determinar a concentração do paracetamol na 

corrente sanguínea, e ao mesmo tempo determinar os níveis de 

transaminases, a alanina transaminases (ALT) e a aspartato transaminases 

(AST), a concentração de eletrólitos e ureia, creatinina sérica, pH arterial e 

lactato, e o tempo de protrombina. 
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Descontaminação com carvão ativado deve ser avaliada caso a dose 

seja superior a 75 mg/kg (ex.5625mg ou aproximadamente 6,0g) e tenha sido 

consumido dentro da última hora.  

Em caso da intoxicação ser com fármacos de libertação modificada, a 

determinação dos níveis de paracetamol não são suficientes sendo necessário 

uma consulta com um especialista em toxicologia [58]. 

Três possíveis cenários de intoxicação: aguda, escalonada, crónica com 

uma sobredosagem repetida. 

Aquando de uma situação aguda existem guias específicas de 

acompanhamento, salientado que deve ser sempre feita uma consulta com um 

especialista da área, que remetem para a determinação dos níveis séricos de 

paracetamol passadas 4 horas após a ingestão, se o nível se encontrar nos 

valores ou superior a 75 mg/kg, deve ser feita a administração de acetilcisteína, 

caso os níveis séricos de paracetamol se encontrem inferiores a este valor não 

é necessário o tratamento pois não existe o risco de dano hepático. Os 

pacientes que se apresentem passadas 4 a 8 horas após a ingestão devem ser 

submetidos ao tratamento com acetilcisteína, após a determinação dos níveis 

séricos de paracetamol. Caso o paciente se encontre inconsciente ou exista 

suspeita de overdose, não seja possível determinar há quanto tempo ocorreu a 

ingestão, e os níveis séricos não sejam possíveis de determinar dentro das 8 

horas, o tratamento com a acetilcisteína pode ser administrado (Gráfico 2). 
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Acetilcisteína é então o tratamento de escolha podendo ser administrada 

por via intravenosa, ou como em alguns países, de forma oral. A administração 

intravenosa é um modo bastante comum, é bem tolerada, no entanto existem 

algumas reações anafiláticas. Um estudo indica que estes efeitos adversos 

podem ter uma menor expressão caso se reduza o tempo de tratamento de 21 

horas para 12 horas, atendendo que esta redução na carga horária, não vai 

trazer efeitos negativos na eficácia do mesmo [59]. A toma de acetilcisteína por 

via oral é muito mais simples, no entanto, existe um maior número de efeitos 

adversos, nomeadamente vómitos náuseas, além de que a duração do 

tratamento é significativamente maior, 72 horas versus 21 horas por via 

intravenosa, embora esta discrepância nos tempos não existe perda de eficácia 

entre estas duas vias [60-62]. 

A probabilidade de um caso de intoxicação com uma dose inferior a 75 

mg/kg num período de 24 horas é reduzida, no entanto é aconselhado que, 

mesmo nos casos de sobredosagem escalonada, a administração de 

acetilcisteína deva ser iniciada. Testes sanguíneos com a intenção de se obter 

os níveis de paracetamol, ureia, eletrólitos, creatinina, ALT, tempo de 

protrombina, fornecerão a informação necessária para determinar se existe 

Gráfico 2 – Recriado de BMJ BestPractice 
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risco de dano hepático. Danos hepáticos quando ocorreu a ingestão há mais de 

24 horas, são raros, aplicando-se os seguintes critérios: o paciente encontra-se 

assintomático, a concentração de paracetamol encontra-se em níveis inferiores 

a 5mg/L, o tempo de protrombina é 1.3 ou menos, a concentração de ALT é 

duas vezes inferior ao limite máximo normal. Se todos estes pontos se 

verificarem o tratamento pode ser interrompido e o paciente pode obter alta 

com o aconselhamento de regressar caso sinta vómitos e dor abdominal. 

Muitos fármacos são tomados de forma crónica, e a probabilidade de 

ocorrer uma sobredosagem repetida várias vezes é normal. Os pacientes 

devem ser sujeitos à terapia comum e de primeira linha com a acetilcisteína: 

estes casos são de uma maior complexidade sendo de extrema importância 

aconselhamento pelo médico da especialidade. 

Pacientes que apresentem sintomas serão tratados com acetilcisteína, 

os que se apresentem assintomáticos (Gráfico 3) o tratamento dependerá da 

dose ingerida nas últimas 24 horas, superior a 150 mg/kg/24 são submetidos 

ao tratamento, entre 75-150 mg/kg/24 devem ser considerados atendendo 

outros fatores como os sintomas, ingestão inferior a 75 mg/kg/24 não requerem 

o tratamento. 
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Pacientes que apresentem ou evoluam para falência hepática fulminante 

devem continuar o tratamento com acetilcisteína administrada de forma 

intravenosa, sendo referenciados para a unidade de transplantes [63-65]. 

Como qualquer outro medicamento a acetilcisteína não é livre de efeitos 

adversos, sendo os vómitos e náuseas, os mais comuns. Pode também ocorrer 

uma reação alérgica, apresentada com náuseas, vermelhidão, vomito, urticária, 

prurido, dispneia, falta de ar, broncospasmo, taquicardia e hipotensão, pode 

provocar também um choque anafilático e morte [66]. 

Os antieméticos são utilizados para controlar o sintoma do vómito, 

devendo, caso tenha sido administrado por via oral a acetilcisteína, 

Sobredosagem repetida 

Sinais e sintomas 
consistentes com danos 

hepáticos? 
Sim 

- Análises bioquímicas do valor 
de paracetamol, AST, ALT 

- Tratamento com Acetilcisteína 

Não 

> 75 mg/kg/24 horas Não 
Interrupção do 

tratamento 

Sim 

> 150mg/kg/24 horas Sim 
Tratamento com 

Acetilcisteína 

Não 

 
Considerar o tratamento com base no 

tempo, sintomas, obter os valores 
séricos de paracetamol, ureia, 

eletrólitos, creatinina, ALT, tempo de 
protrombina. 

Valores anormais de ALT, ou 
tempo de protrombina, ou 

concentração de paracetamol 
inferior a 5mg/L/24 horas 

Sim Não 

Gráfico 3 – Recriado de BMJ BestPractice 



 
 

35 
 

readministrada, no caso de os vómitos ocorrem com o tratamento intravenoso, 

estes não irão afetar a dose, mas podem ser tratados com antieméticos. 

Pacientes que já tenham apresentado reações alérgicas a este 

medicamento não estão impedidos de voltar a realizar o mesmo, devendo 

haver o cuidado de se fazer um tratamento profilático com anti histamínicos, e 

salbutamol no caso de possuírem algum tipo de condição a nível respiratório. 

 

3.4. Conclusão 

 

A acetilcisteína é então o tratamento de escolha e deverá estar 

prontamente disponível. A utilização da metionina na forma oral pode ser 

considerada caso a acetilcisteína não se encontre disponível. A hemodiálise 

será considerada em último caso se nenhumas das outras opções sejam 

possíveis. 

Os danos hepáticos podem ser prevenidos na maioria dos pacientes 

tratados com acetilcisteína, se administrada até 8 hora após ingestão, 

independentemente da dose consumida de paracetamol [63]. Idealmente a 

necessidade do tratamento deveria basear-se nas concentrações séricas de 

paracetamol determinadas numa janela de tempo de 8 horas após a ingestão. 

Quando não é possível realizar esta determinação, a administração do 

tratamento é decidida pelo profissional da especialidade. Iniciar o tratamento 

antes de perfazer as 16 horas é essencial para que existe uma maior 

probabilidade de não falecer com a intoxicação. 

A prevenção também tem um papel importante, criação de legislação 

relativamente à disponibilidade pode diminuir o número de mortes causadas 

por suicídios. Um exemplo é o do Reino Unido que limitou a quantidade de 

comprimidos de paracetamol que uma pessoa poderia aviar numa única vez, 

reduzindo assim o número de suicídios [67-68]. Nos Estados Unidos da 

América, a Food and Drug Administration limitou a dosagem do paracetamol 

em medicamentos combinados [69]. 
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Anexos 

 

1) Página Online da Farmácia Vitória - Porto 

 

 

2) Preparação magistral – Pomada com Enxofre 
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3) Preparação magistral – Pomada com Enxofre 
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4) Preparação magistral – Pomada com Enxofre 
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5) Panfleto Gripe ou Constipação? 
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6) Panfleto Enfarte Agudo do Miocárdio – Sintomas e prevenção 
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7) Formação Aconselhamento Farmacêutico em Dermofarmácia: 

Cuidados a ter com o Cabelo  
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8) Formação Sifarma (Semestral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


