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INTRODUÇÃO 

O curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas culmina com o estágio 

curricular, permitindo que sejam colocados em prática os vastos conhecimentos 

adquiridos ao longo de cinco anos académicos. Desta forma, pretende-se o 

desenvolvimento de novas competências, indispensáveis para uma relação 

farmacêutico-utente. Uma vez que o farmacêutico se apresenta, cada vez mais, como 

o último profissional de saúde em contacto com o utente, espera-se da sua parte um 

excelente trabalho aquando do esclarecimento de interações medicamentosas, efeitos 

adversos, contraindicações e principais precauções. Em adição, concerne-lhe, ainda, a 

consciencialização do utente para o uso racional do medicamento, bem como a sua 

sensibilização para estilos de vida mais saudáveis.  

Este estágio permite uma melhor compreensão da verdadeira importância do papel 

do farmacêutico na comunidade, através dos desafios vividos e ultrapassando as 

dificuldades que do exercício da sua atividade advêm.   

Este relatório encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte são descritas 

as atividades desenvolvidas e competências adquiridas na Farmácia Dias, de 

Fevereiro a Setembro de 2015. A segunda parte descreve os trabalhos desenvolvidos 

no âmbito da atividade farmacêutica. 
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PARTE I – Atividades desenvolvidas no estágio  

 

1. A Farmácia Dias 

1.1. Localização geográfica e caracterização dos utentes  

A Farmácia Dias (FD), sob propriedade e direcção técnica da Dr.ª Isabel Maria 

Filipe Ferreira da Costa, situa-se na Praceta Escultor Henrique Moreira, nº 10, na 

freguesia de Avintes, concelho de Vila Nova de Gaia. A sua localização é privilegiada, 

em frente aos Correios de Avintes e à MGC-Transportes, o que permite uma maior 

afluência de utentes heterogéneos, no que concerne à faixa etária, actividade 

profissional e nível socioeconómico. No entanto, a sua maioria são idosos, residentes 

nesta área, e muitas vezes polimedicados.  

Assim, a fidelização de uma grande parte da população que visita a FD permite 

que haja uma relação cúmplice, de confiança mútua e um acompanhamento 

personalizado dos utentes por parte da equipa técnica da farmácia.  

 

1.2. Horário de Funcionamento  

A Farmácia Dias, de acordo com o disposto na Portaria nº 277/2012, alterada pela 

Portaria nº 14/2013, encontra-se aberta nos dias úteis das 9 às 20h e aos sábados das 

9 às 13h e das 15h às 19h. 1,2 Em acréscimo, a FD cumpre o regime de serviço 

permanente de 15 em 15 dias, de acordo com a escala emitida pela Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) e a respectiva Administração Regional de Saúde (ARS). 

Nestes dias, o funcionamento da farmácia é ininterrupto desde a hora de abertura até 

à hora de encerramento do dia seguinte.1 

 

1.3. Recursos Humanos 

Os recursos humanos da Farmácia Dias cumprem os requisitos do Decreto-Lei 

(DL) nº 307/2007, de 31 de Agosto, alterado pelo DL nº 171/2012, de 1 de Agosto, que 

decreta que uma farmácia aberta ao público deve dispor de pelo menos 2 

farmacêuticos coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal 

devidamente competente. 3,4 

Neste sentido, a FD apresenta uma equipa técnica de profissionais de prestígio e 

espírito de cooperação, que visa contribuir para uma melhoria da qualidade de vida do 

utente, assegurando-lhes o cumprimento de uma terapêutica adequada e o uso 

racional dos medicamentos e produtos de saúde. Actualmente, essa equipa técnica 

dispõe de três farmacêuticas, a Dr.ª Isabel Costa, proprietária e directora técnica (DT), 
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a Dr.ª Olívia Carvalho, farmacêutica adjunta (FA) e a Dr.ª Joana Moura; de quatro 

técnicos de farmácia, Ana Martins, Márcia Assunção, António Frazão e José Zeferino; 

de uma assistente operacional, Fernanda Silva e de uma auxiliar de limpeza Maria do 

Céu Silva. A equipa é, ainda, complementada por uma nutricionista, de 15 em 15 dias, 

e pelo Sr. António Neto, responsável pela contabilidade.  

 

1.4. Espaço físico e funcional 

Quer ao nível do espaço exterior, como ao nível do espaço interior, as instalações 

obedecem às Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), de acordo com o Decreto-Lei nº 

307/2007 de 31 de Agosto.3,5 

 

1.4.1. Espaço exterior 

A fachada da farmácia encontra-se devidamente identificada pela cruz verde 

luminosa, o nome da farmácia e a identificação do DT (Anexo I). A informação sobre o 

horário de funcionamento da farmácia bem como a informação sobre as farmácias em 

regime de serviço permanente e/ou disponibilidade encontram-se também afixadas 

junto à entrada. É constituída por uma montra de vidro, o que permite uma boa 

luminosidade e visibilidade para o seu interior, alternada periodicamente e com o 

intuito de publicitar produtos, marcas ou serviços. O acesso ao seu interior faz-se 

através de uma porta automática.5 

 

1.4.2. Espaço interior  

De acordo com o artigo 29º do DL nº 307/207 e com as BPF, e de modo a garantir 

que os utentes dispõem da comodidade e privacidade inerentes a um atendimento de 

qualidade e que os medicamentos são armazenados e preparados de uma forma 

adequada, as farmácias devem dispor, no mínimo, de cinco divisões, nomeadamente 

a sala de atendimento ao público, o gabinete de atendimento personalizado, o 

armazém, o laboratório e instalações sanitárias.3,5 

A FD divide-se, para além do gabinete da DT e das instalações sanitárias, nas 

seguintes áreas: 

 
A. Área de atendimento ao público – a imagem da farmácia que é transmitida ao 

público depende, fundamentalmente, da organização desta área, a qual 

constitui o primeiro local de contacto com os utentes; deste modo, esta 

apresenta-se como um espaço amplo e simples, de máxima organização, de 

forma a permitir ao farmacêutico o exímio profissionalismo através de uma boa 

comunicação e ao utente o conforto e o bem-estar. É constituída por um balcão 
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contíguo com 5 postos de atendimento, em que cada um é munido de um 

computador, leitor óptico de códigos de barras, leitor de cartão de cidadão, 

impressora, caixa registadora e terminal de multibanco. Atrás destes balcões, 

existem lineares com produtos de rotação sazonal. Esta zona apresenta ainda 

uma máquina de medição da pressão arterial (PA), pulsações, peso e IMC e 

uma bancada dotada de equipamento e material necessário à determinação de 

vários parâmetros bioquímicos (glicemia, colesterol, hemoglobina, 

triglicerídeos, ácido úrico e PSA (Prostate-Specific Antigen), bem como 

expositores e lineares de diferentes marcas de produtos de puericultura, 

dermocosmética, higiene oral e de uso veterinário. O recipiente VALORMED 

encontra-se também nesta área, assim como o frigorífico, que armazena 

produtos termolábeis.   

 

B. Área de atendimento personalizado – esta área é destinada, caso seja 

necessário, a um atendimento mais discreto e confidencial. É também nesta 

área que se realizam, de 15 em 15 dias, as consultas de nutrição, bem como 

eventuais rastreios e demonstrações de dermocosmética proporcionadas pela 

farmácia ao longo do ano. Constitui ainda o espaço para formações, bem como 

recepção de Delegados da Informação Médica (DIM), em caso de visita 

prolongada.  

 

C. Área de armazenamento de medicamentos (Anexo II) – na FD a área de 

armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

compreende diversos espaços distintos, sendo que a mais relevante é 

constituída por duas zonas de gavetas, sendo que uma destas compreende os 

comprimidos/cápsulas éticos, xaropes, suplementos alimentares, injectáveis e 

produtos de uso vaginal (pomadas, cremes e comprimidos/óvulos vaginais) e a 

outra concerne aos comprimidos/cápsulas genéricos, colírios, soluções 

cutâneas e auriculares, ampolas, pomadas/cremes e pós. Em ambas as zonas, 

os medicamentos encontram-se ordenados por ordem alfabética do nome 

comercial ou da denominação comum internacional (DCI) no caso dos éticos ou 

por laboratório no caso dos genéricos. Os produtos excedentes encontram-se 

organizados numa área localizada na parte inferior da farmácia, assim como os 

estupefacientes e psicotrópicos, que apresentam uma unidade apropriada de 

armazenamento.  
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D. Área de recepção e conferência de encomendas – esta área localiza-se na 

parte inferior da farmácia e destina-se à recepção e conferência de 

encomendas, bem como à gestão e regularização de devoluções. Encontra-se 

devidamente equipada por um computador, leitor de código de barras, 

impressora de etiquetas e um suporte para as faturas das encomendas.  

 

E. Área de preparação de manipulados – dispõe de condições adequadas de 

trabalho e é munida de material de laboratório necessário para a preparação, 

acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados, de acordo com a 

Deliberação nº 1500/2004, de 7 de Dezembro.6 Contudo, a preparação de 

medicamentos manipulados não constitui uma prática corrente na FD.  

 

1.5. Sistema Informático  

O sistema informático (SI) de uma farmácia representa uma ferramenta elementar 

para uma gestão e organização eficazes da maioria das operações efectuadas. Deste 

modo, os procedimentos tornam-se mais rentáveis, a probabilidade de ocorrência de 

erros é ínfima, culminando numa maior qualidade dos serviços prestados e cumprindo, 

ainda, a certificação exigida. O SI utilizado na FD é o Sifarma 2000, disponibilizado 

pela Global Intelligent Technologies (Glintt), e permite a realização de inúmeras 

tarefas, como a realização e recepção de encomendas, gestão de stocks, actualização 

de preços, venda de produtos, consulta de informação técnica e científica de produtos, 

gestão de devoluções, correcção de receituário, pesquisa de produtos por DCI, nome 

comercial ou grupo terapêutico, controlo de prazos de validade, consulta de fichas de 

utentes, entre outros.  

Durante o meu período de estágio atribuíram-me um nome de utilizador e palavra-

passe, oferecendo-me a possibilidade de explorar esta ferramenta e aplica-la nas 

diversas actividades desenvolvidas.  

 

1.6. Informação e documentação científica  

O farmacêutico, enquanto profissional de saúde, deve prestar ao utente toda a 

informação necessária para colmatar quaisquer dúvidas, garantindo-lhe uma 

terapêutica mais segura e racional e, consequentemente, uma melhoria na sua 

qualidade de vida. Como tal, a FD apresenta um conjunto de fontes bibliográficas, 

devidamente actualizadas e organizadas, que suportam as necessidades da prática 

farmacêutica. Destacam-se as fontes de carácter obrigatório por lei, como o Prontuário 

Terapêutico e a Farmacopeia Portuguesa, mas também existe bibliografia de carácter 
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facultativo como o Índice Nacional Terapêutico, o Formulário Galénico Português 

(FGP), entre outros.  

Adicionalmente, a FD possibilita ainda o acesso à Internet, o que me permitiu 

consultar fontes fidedignas, como o Centro de Informação de Medicamentos da Ordem 

dos Farmacêuticos e o Centro de Documentação e Informação de Medicamentos da 

Associação Nacional de Farmácias de forma a corroborar as minhas incertezas e a 

esclarecer o utente nas suas dúvidas.  

 

2. Classificação dos produtos existentes na Farmácia Dias  

2.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Segundo o DL – 176/2006, medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

caracterizam-se por medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do 

doente, directa ou indirectamente, mesmo quando usados para o fim a que se 

destinam, caso sejam usados sem vigilância médica; possam constituir um risco, 

directo ou indirecto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja actividade ou reacções 

adversas seja indispensável aprofundar ou destinem-se a ser administrados por via 

parentérica. Assim, os MSRM são todos aqueles que só podem ser dispensados 

mediante apresentação de receita médica. A sua prescrição pode ser feita através de 

uma receita médica renovável e não renovável, receita médica especial (RE) e 

restrita.7 

Durante o meu estágio pude constatar que estes medicamentos correspondem ao 

maior número de vendas da farmácia, sendo que a sua dispensa necessita, 

previamente, de uma análise e validação da receita médica, acompanhada por um 

diálogo que permita informar e aconselhar o utente sobre uma correta utilização dos 

mesmos.  

 

2.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) são classificados como 

todos os medicamentos aos quais não se aplicam as especificações acima referidas 

para os MSRM. Uma vez que não necessitam de prescrição médica para serem 

dispensados, estes produtos são frequentemente utilizados no alívio e prevenção de 

sintomas menores, situações passíveis de automedicação.7 Estes medicamentos 

podem ser comercializados nas farmácias ou em locais de venda autorizados para o 

efeito, sendo o seu PVP sujeito ao regime de preços livres. 
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2.3. Medicamentos manipulados  

O medicamento manipulado define-se, segundo a portaria 594/2004, de 2 de 

Junho, como qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico. Segundo a mesma portaria, a preparação 

de medicamentos manipulados nas farmácias deve basear-se nas boas práticas de 

preparação que incidem em oito vertentes (pessoal, instalações e equipamentos, 

documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação controlo de 

qualidade e rotulagem), sendo esta específica e individualizada para cada utente 

mediante uma prescrição médica.8  

Na FD a preparação de medicamentos manipulados é pouco frequente, tendo tido 

a oportunidade, ao longo do meu estágio, de preparar apenas uma pomada de 

vaselina salicilada a 10%. 

 

2.4. Produtos de Cosmética e Higiene Corporal (PCHC) 

Os produtos cosméticos definem-se como substâncias ou preparações destinadas 

a serem colocadas em contacto com diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente a epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou os dentes e mucosas bucais, com a finalidade, exclusiva ou 

principalmente, de as limpar, perfumar, modificar, proteger, manter em bom estado ou 

de corrigir os odores corporais. O seu fabrico, controlo, segurança e cumprimento da 

legislação aplicável aos produtos cosméticos é da exclusiva responsabilidade da 

pessoa responsável pelo produto.9-11 

A sua procura é cada vez maior e traduz a crescente preocupação da sociedade 

com a aparência sendo que, os cuidados com o corpo são encarados como 

determinantes de saúde e bem-estar do indivíduo. Neste sentido, a FD apresenta uma 

vasta área de exposição destes produtos, com lineares das marcas bastante 

completos, sendo as mais representadas a Caudalie ®, La Roche-Posay ® e a Uriage 

® (Anexo III). É crucial ter em conta o estado fisiológico e histológico do tecido a 

tratar, a sensibilidade demonstrada pelo utente a produtos anteriormente utilizados, 

bem como a idade e a situação económica.  

 

2.5. Produtos Fitoterapêuticos  

Os produtos fitoterapêuticos ou “medicamentos à base de plantas” englobam 

produtos de formas farmacêuticas distintas, tais como infusões, cápsulas, comprimidos 

e ampolas, destinadas a diversas situações e que têm em comum o facto de serem 

formulados a partir de plantas ou substâncias derivadas das mesmas.7 A utilização 
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destes produtos tem aumentado exponencialmente, muitas vezes justificada pela ideia 

de que o seu uso não acarreta riscos. Contudo, concerne ao farmacêutico 

consciencializar o utente para o uso racional destes produtos, transmitindo-lhes que 

estes não são inócuos. A FD apresenta uma vasta gama destes produtos, o que me 

permitiu um conhecimento aprofundado acerca dos mesmos.  

Ao longo do meu estágio pude constatar que diversas patologias podem ser 

tratadas recorrendo ao uso destes produtos naturais, como é o caso de infecções 

urinárias, problemas de peso, memória, articulações, trânsito intestinal, insuficiência 

venosa, entre outros. 

 

2.6. Produtos para alimentação especial e suplementos alimentares  

Os suplementos alimentares (SP) classificam-se 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. A autoridade competente que regula os suplementos alimentares é o 

Gabinete de Planeamento de Políticas do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e 

Ordenamento do Território.12,13  

Os produtos para alimentação especial visam satisfazer as necessidades 

nutricionais especiais de pessoas que apresentam anomalias ao nível dos processos 

de assimilação ou metabolismo ou de pessoas portadoras de condições fisiológicas 

especiais que beneficiam de uma ingestão controlada de determinadas substâncias 

nos alimentos.12  

Na FD os suplementos dietéticos orais são os mais os procurados.  

 

2.7. Medicamentos homeopáticos 

Um medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de substâncias 

chamadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, segundo o processo de fabrico 

descrito na farmacopeia europeia. Regra geral, os medicamentos homeopáticos são 

considerados MNSRM. Apesar de ainda serem pouco explorados em farmácia 

comunitária, na FD o Oscillococcinum® é o mais procurado.8,13 

 

2.8. Medicamentos de uso veterinário 

Medicamento de uso veterinário (MUV) concerne 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 
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administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 

exercendo uma acção farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir 

ou modificar funções fisiológicas.14,15  

Durante o meu estágio na FD pude constatar que os MUV mais procurados são os 

desparasitantes externos e internos e anticoncepcionais para cães e gatos.  

 

2.9. Produtos de puericultura  

De acordo com o DL nº 10/2007, entende-se por artigo de puericultura qualquer 

produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a 

sucção das criança.16  

Na FD os produtos mais solicitados são para prevenção e tratamento das dores 

dos mamilos e fissuras mamilares, como os cremes de lanolina; os biberões, 

chupetas, produtos de higiene corporal e os SP.  

 

2.10. Dispositivos médicos  

Os dispositivos médicos (DM) classificam-se como qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, 

incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para 

fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento 

do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua 

função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado 

em seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou 

atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou 

compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração 

da anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da conceção.  

Estes podem ser classificados, de acordo com o grau de risco, em diferentes 

classes: classe I (baixo risco), classe II (médio risco), classe IIb (médio risco) e classe 

III (alto risco).17 

Na FD os DM mais procurados são ligaduras elásticas, meias de compressão, 

luvas de exame, dispositivos intrauterinos, seringas para agulha, algodão hidrófilo, 

adesivos, entre outros. 

 

3. Dispensa de medicamentos  

A dispensa de medicamentos passa, não só pela entrega do medicamento 

prescrito ou indicado, mas também pela avaliação da farmacoterapia e actuação por 
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forma resolver algum problema relacionado com o medicamento (PRM) detectado, ou 

evitar possíveis resultados negativos associados à medicação (RNM).5 

Adicionalmente, ainda engloba informação acerca da posologia (dose, frequência, 

duração, entre outras) e informação sobre precauções de utilização (interacção com 

alimentos, modo de uso, conservação e manipulação).  

De acordo com o Decreto-Lei 176/2006 de 30 de Agosto, os medicamentos podem 

ser classificados quanto à sua dispensa em medicamentos sujeitos a receita médica e 

medicamentos não sujeitos a receita médica.7 

 

3.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica  

Tal como o nome indica, os MSRM necessitam de uma prescrição médica, 

materializada numa receita, para serem dispensados numa farmácia. Esta prescrição 

de medicamentos, incluindo manipulados e estupefacientes e psicotrópicos, tem de 

ser feita no modelo de receita aprovado pelo Despacho nº15700/2012, de 30 de 

Novembro.18,19 Toda a prescrição deve ser efectuada por via electrónica, com o intuito 

de aumentar a segurança aquando da dispensa do medicamento, e deve incluir, 

obrigatoriamente, a DCI da substância ativa (SA), segundo o DL nº 11/2012.18,20  

No que concerne às receitas electrónicas, estas podem ser renováveis com 

validade de seis meses, contendo até três vias, devendo ser impressa a indicação da 

respectiva via. Estas englobam medicamentos destinados a uma terapêutica 

prolongada (medicamentos que constam da tabela 2 da Portaria nº 1471/2004, de 21 

de Dezembro, na sua actual redacção – Deliberação nº 173/CD/2011, de 27 de 

Outubro) e os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus. O seu prazo 

encurta para 30 dias caso se trate de uma receita não renovável.18,21,22  

A prescrição através de receitas manuais só deve ser efectuada em casos 

excepcionais, e em situações salvaguardadas pela legislação em vigor, 

nomeadamente falência do sistema informático; inadaptação fundamentada do 

prescritor; prescrição ao domicílio; outras situações até a um máximo de quarenta 

receitas mensais. Nestes casos, a justificação deve constar na própria receita.18,20 

 

3.1.1. Aviamento da receita 

O farmacêutico, sempre que for dispensar um MSRM, deve verificar, 

cautelosamente, a autenticidade e validade da receita médica. Segundo o Artigo nº 5 

da Portaria nº137-A/2012, de 11 de Maio, a receita deve conter, obrigatoriamente, os 

seguintes elementos: número da receita e respectiva representação em código de 

barras visível; identificação do médico prescritor; local de prescrição; nome e número 

do utente; entidade financeira responsável; regime especial de comparticipação, 
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quando aplicável; identificação do medicamento por DCI, dosagem, forma 

farmacêutica (FF), apresentação, número de embalagens e posologia; data de 

prescrição; período de validade e assinatura do prescritor.23  

Depois de se ter verificado estes parâmetros, procede-se à recolha do (s) 

medicamento (s), confirmação do Código Nacional Português (CNP) e à transmissão 

de informação relativa ao medicamento, se possível, verbalmente ou por escrito, numa 

linguagem simples e clara, de modo a promover uma maior adesão à terapêutica. Os 

medicamentos dispensados são registados no SI, onde o valor a pagar pelo utente é 

calculado de acordo com a entidade de comparticipação.  

Assim, o processo de dispensa finda com a impressão do documento para 

facturação no verso da receita, o pagamento e a impressão da factura. 

 Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de contactar com todos os 

tipos de receitas acima referidas, tanto electrónicas como manuais, aplicando as 

excepções que surgiam no receituário. No ato da dispensa do medicamento fiz a 

validação das receitas verificando parâmetros como data e validade de prescrição, 

nome e número de utente, assinatura do prescritor devidamente identificada, vinheta e 

local de prescrição. 

 

3.1.2. Medicamentos genéricos e sistemas de preço de referência  

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto, um medicamento genérico 

(MG) é um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substância ativa, a mesma forma farmacêutica e que tenha demonstrado 

bioequivalência com o medicamento de referência em estudos de biodisponibilidade 

apropriados.7 Isto é, que apresenta a mesma substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento de marca que 

serviu de referência.24 

Desta forma, tem de ser identificado pela sua DCI, seguida da dosagem, forma 

farmacêutica e da sigla “MG”.7 As farmácias apresentam a obrigação de terem 

disponíveis, pelo menos, três dos cinco medicamentos genéricos mais baratos de 

cada grupo homogéneo.  

Posto isto, aquando da dispensa de medicamentos, concerne ao farmacêutico 

informar o utente da existência de medicamentos genéricos, de menor preço, e 

dispensar o produto que o utente escolher.23  

Assim, a promoção dos MG e a prescrição por DCI visam a redução da despesa 

pública no sector da saúde (nomeadamente na área do medicamento), tendo sido 

instituído o Sistema de Preços de Referência (SPR), estabelecido pelo Decreto-Lei nº. 

270/2002, de 2 de Dezembro, e o qual surge como um novo sistema de 
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comparticipação do Estado no preço dos medicamentos no âmbito do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS), aplicado apenas a medicamentos comparticipados 

abrangidos por grupos homogéneos (Decreto-Lei 270/2002). Um grupo homogéneo é 

um conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias activas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se 

inclui pelo menos um medicamento genérico existente no mercado.  

Actualmente, o cálculo do Preço de Referência (PR) corresponde à média dos 

cinco medicamentos mais baratos existentes no mercado, e os quais integram cada 

grupo homogéneo.25 

 

3.1.3. Entidades de comparticipação  

A comparticipação permite que o utente pague apenas uma percentagem do PVP 

do medicamento, sendo a restante suportada pela entidade comparticipante, da qual o 

utente beneficia, de forma a garantir que toda a população tenha acesso ao 

medicamento. O SNS é a entidade que abrange maior número de utentes e está 

dividido em quatro escalões: escalão A (90%), escalão B (69%), escalão C (37%) e 

escalão D (15%). No regime especial de comparticipação, esta é feita em função dos 

beneficiários e das patologias ou grupos especiais de utentes, pelo que a 

comparticipação, nestes casos, é acrescida de 5% no escalão A (95%), de 15% nos 

escalões B (84%), C (52%) e D (30%) para pensionistas cujo rendimento anual não 

exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano transacto.19,26 

Salienta-se ainda a existência de outras situações especiais de comparticipação, 

designadamente, medicamentos destinados a patologias específicas que, pelo seu 

carácter crónico ou utilização prolongada, encontram-se sujeitos a determinados 

Despachos ou Portarias, como o Alzheimer, a psoríase, a paramiloidose, entre outras.  

A percentagem de comparticipação altera consoante a patologia, os medicamentos 

(todos ou apenas os comparticipados) e o médico prescritor. Nestes casos, para que 

possa ser aplicado o regime especial de comparticipação é indispensável que o 

médico prescritor mencione a legislação aplicável ao medicamento.27 

De acordo com o plano de comparticipação, aquando da dispensa do MSRM são 

atribuídos um número, um lote e uma série à receita. Estas são depois agrupadas em 

lotes de 30 receitas para se proceder à sua facturação.  

Durante o meu estágio pude, ainda, constatar da existência de outras 

complementaridades, sendo que a comparticipação se divide em organismos 

diferentes. Entre estes o mais comum na FD é o Sindicato dos Bancários (SAMS). Em 

acréscimo, verifica-se ainda a existência de uma comparticipação especial nos 

produtos que se destinam ao autocontrolo da diabetes mellitus, sendo que as tiras-
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teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria têm uma comparticipação 

de 85% e de 100% nas agulhas, seringas e lancetas. Os medicamentos manipulados 

também podem ser comparticipados em 30% desde que sejam presentes no anexo de 

Despacho nº18694/2010, de 16 de Dezembro.28 

 

3.1.4. Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos possuem acção farmacológica 

no Sistema Nervoso Central (SNC), pelo que se classificam como medicamentos 

capazes de causar dependência física, psicológica e também tolerância. Posto isto, 

estes medicamentos carecem de um controlo rigoroso, estando ao abrigo do DL nº 

15/93, de 22 de Janeiro, cuja última actualização consta na Lei n.º 22/2014, de 28 de 

Abril. O processo de dispensa destes medicamentos apresenta também diferenças, 

tanto para o utente como para o farmacêutico.18,29,30 Estes medicamentos têm que ser 

prescritos isoladamente, em que a receita se apresente válida por apenas 30 dias, 

identificada como RE. No momento da sua dispensa, o farmacêutico deve solicitar o 

cartão de cidadão ao utente que o está a adquirir e preencher os campos necessários 

para prosseguir com a venda. Todo o processo de registo de entradas e saídas é 

organizado informaticamente, através do Sifarma 2000, sendo realizado o envio dos 

documentos de controlo à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED). 18,29,30 

Ao longo do meu estágio, tive a possibilidade de constatar que a prescrição de 

psicotrópicos e estupefacientes é elevada para uma classe de fármacos que pode 

acarretar inúmeros efeitos adversos, se não seguir um controlo apropriado. Na FD os 

mais comuns são os destinados à hiperactividade infantil e dor crónica. Ainda dentro 

dos psicotrópicos, as benzodiazepinas são solicitadas numa larga escala nesta 

farmácia. Como tal, e como pude também verificar que a maioria das pessoas carecia 

de informação importante relativa aos efeitos nefastos que uma administração 

prolongada destes medicamentos pode desencadear, decidi realizar um estudo sobre 

este tema, que será analisado mais à frente.  

 

3.2. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica  

3.2.1. Indicação farmacêutica e automedicação 

A indicação farmacêutica é o ato profissional pelo qual o farmacêutico se 

responsabiliza pela selecção de um MNSRM e/ou indicação de medidas não 

farmacológicas, com o objectivo de aliviar ou resolver um problema de saúde 

considerado como um transtorno menor ou sintoma menor, entendido como problema 
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de saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente 

relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente.5  

Cada vez mais os utentes dirigem-se à farmácia com o intuito de solicitar 

medicamentos ou conselhos para problemas menores. Desta forma, é fundamental 

que se estabeleça um diálogo entre o utente e o farmacêutico, para que este último 

consiga recolher toda a informação necessária, avalia-la e, caso se justifique, proceda 

então à dispensa de um MNSRM. As questões mais relevantes focam-se no motivo 

para o qual os utentes solicitam o medicamento, na duração dos sintomas, se são 

portadores de outros problemas de saúde, se já tomaram alguma coisa para aliviar os 

sintomas e se tomam medicação para outras patologias. Se o farmacêutico considerar 

que o caso não necessita de reencaminhamento para um médico, aquando da 

dispensa do medicamento deve ter em conta a selecção de SA, a FF, a dose, a 

posologia e a duração do tratamento, adequando a terapêutica ao doente em questão. 

Salienta-se ainda o facto de concernir ao farmacêutico o aconselhamento de 

complementar a terapêutica com medidas não farmacológicas e a educação para um 

uso racional do medicamento, evitando efeitos adversos e resultados negativos.  

A automedicação define-se como o acto de iniciar um tratamento medicamentoso 

por iniciativa própria do doente. Nestes casos, diz respeito ao farmacêutico a 

orientação da utilização ou não do medicamento solicitado pelo doente, permitindo que 

esta automedicação seja realizada sob indicação adequada e segundo o uso racional 

do medicamento.5 Esta prática tem aumentado nos últimos anos devido ao acesso 

ilimitado de informação acerca dos MNSRM através de publicidade televisiva, na 

internet, entre outros.  

O estágio na FD permitiu-me consolidar os conhecimentos que já tinha acerca do 

aconselhamento farmacêutico, à medida que ia contactando com a realidade do 

atendimento ao público. Toda a equipa da FD me ajudou/apoiou imenso, começando 

pela observação dos seus atendimentos e, posteriormente, quando já atendia sozinha, 

todos se mostraram prestáveis em me esclarecer qualquer dúvida acerca de quais os 

medicamentos mais seguros e adequados consoante o motivo de solicitação. Ao longo 

do estágio vários utentes me solicitaram ajuda para diversas situações, entre as quais 

diarreia e obstipação, dores musculares (das mais frequentes), constipações e gripes, 

herpes labial, dores de dentes, picadas de insectos, inflamações, onicomicoses, stress 

e tosse. Entre todas as áreas, esta é aquela que eu considero mais gratificante para 

um farmacêutico, na medida em que este se vê capaz de aplicar os seus 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso e permitir, assim, que o utente seja bem 

aconselhado e consciencializado para o uso racional do medicamento. 
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4. Serviços e cuidados de saúde prestados na Farmácia  

Segundo o DL nº307/2007, de 31 de Agosto, há ainda a possibilidade de prestar 

serviços de promoção de saúde e bem-estar, por parte das farmácias, que estão 

devidamente designados na Portaria nº1429/2007, de 2 de Novembro.3,31 

Esta complementaridade de serviços permite, assim, uma maior intervenção por 

parte do farmacêutico na saúde do doente, sendo o acompanhamento mais dinâmico 

e mais próximo.  

 

4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

Devido ao crescente interesse da população pelo seu estado de saúde, a 

determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos é um serviço bastante 

requisitado na Farmácia Dias. Caso o doente pretenda, todos os resultados são 

devidamente anotados em cartões para esse efeito, para permitir um 

acompanhamento do utente. Sempre que possível, no final, são feitas recomendações 

acerca dos valores lidos, como adoção de um estilo de vida mais saudável, 

favorecimento da adesão à terapêutica e medidas não farmacológicas. Nesta farmácia 

são medidos os seguintes parâmetros: glicémia, perfil lipídico, hemoglobina, ácido 

úrico, PSA, IMC, PA, altura e peso.  

Durante o meu estágio realizei inúmeras vezes a medição de PA, glicémia, 

colesterol total e o peso. Esta atividade permitiu-me o primeiro contacto com os 

utentes, aconselhando-os relativamente a possíveis medidas não farmacológicas e a 

adesão à terapêutica, e consciencializando-os do quão importante se torna o controlo 

regular dos níveis sanguíneos destes parâmetros. 

 

4.2. Consultas de nutrição e podologia 

Nesta farmácia são ainda prestadas consultas de nutrição e podologia, cujo acesso 

pode advir da iniciativa do próprio utente ou, por sua vez, resultar da recomendação 

dos respectivos Profissionais de Farmácia. Assim, através de colaborantes 

devidamente habilitados, o utente pode beneficiar de um acompanhamento 

personalizado, aquando da implementação de uma dieta saudável, de um tratamento 

de emagrecimento ou, por exemplo, da resolução de uma afecção podológica. 

 

4.3. Programas de promoção e educação para a saúde 

A educação para a saúde é um processo activo que pretende alterar 

comportamentos de risco, transmitindo à população conhecimentos e atitudes de 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – FFUP 

Marina da Silva Duarte 
 

15 
 

forma a prevenir e lidar com a doença, permitindo-lhe participar nas decisões acerca 

da sua saúde.  

Desta forma, durante o meu estágio decidi realizar, durante o mês de maio (mês do 

coração) dois rastreios cardiovasculares (Anexo IV), que foram divulgados através de 

um cartaz exposto na farmácia (Anexo V). À medida que ia realizando os testes 

bioquímicos, fui-me apercebendo que eram muitos os utentes que apresentavam 

valores desregulados. Tendo em conta que as doenças cardiovasculares (DCV) ainda 

continuam a ser a principal causa de morte em Portugal, transformei esta atividade 

num estudo de prevalência dos factores de risco na comunidade da FD, realizando o 

tratamento de dados (anotados numa folha de inquérito – Anexo VI) e avaliando o 

risco cardiovascular (RC) dos utentes que reuniam todos os critérios necessários. 

Após análise dos valores obtidos, e sempre que necessário, em diálogo com o utente, 

procurava saber quais os hábitos que deveria mudar de modo a adoptar um estilo de 

vida mais saudável e incentivá-lo à adesão ou à continuidade da terapêutica. Elaborei, 

ainda, um panfleto (Anexo VII) de forma a consciencializar os utentes da importância 

das DCV e respectivas medidas de prevenção a adotar para que estas possam, cada 

vez mais, ser precavidas.  

Realizei também um estudo relativo ao consumo de benzodiazepinas (BZD) na 

Farmácia Dias, uma vez que ao longo do meu estágio pude, também, constatar que a 

dispensa destes medicamentos era elevada e que uma grande parte dos utentes 

carecia de informação cuidada e precisa acerca dos efeitos nefastos que uma 

terapêutica prolongada com esta classe de fármacos pode acarretar. Assim, o estudo 

baseou-se num inquérito (Anexo VIII) realizado aos utentes que se deslocavam à 

farmácia para comprar BZD, com o intuito de eu perceber qual a sua noção dos efeitos 

adversos, principalmente a dependência e o vício, e se apresentava conhecimento 

sobre a duração do tratamento, uma vez que me deparei, algumas vezes, com a 

apresentação de RN, quando a prescrição destes fármacos deve ser realizada numa 

RE. Os dados foram também tratados e serão apresentados na segunda parte do 

relatório. De forma a educar os utentes paro o uso racional destes medicamentos e 

para os consciencializar das consequências que as BZD podem apresentar, elaborei 

um panfleto (Anexo IX) que lhes entregava após finalizar o inquérito. Por último, 

realizei ainda um flyer sobre conjuntivite (Anexo X), tratando-se de uma patologia 

frequente e em que os utentes necessitam de informação precisa e útil de modo a 

preveni-la, ou, no caso de esta já ser existente, quais as medidas a tomar. 

Ainda no âmbito de programas para a saúde, tive a oportunidade de participar no 

evento “Dia da Mãe” (Anexo XI) organizado pela FD, que consistiu na transmissão de 

conhecimentos dermocosméticos, suportados por um amostra de produtos da gama 
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Caudalie ®, a todas as senhoras que se disponibilizaram a participar. Cada vez, a 

saúde da nossa pele é importante e torna-se fundamental que os utentes se 

apresentem devidamente informados e consciencializados desta realidade.  

 

4.4. Preparação da medicação dos utentes do LAPI  

A FD dispõe também de um acompanhamento personalizado a cada utente do lar 

adventista para pessoas idosas (LAPI), situado na localidade de Avintes. Todas as 

semanas um técnico da FD se desloca ao lar fazendo um esquema terapêutico 

semanal adequado a cada utente. 

 

4.5. Programa Valormed e Programa das Farmácias Portuguesas 

A VALORMED é uma sociedade que está responsável pela gestão dos resíduos de 

embalagens e medicamentos fora de uso, com a finalidade de contribuir para o uso 

racional do medicamento e para a prevenção de danos ambientais. Durante o meu 

estágio, participei algumas vezes na recolha de medicação por utentes da Farmácia e 

fecho das caixas de armazenamento da VALORMED (Anexo XII)

32 

Esta farmácia é ainda aderente ao programa das Farmácias Portuguesas. 

 

5. Gestão da farmácia – selecção, aquisição e armazenamento 

5.1. Aprovisionamento 

O aprovisionamento consiste num conjunto de operações que constituem o 

sistema de suporte ao fornecimento de medicamentos e outros produtos de venda na 

farmácia de modo contínuo e em tempo oportuno, garantindo assim os níveis de stock 

designados pela farmácia. 

 

5.1.1. Gestão de stocks 

A gestão eficaz de stocks numa farmácia é, actualmente, uma função prioritária no 

âmbito das tarefas de gestão, reflectindo-se de imediato nos resultados comerciais e 

financeiros da mesma. Assim, o aprovisionamento que gera stocks elevados 

apresenta prós e contras, ou seja: se por um lado possibilita melhores descontos 

comerciais e diminui a probabilidade de ruptura dos stocks, por outro pode conduzir ao 

empate de capital, à necessidade de maior espaço de armazenamento e a uma menor 

rotatividade de stocks, com eventual expiração de PV. Neste sentido, e através do SI, 

cada produto existente na Farmácia Dias possui um stock máximo e um stock mínimo, 

determinado com base no historial de vendas, hábitos de prescrição e na sazonalidade 

dos produtos, sendo objectivo do stock assegurar o consumo regular e imediato do 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – FFUP 

Marina da Silva Duarte 
 

17 
 

produto, de modo a que não haja rupturas. Deste modo, o Sifarma 2000 gera 

automaticamente as encomendas diárias para os fornecedores, que depois são 

analisadas por um farmacêutico responsável pela tarefa, que decide aceitar, alterar ou 

anular a proposta.  

 

5.1.2. Encomendas 

Os medicamentos e outros produtos de saúde podem ser adquiridos por intermédio 

de distribuidores grossistas, que funcionam como intermediários entre as farmácias e 

os laboratórios, através do telefone, uma vez que a farmácia possui telefones portáteis 

que facilitam os pedidos, em casos especiais como rupturas de stock, ou directamente 

aos laboratórios de indústria farmacêutica, sempre que as quantidades e vantagens 

económicas o justifiquem. As encomendas aos armazenistas são efectuadas 

diariamente, enquanto as encomendas diretas se realizam de uma forma mais pontual.  

Durante o meu estágio, realizei muitas vezes encomendas através do telefone, no 

momento do atendimento, e do SI, denominada “encomenda instantânea”, de forma a 

satisfazer um pedido do utente. A escolha dos distribuidores é feita através de uma 

análise criteriosa de diversos parâmetros, entre os quais a rapidez e eficácia na 

entrega, a qualidade do serviço prestado, os descontos comerciais, a possibilidade de 

devoluções e a bonificação de produtos. No entanto, torna-se necessário recorrer a 

mais do que um armazenista em simultâneo, de modo a ter acesso aos produtos em 

falta no menor tempo possível e a beneficiar de melhores ofertas em termos 

económicos. Deste modo, a Farmácia Dias trabalha diariamente com três 

distribuidores, que são a Cooperativa de Proprietários de Farmácia (COOPROFAR), a 

Alliance Healthcare e a Empifarma, com uma rotação de entregas 2 a 3 vezes por dia.  

 

5.1.2.1. Realização das encomendas – na FD realizam-se duas encomendas 

diárias a cada um dos fornecedores principais, por comunicação através do SI. Ao 

longo do dia, pode surgir a necessidade de encomendar algum produto não constante 

nas encomendas diárias. Esta encomenda pode ser efectuada por contacto telefónico 

com o armazenista, através da opção “Encomendas Instantâneas” no Sifarma 2000 e 

através do gadget da COOPROFAR, que consiste numa barra lateral no ambiente de 

trabalho dos computadores que permite consultar a disponibilidade dos produtos e 

fazer encomendas instantâneas.  

5.1.2.2. Recepção e conferência das encomendas – a recepção de encomendas 

é feita no momento em que estas chegam à farmácia. A encomenda é sempre 

acompanhada pela fatura e/ou guia de remessa (Anexo XIII), constituindo a base para 

o processo de conferência. Esta foi a primeira tarefa que desempenhei no meu 
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estágio, que me permitiu a familiarização com o sistema informático, com os nomes 

comerciais dos medicamentos e com os locais de armazenamento dos mesmos. 

 Assim, através do Sifarma 2000, procede-se ao registo dos códigos dos produtos 

enviados através do leitor ótico, seguindo-se a conferência da encomenda, 

comparando o que foi registado e o que consta na fatura, nomeadamente a 

designação do produto, FF, dose e número de unidades por embalagem, quantidade 

pedida e enviada e preço de faturação (PF), o prazo de validade (PV) e o preço de 

venda ao público (PVP), que pode ser atualizado, caso haja necessidade. Durante a 

receção é necessário ter em atenção alguns aspectos que podem condicionar a 

qualidade dos produtos, como o PV, e verificar a correspondência do PVP aplicado 

com o Preço Impresso na Cartonagem (PIC). Deve também ser assegurada a 

integridade da embalagem e verificar o acondicionamento durante o transporte e se 

este não provocou alteração dos produtos. No caso dos produtos termolábeis é 

necessário verificar se o transporte ocorreu no interior de embalagens isotérmicas. 

Estes produtos, que exigem conservação a baixas temperaturas, uma vez entregues 

na farmácia, são prontamente colocados no frigorífico, sendo registados em primeiro 

lugar. O colaborador que procede a esta atividade compara o valor final da fatura com 

o valor indicado no SI, verificando se não existiram erros. 

Nos produtos sem PVP fixado, cabe à farmácia designar um preço, tendo em conta 

o PF e a margem de lucro. Caso haja alteração do PVP e o mesmo produto exista em 

stock, é necessário proceder à remarcação do mesmo. Todos os medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM) e alguns MNSRM já possuem, no seu 

acondicionamento primário ou secundário, a indicação do PVP assim como obriga a 

Lei n.º 25/2011, de 16 de Junho.33 No caso de um produto ser novo na farmácia, ser 

recebido após ter esgotado na farmácia ou provir de um fornecedor com menor 

rotação de produtos, deve ser introduzido o PV e deve ser criada a sua ficha de 

produto.   

Os medicamentos que pertencem ao grupo dos psicotrópicos ou estupefacientes 

são enviados juntamente com uma requisição específica em duplicado. Ambas são 

carimbadas e assinadas por um farmacêutico, sendo o duplicado enviado ao 

distribuidor grossista no final de cada mês, para confirmar a sua receção por parte da 

farmácia, e o original arquivado na farmácia, durante pelo menos três anos. 

Diariamente são registadas as entradas e saídas destes produtos da farmácia.  

A conferência termina com a verificação do número total de unidades recebidas e 

do valor total facturado. É então gerado o documento comprovativo de entrega de 

encomenda que é verificado e a fatura e/ou guia de remessa são arquivadas. Caso 

seja necessário, há ainda a impressão de etiquetas. 
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Na receção de matérias-primas, é fundamental verificar se estas se encontram 

devidamente identificadas, isto é, se consta a identificação da matéria-prima, o 

fornecedor, o número de lote, as condições de conservação, as precauções de 

manuseamento e o prazo de validade. É ainda verificado se estas se encontram em 

perfeito estado de conservação. Após isto, é necessário confirmar a existência do 

Boletim de Análise, que deve estar em conformidade com a respectiva monografia 

inscrita na Farmacopeia Portuguesa ou nas Farmacopeias de outros Estados-

Membros da união Europeia. 

5.1.2.3. Armazenamento – um bom armazenamento é a base de um correto e 

célere funcionamento diário da farmácia e, por esse motivo, a arrumação segue 

determinados critérios, tais como forma farmacêutica, via de administração, condições 

de conservação, quantidade e espaço físico disponível, de forma a facilitar a procura 

dos produtos por parte de toda a equipa. Assim, os produtos termolábeis são 

armazenados a temperaturas que rondam os 4ºC, sendo estas monitorizadas por um 

sensor que emite um sinal sempre que a temperatura não se encontra dentro do 

intervalo pretendido. Os restantes produtos estão armazenados nos locais pré-

definidos, ao abrigo da luz, a temperaturas inferiores a 25ºC e humidade inferior a 

60%. 

No entanto, para qualquer que seja o produto, o seu armazenamento deve reger-

se pela regra First Expire First Out (FEFO), para que os produtos que possuam PV 

menores sejam dispensados primeiro. Esta tarefa foi também das primeiras que 

realizei durante o estágio e que me permitiu rapidamente familiarizar com os locais de 

armazenamento e até mesmo com os produtos, nomes comerciais, substâncias ativas, 

que são informações imprescindíveis aquando do atendimento ao público. 

 

5.1.3. Controlo dos prazos de validade 

Na Farmácia Dias, o controlo dos prazos de validade é realizado todos os meses e 

é feito com base numa listagem elaborada pelo Sifarma 2000, dos produtos cujo prazo 

de validade expira nos dois meses subsequentes. As validades são verificadas 

manualmente, actualizadas no sistema informático e os produtos são colocados num 

local estratégico, para que aquando de uma venda, possam ser visualizados e 

aviados, ao invés de produtos com prazos de validade mais longa, verificando sempre 

se o tempo de tratamento do utente não excede o prazo de validade do produto. No 

final do mês, os produtos são devolvidos aos respetivo fornecedor.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar várias vezes esta atividade.  
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5.1.4. Devoluções e reclamações 

A devolução de medicamentos e/ou produtos de saúde aos respectivos 

fornecedores pode ser consequência de diversas situações como a presença de 

irregularidades nos produtos recepcionados (embalagem danificada, produto 

errado/não enviado, quantidade errada, prazo de validade curto/ultrapassado), a 

ordem de recolha de produtos declarada pelo INFARMED/fornecedor ou ainda 

produtos existentes na farmácia com prazo de validade igual ou inferior a três meses. 

Nestes casos é criada uma nota de devolução no Sifarma 2000, com informações 

como fornecedor, número de unidades a devolver, motivo de devolução e número da 

fatura a que se refere. É feita uma impressão do documento em triplicado e cada folha 

é rubricada e carimbada. O original é arquivado na farmácia até regularização do 

processo, e os duplicado e triplicado são enviados juntamente com o produto para o 

fornecedor. Quando o produto é aceite, o fornecedor/laboratório procede à troca ou 

emissão de uma nota de crédito. Se o produto não é aceite, retorna à farmácia que o 

contabiliza para quebras e o encaminha para a Valormed. Nos casos em que existam 

produtos faturados mas não enviados na encomenda, é necessário efetuar uma 

reclamação para o fornecedor, habitualmente por telefone. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de criar algumas notas de devolução de 

produtos que por alguns motivos citados acima, tiveram que retornar ao fornecedor.  

 

6. Contabilidade e gestão na farmácia 

6.1. Receituário e facturação  

O processamento do receituário e a facturação são feitos ao longo e no final do 

mês, respectivamente, para que a farmácia possa receber o valor correspondente às 

comparticipações de todos os medicamentos que constam nas receitas. Desta forma, 

ao longo do dia, na Farmácia Dias, as receitas aviadas são colocadas em cada gaveta 

correspondente ao balcão de atendimento. Quando a farmacêutica responsável pela 

recolha das receitas está disponível, estas são recolhidas e separadas por lotes. Cada 

lote é constituído por 30 receitas do mesmo tipo (pertencentes ao mesmo organismo). 

De seguida, procede-se à sua conferência com o intuito de verificar se não houve 

erros na dispensa que possam acarretar prejuízo para a farmácia ou consequências 

na saúde dos utentes, daí que seja da máxima importância realizar a correcção das 

receitas diariamente.  

Neste processo são conferidos todos os dados da receita e da dispensa como os 

dados do utente e do médico, se a prescrição se encontra dentro do PV, se todos os 

elementos necessários são visíveis, se há correspondência entre a medicação 
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prescrita e a dispensada, se o regime de comparticipação foi bem aplicado, se o 

utente assinou correctamente a receita e se a receita se encontra devidamente 

datada, carimbada e assinada pelo Farmacêutico.34  

Uma vez corrigidas, as receitas são ordenadas por ordem crescente, dentro do lote 

e organismo correspondente. Cada lote é constituído por 30 receitas do mesmo tipo. 

Quando cada lote está completo, é impresso um verbete de identificação através do SI 

no qual consta o organismo e o número de lote respetivo, o número de receitas, o 

valor total dos PVP’s, o valor total pago pelos utentes e o valor a receber em 

comparticipações. No último dia do mês, ao fim do dia de trabalho, é emitida a 

Relação Resumo de Lotes (original e três cópias), sendo discriminado por organismo 

e, finalmente, a fatura mensal (original e três cópias).35  

No mês seguinte, até ao dia 5, um estafeta faz a recolha do receituário relativo ao 

SNS, que é entregue ao Centro de Conferência de Faturas (CCF). O receituário que 

pertence a outros subsistemas é entregue à ANF. Após avaliação, caso não seja 

detetada nenhuma incoerência, as entidades responsáveis fazem o pagamento do 

montante à farmácia. No entanto, se for detetado algum erro, essas receitas são 

consideradas inválidas e são devolvidas à farmácia juntamente com um resumo dos 

erros detetados. Caso sejam passíveis de serem corrigidos, a farmácia pode proceder 

à refaturação das receitas e enviá-las novamente.  

Ao longo do meu estágio observei a farmacêutica responsável por esta atividade 

na verificação de receitas, na colocação dos verbetes e na emissão do resumo final. 

Este passo é elementar numa farmácia, uma vez que esta tem que assegurar que 

recebe a comparticipação dos medicamentos pelo Estado. 

 

6.2. Formação contínua dos recursos humanos 

Um dos deveres do farmacêutico é o dever de actualização técnica e científica 

onde considerando a constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas, o 

farmacêutico deve manter actualizadas as suas capacidades técnicas e científicas 

para melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua actividade, para que possa 

desempenhar conscientemente as suas obrigações profissionais perante a sociedade. 

Na FD há várias oportunidades de participar em formações e durante o meu estágio 

tive a oportunidade de participar na formação da Pharmanord explicando toda a gama 

dos suplementos BioActivo ®; numa formação de saúde e higiene oral da Sensodyne 

®; na apresentação de um novo produto do laboratório Silfarma, o Venopress e na 

apresentação da gama Paravet ®. 
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7. Marketing farmacêutico  

Marketing de PME é matemática! (…) Há então duas noções básicas que 

precisamos de ter bem claras no respeita ao marketing das PME. A primeira noção é a 

de custo de aquisição e a segunda é a de valor do cliente ao longo do tempo.36 

Nos dias de hoje, as ferramentas de Marketing apresentam-se como um alicerce 

para a maioria das empresas, uma vez que, estrategicamente visam aumentar o 

número de vendas e o desenvolvimento do negócio. Deste modo, a FD, através de 

técnicas de Marchendising, recorre à exposição estratégica dos seus produtos e a 

ações promocionais, com alteração periódica, com o intuito de alargar as suas vendas.  

Adicionalmente, a FD dispõe, ainda, de uma página no Facebook (Anexo XIV), 

permitindo a divulgação dos seus produtos e serviços, bem como das suas promoções 

e campanhas de produtos.  

 

8. Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio 

Depois de descritas todas as atividades desenvolvidas no estágio, é importante 

referir quando as realizei. Na tabela 1, estão descritas as atividades mais relevantes. 

 

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas 

Atividade Realização
1
 

Armazenamento dos medicamentos 1ª Semana 

Recepção e armazenamento de 
produtos 

2ª Semana 

Medição de parâmetros 
bioquímicos 

3ª Semana 

Organização de receituário 4ª Semana 

Conferência de receituário Mês de Junho 

Devoluções Mês de Abril 

VALORMED 3ª Semana 

Atendimento 3ª Semana 

Controlo prazos de validade 4ª Semana 

Elaboração de manipulados 3ª Semana 
 

1 – Esta data corresponde à primeira vez que realizei esta atividade. 
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PARTE II – Temas desenvolvidos no estágio  

 

1. Doenças cardiovasculares – avaliação de risco 

cardiovascular e medidas de prevenção 

 

1.1. Enquadramento 

Segundo a Direção Geral da Saúde (DGS), as doenças cardiovasculares 

continuam a ser a principal causa de morte em Portugal.37 Tendo isto em conta, e 

sabendo que, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca 

de 17,3 milhões de pessoas morrem por ano, em todo o mundo, de DCV, urge a 

necessidade de educar a população para uma maior prevenção deste tipo de 

doenças.38 

 

 
 

 

Durante o meu estágio curricular, no primeiro mês que tive possibilidade de estar 

em contacto com o utente, depreendi, desde logo, que existem três classes de 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) que são dispensadas numa 

proporção elevada: antihipertensores, antidislipidémicos e antitrombócitos. Como 

podemos verificar na figura 2, esta observação é corroborada com base em dados 

estatísticos publicados pelo INFARMED.37   

 

 

 

Figura 1 - Percentagem de óbitos pelas 

principais causas de morte no total das 

causas de morte em Portugal de 1988 até 

2012.37 

Figura 2 - Vendas de medicamentos no 

SNS (nº de embalagens) em Portugal 

Continental (2008-2013) dos subgrupos 

dos grupos farmacoterapêuticos 

“aparelho cardiovascular” e “sangue”.37 
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Como estagiária da FD, no âmbito deste tema, como já havia referido 

anteriormente, realizei rastreios cardiovasculares, onde tive a oportunidade de 

determinar diversos parâmetros bioquímicos dos utentes que a frequentam (anotados 

numa folha de inquérito – Anexo VI), com o objectivo de estudar a prevalência dos 

factores de risco destes utentes e possível RC. Uma vez que o farmacêutico, enquanto 

profissional de saúde, apresenta um papel fundamental na prevenção e promoção da 

saúde do utente, elaborei um panfleto (Anexo VII) informativo acerca das DCV e 

medidas de prevenção.  

 

1.2. Patofisiologia das Doenças Cardiovasculares 

As doenças cardiovasculares definem-se como um grupo de doenças que incluem 

o coração e os vasos sanguíneos, sendo a aterosclerose a causa mais comum da sua 

evolução. Existem diversas patologias, entre as quais: 

 Doença cardíaca coronária 

 Doença cardíaca isquémica 

 Doença cerebrovascular 

 Doença arterial periférica 

 Cardiopatia reumática 

 Cardiopatia congénita 

 Perturbações dos vasos sanguíneos e embolia pulmonar.39,40,41
 

 

A aterosclerose caracteriza-se por uma 

acumulação, lenta e gradual, de lípidos e 

elementos fibrosos nas paredes internas dos 

vasos sanguíneos que irrigam o coração e o 

cérebro. O fenómeno aterosclerótico inicia-se 

na íntima, através da adesão de monócitos às 

suas células endoteliais. Posteriormente, estes 

transformam-se em macrófagos que, após 

sequentes modificações, dão origem às células 

espuma (células que acumulam gordura). A 

resposta inflamatória estimula a secreção de 

citocinas pró-inflamatórias e factores de 

crescimento que promovem a proliferação e 

síntese de matriz e consequente formação de 

placas ateroscleróticas. 42-44 

Figura 3 – Representação 

esquemática de um ateroma.44 
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1.3. Fatores de Risco 

A origem das DCV relaciona-se com múltiplos fatores de risco. Estes podem ser 

modificáveis, como hipertensão arterial (HTA), diabetes mellitus do tipo 2 (DM2), 

dislipidémias, tabagismo, obesidade e sedentarismo; por outro lado, a idade, o sexo e 

a história pessoal ou familiar de DCV são fatores não modificáveis.45
 

 

1.3.1. Hipertensão Arterial 

De modo a que o sangue consiga alcançar todos os tecidos e células do nosso 

organismo, é fundamental que exista uma determinada pressão sobre as paredes das 

artérias. Quando essa pressão atinge valores mais elevados, denomina-se de 

hipertensão arterial. Estima-se que a HTA seja um factor crucial no desenvolvimento 

da aterosclerose, uma vez que aumenta a degeneração das artérias e, 

consequentemente, a hipertrofia ventricular esquerda. 

A pressão arterial caracteriza-se por dois valores. O primeiro e o mais elevado 

corresponde à pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias quando o 

coração se contrai – pressão arterial sistólica; o segundo valor corresponde à pressão 

que o sangue exerce nas artérias quando este se encontra em diástole (relaxamento) 

– pressão arterial diastólica. Na tabela 2 podemos verificar os diferentes graus em que 

se subdivide a HTA.45-47 

 

Tabela 2 - Classificação dos diferentes graus de Hipertensão Arterial47 

 Pressão Arterial Sistólica (PAS) Pressão Arterial Diastólica (DAS) 

Pressão Ótima <120 e <80 

Pressão Normal 120 – 129 e/ou 80 – 84 

Pressão Normal-Alta 130 – 139 e/ou 85 – 89 

Hipertensão Grau I 140 – 159 e/ou 90 – 99 

Hipertensão Grau II 160 – 179 e/ou 100 – 109 

Hipertensão Grau III ≥ 180 e/ou ≥ 110 

Pressão Sistólica Isolada ≥140 e <90 

 

 

1.3.2. Diabetes Mellitus Tipo 2 

A DM2 é uma doença metabólica de etiologia múltipla, cada vez mais frequente. 

Como factor de risco de DCV, diferentes estudos epidemiológicos comprovaram que 

um aumento dos níveis de glicémia está associado a uma maior predisposição de 

patologia coronária e patologias de carácter aterosclerótico. Estima-se, ainda, que a 

DM2 aumenta o risco de DCV para o dobro e que a taxa de mortalidade, em 
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diabéticos, para estas doenças é quatro vezes superior, sendo um factor de maior 

impacto no sexo feminino.45,48 

1.3.3. Dislipidémias  

As dislipidémias caracterizam-se por alterações metabólicas lipídicas, de carácter 

quantitativo e qualitativo. Entre os diferentes tipos de dislipidémias, a 

hipercolesterolémia é aquela que apresenta maior risco de desenvolver doença 

cardiovascular, caracterizando-se por um aumento dos níveis séricos de colesterol 

total no sangue (> 200mg/dl).  

Posto isto, é fundamental que se adotem medidas de prevenção, para que os 

valores de colesterol total (CT), das lipoproteínas de baixa densidade (c-LDL) e de 

triglicerídeos diminuam e, consequentemente, não ocorra a aterogénese.
45,49,50

  

 

1.3.4. Tabagismo 

Na União Europeia (UE), o tabaco, como fator de risco isolado, é considerado dos 

mais importantes, quando associado a DCV. O seu grau de nocividade é cumulativo, 

sendo que existe um risco acrescido quando a sua exposição se inicia antes dos 15 

anos. Relativamente ao género, estima-se que o sexo feminino seja mais suscetível, 

uma vez que o tabaco diminui a proteção concedida pelos estrogénios. Salienta-se, 

ainda, o facto de o tabagismo fomentar, de uma forma aguda, o desenvolvimento de 

fenómenos isquémicos e impulsionar, gradualmente, os processos de aterosclerose. 

Segundo dados da OMS, morrem cerca de 4,9 milhões de pessoas, a nível mundial, 

como resultado dos efeitos nefastos do tabagismo, sendo que 25% das mortes se 

devem a patologias do coração. Assim, a cessação tabágica apresenta-se como uma 

das principais medidas de prevenção de DCV. 45,51, 

 

1.3.5. Obesidade 

A obesidade caracteriza-se por uma acumulação excessiva de gordura no corpo. 

Sucintamente, o excesso de peso define-se como fator de risco cardiovascular uma 

vez que aumenta a incidência de DM2, assim como a prevalência de HTA.
45,51 

 

1.3.6. Sedentarismo 

A inatividade de prática física apresenta-se, nos dias de hoje, como um problema 

emergente de saúde pública, e não como um fator restrito às DCV. Contudo, o seu 

impacto incide num potenciamento do aparecimento de outros fatores, como a HTA, a 

DM2, as dislipidémias e, ou a obesidade.45,51,52
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1.4. Discussão de resultados 

Tendo em conta que Maio é considerado o “mês do coração”, os rastreios foram 

realizados nessa altura. Para além da medição dos diferentes parâmetros bioquímicos 

(TA, Glicémia e CT), o inquérito foi também realizado nesse momento, sendo 136 o 

número de utentes inquiridos. Após tratamento de dados, verificou-se que 

aleatoriamente participaram 45 mulheres (33%) e 91 homens (67%) (Figura 4). 

Relativamente à idade dos utentes, esta varia entre os 20 e os 93, prevalecendo a 

faixa etária dos 60-69 anos (Figura 5). 

 

  

No que diz respeito aos fatores de risco, podemos verificar na figura 6 que 35,3% 

dos inquiridos apresenta um valor superior a 3 e apenas 3,7% não apresenta fatores 

de risco cardiovascular.  

 

Figura 6 - Distribuição de número de fatores de risco por utente.  

(Salienta-se o facto da maioria dos utentes apresentar mais que 3 fatores de risco 

cardiovascular) 

 

Quanto à prevalência de 3 fatores de risco major – HTA, DM2, dislipidémias – por 

género, obtiveram-se os gráficos correspondentes às figuras 7-9. No que diz respeito 

à DM2, 19,9% dos inquiridos apresentam esta patologia, sendo mais prevalente no 

sexo feminino (24,4%) (Figura 7). Este resultado encontra-se concordante com a 

3,7% 

14,0% 

25,0% 
22,1% 

35,3% 

0 1 2 3 >3

33% 

67% 

Distruibuição dos utentes por 
género 

Sexo
feminino

Sexo
masculino

Figura 4 – Distribuição dos utentes por 
género 

Figura 5 – Distribuição dos utentes por 
grupo etário 
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Federação Internacional de Diabetes que estima que 387 milhões de pessoas são 

portadores desta doença, dos quais metade são mulheres.48 Por outro lado, a HTA 

verificou-se em maior número no sexo masculino (36,3%) para um total de 32,4% de 

utentes que apresentaram este fator de risco (Figura 8). Relativamente às 

dislipidémias, 48,5% dos inquiridos apresenta CT, sendo que o género mais 

prevalente foi o sexo feminino, com uma percentagem de 53,3% (Figura 9). 

 

 

Figura 7 - Prevalência da DM2 nos utentes inquiridos, homens e mulheres. 

 

 

 

Figura 8 - Prevalência da HTA nos utentes inquiridos, homens e mulheres. 

 

 

Figura 9 – Prevalência do CT nos utentes inquiridos, homens e mulheres.  

 

Após análise destes resultados e com base num estudo epidemiológico realizado 

em Portugal – AMALIA, ano de 2008 – urge a necessidade de adotar medidas de 

prevenção primária de fatores risco cardiovascular modificáveis destinadas a toda a 

população. O papel do farmacêutico é fundamental nestas campanhas de promoção 

de saúde.53 

19,9% 
17,6% 

24,4% 

Diabetes Total Diabetes Homens Diabetes Mulheres

32,4% 36,3% 

24,4% 

HTA Total HTA Homens HTA Mulheres

48,5% 
46,2% 

53,3% 

Colesterol Total Colesterol Homens Colesterol Mulheres
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1.5. Avaliação de risco cardiovascular 

Segundo a DGS, entende-se por risco cardiovascular a probabilidade de um utente 

desenvolver um evento cardiovascular aterosclerótico num determinado período de 

tempo. O modelo de avaliação SCORE (Systemic Coronary Risk Estimation) é o mais 

aconselhado, uma vez que se baseia em dados obtidos de coortes realizados na UE, 

com um “follow-up” de 2,7 milhões de anos.54 

O sistema SCORE consiste na determinação probabilística da ocorrência de 

eventos fatais cardiovasculares num período de 10 anos e assenta as suas bases num 

conjunto de variáveis como os níveis de CT, género, pressão arterial sistólica (PAS), 

idade e tabagismo. Para a sua determinação é utilizada uma tabela SCORE (Anexo 

XV), sendo Portugal um país de baixo risco. Esta estimativa em indivíduos jovens 

(risco absoluto reduzido) calcula-se com recurso a outra tabela (Anexo XVI), 

determinando-se o risco relativo. 54 

Dos 136 inquéritos realizados, foi possível reunir dados para a avaliação de risco 

de 15 utentes, com idades compreendidas entre os 40 e os 65 anos. Os resultados 

obtidos podem ser observados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Avaliação do risco cardiovascular 

Utente Sexo Idade Hábito Tabágico PAS mmHg CT mg/dL RISCO 

1 Feminino 61 Não 125 239 2% 

2 Masculino 64 Sim 156 179 8% 

3 Masculino 63 Não 143 191 3% 

4 Masculino 64 Sim 120 290 8% 

5 Masculino 61 Não 146 248 4% 

6 Masculino 57 Sim 160 271 7% 

7 Feminino 40 Não 120 220 <1% 

8 Feminino 42 Não 120 250 <1% 

9 Masculino 44 Sim 157 262 1% 

10 Feminino 58 Não 136 260 1% 

11 Masculino 59 Não 161 178 1% 

12 Masculino 50 Não 134 223 1% 

13 Feminino 61 Não 150 190 1% 

14 Feminino 55 Não 125 272 1% 

15 Masculino 54 Sim 134 289 3% 

  

De acordo com o algoritmo clínico, 3 dos utentes apresentaram risco 

cardiovascular elevado (≥5% mas <10%), 10 apresentaram risco moderado (≥1% mas 

<5%) e, por fim, apenas 2 utentes apresentaram baixo risco ( <1%).54 
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Com base nestes resultados urge a necessidade de adotar medidas de prevenção 

primárias e secundárias que potenciem, a nível nacional, o decréscimo dos fatores de 

risco CDV, a implementação de planos de tratamento rápidos e eficazes, bem como 

um controlo regular dos parâmetros bioquímicos e alteração dos estilos de vida.55 

 

1.6. Prevenção das Doenças Cardiovasculares 

Tendo em conta a etiologia multifatorial das patologias do aparelho circulatório, 

torna-se possível reduzir a sua prevalência através da adoção de medidas de 

prevenção primária, assim como alterações no estilo de vida:  

 

 Cessação tabágica;45,55,56 

 Prática de exercício físico;45,55-57 

 Controlo sistemático e ensaios clínicos da hipertensão arterial;45,55,56 

 Controlo dos níveis de glicémia no sangue (nos doentes diabéticos, os valores 

de lípidos e pressão arterial devem ser mais baixos que no resto da 

população);45,55,56 

 Controlo dos níveis de lípidos no sangue (CT <190mg/dl; c-LDL <115mg/dl; no 

caso de doentes diabéticos e/ou portadores de DCV os valores incluem CT 

<175mg/dl e c-LDL <100mg/dl);45,55,56 

 Ingestão de suplementos alimentares ricos em antioxidantes (fontes de 

vitamina A, C e E);58 

 Predomínio de uma dieta mediterrânea - aumento da ingestão de frutas e 

vegetais frescos, cereais e pão, lacticínios com baixo teor de gorduras, 

substituição de gorduras saturadas por monoinsaturadas (predomínio do 

azeite), com uma redução da ingestão total de gorduras; ingestão de carnes 

magras e mais peixe; substituição do sal (máximo de 5-6 g/dia) por ervas 

aromáticas e consumo moderado de álcool (vinho tinto).55,59 

 

1.7. O farmacêutico e o risco cardiovascular  

O farmacêutico apresenta, enquanto profissional de saúde, uma maior facilidade 

de contactar com o doente. Com base neste facto, o seu papel é determinante na 

promoção da saúde e prevenção da doença. No que diz respeito às DCV, o 

farmacêutico comunitário deve focar o seu serviço na prevenção primária, através da 

redução do número de factores de risco por utente, com uma consequente diminuição 

da incidência de doença cardiovascular na população em geral.  
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É também da sua responsabilidade, no âmbito da prevenção secundária, a deteção 

precoce, em doentes assintomáticos, de patologias do foro cardiovascular. Para que 

isso seja possível, a intervenção farmacêutica baseia-se na realização de rastreios, 

medição periódica dos níveis de glicémia, colesterol total e pressão arterial, 

elaboração de objetivos que contribuam para uma melhoria do bem-estar/saúde dos 

pacientes, entre outros.  

Os cuidados farmacêuticos, em associação com os cuidados primários de saúde, 

visam sensibilizar o doente para a adoção de estilos de vida saudáveis como acção 

preventiva e educar o doente para o uso racional do medicamento, para que se 

consiga obter resultados positivos. Quando uma patologia já foi diagnosticada, é dever 

do farmacêutico aconselhar/auxiliar o doente para uma monitorização da terapêutica 

instituída, através do acompanhamento farmacoterapêutico, de forma a identificar 

possíveis efeitos adversos e/ou interações medicamentosas (no caso de um doente 

polimedicado), a avaliar a adesão terapêutica por parte do utente (se cumpre o nº de 

tomas prescritas, a hora da toma e o tempo de duração do tratamento) e, não menos 

importante, a compreender se a medicação prescrita é a mais adequada no que diz 

respeito aos resultados clínicos desejáveis.60,61,62
 

 

2. Benzodiazepinas – avaliação do seu consumo na Farmácia 

Dias e o papel do farmacêutico  na educação do uso racional 

desta classe de fármacos 

 

2.1. Enquadramento 

Os psicofármacos são substâncias que atuam ao nível do SNC, subdividindo-se 

em ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, antipsicóticos e antidepressores. Segundo o 

INFARMED, o grupo dos ansiolíticos e hipnóticos é aquele que apresenta maior 

prevalência de consumo, dentro dos psicofármacos (Figura 10).63 

 

 

O aumento exponencial do consumo de benzodiazepinas poderá apresentar como 

causa uma prescrição pouco controlada deste grupo de fármacos e/ou a adesão desta 

Figura 10 – Evolução do consumo de psicofármacos, em Portugal, entre 2000 e 
2012. [Adaptado de 63] 
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terapêutica por períodos de tempo mais prolongados.63 Segundo um relatório do 

International Narcotics Control Board (INCB), Portugal ocupa a décima segunda 

posição no que diz respeito à utilização de uma terapêutica hipnótica e a sexta no que 

concerne a uma terapêutica ansiolítica.64 

Com base nestes dados, e tendo em conta que desde o início do meu estágio me 

apercebi que as BZD eram dos fármacos mais dispensados na Farmácia Dias, abordei 

este tema. Ao farmacêutico, mais que dispensar medicamentos, concerne-lhe a acção 

de aconselhar e informar o utente, para que ele possa estar seguro na sua terapêutica 

e obter os resultados esperados. Assim, decidi realizar um estudo de forma a avaliar a 

prevalência do consumo das benzodiazepinas na Farmácia Dias e, ao mesmo tempo, 

promover a consciencialização do utente acerca dos seus efeitos adversos.   

 

2.2. Introdução histórica 

O aparecimento de uma nova classe de fármacos, hipnóticos e sedativos, as 

benzodiazepinas (BZD), veio substituir o grupo dos barbitúricos, cujos efeitos adversos 

eram mais graves e a sua taxa letal, por overdose, mais elevada. Em 1961, nos 

laboratórios de Hoffmam la Roche, sintetizou-se o primeiro composto, o 

Clordiazepóxido, resultante de uma reacção inesperada (serendipismo).65,66 

Inicialmente, as BZD eram definidas como fármacos seguros e efectivos, quando 

administrados durante pouco tempo, e com uma percentagem baixa de dependência.67 

Contudo, esta classe de fármacos, contemporaneamente, apresenta uma relação 

risco/benefício questionável.68 

A estrutura das BZD baseia-se num anel comum de 

sete membros (1,4 ou 1,5 – diazepina), fundido com um 

anel aromático, incluindo quatro grupos substituintes (R1, 

R2, R3 e R4) (Figura 11). A selectividade destes fármacos 

é conferida pelos grupos substituintes, permitindo a 

existência de uma diversidade de compostos, com acções 

farmacológicas equiparáveis.69                                                   

Quanto à farmacocinética das BZD, existem evidências de 

diferença na potência, início de acção e duração da mesma. 

Estas discrepâncias podem ser explicadas pelos diferentes 

tempos de semi-vida e pela utilização de vias de administração e metabolismo 

distintas.67,70 Assim, as BZD encontram-se divididas em três grupos: curta duração de 

acção (6-10 horas), média duração de acção (20-30 horas) e, por último, longa 

duração de acção (60-100 horas). Em anexo (Anexo XVII) podemos verificar as 

diferentes BZD que concernem a cada grupo.67,71 

Figura 11 – 

Representação de um 

anel benzodiazepínico 
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2.3. Indicações terapêuticas  

As BZD atuam como sedativos do SNC. Assim, apresentam acção em diversas 

situações, nomeadamente: insónia; ansiedade; doença bipolar; epilepsia/convulsões; 

contracturas musculares (provocam o relaxamento dos músculos) e procedimentos 

médicos invasivos (as benzodiazepinas provocam amnésia anterógrada o que facilita 

a diminuição do trauma; no entanto, pode ser considerada também como um efeito 

indesejável). 

Apesar da múltipla acção destes fármacos, a sua actividade ansiolítica e hipnótica 

são as mais comuns. Independentemente da causa, as BZD devem ser utilizadas por 

curtos períodos de tempo e a sua prescrição fomentada por uma doença grave, 

incapacitante ou sofrimento extremo.66,67,70,72,73 

 

2.4. Mecanismo de acção 

As BZD atuam como moduladores alostéricos positivos dos receptores tipo A do 

GABA (GABAA-Rs). Estes receptores são canais iónicos, selectivos de cloro, que 

apresentam acção fisiológica quando activados pelo GABA. A sua constituição 

compreende cinco subunidades glicoproteicas, cada uma com diversas isoformas 

(Figura 12). As BZD ligam-se a um local específico destes receptores, pocket, 

formado pelas subunidades α e γ.  

Em adição, verificou-se que as isoformas 1,2,3 e 5 da subunidade α contêm um 

resíduo de histidina (H101, H101, H126 e H105, respectivamente) elementar para 

acção destes fármacos. Por outro lado, as isoformas α4 e α6 não apresentam 

afinidade para as BZD devido ao seu resíduo de arginina.73,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Representação do receptor GABA-Rs com os 

diferentes locais-alvo. [Adaptado de 74] 
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Os efeitos clínicos desencadeados 

pelas benzodiazepinas são específicos 

com base na subunidade do receptor 

onde elas se ligam. Desta forma, 

estima-se que os efeitos sedativos, a 

amnésia anterógrada e algum efeito 

anticonvulsivo (promovido pelo 

diazepam) sejam despoletados pela 

subunidade α1, isoforma que 

representa 60% do receptor GABA, o 

que justifica uma maior incidência de 

amnésia como efeito adverso.74 No que 

diz respeito aos efeitos ansiolíticos e miorelaxantes, verifica-se a ligação entre as BZD 

e a subunidade α2, expressa em maior concentração no sistema límbico, neurónios 

motores e corda espinal. (Figura 13). Por fim, pensa-se que o mecanismo de acção 

desta classe de fármacos esteja associado, através de uma alteração conformacional 

do canal de cloro presente no receptor GABAA-Rs, a uma hiperpolarização da 

membrana da célula-alvo, conduzindo à inibição da sua excitação.73,74, 

 

2.5. Efeitos adversos 

Como todos os fármacos, as BZD, mesmo quando administradas nas doses certas 

e por períodos de tempo reduzidos, podem apresentar efeitos adversos. Entre estes, 

salientam-se os seguintes: 

a) Incoordenação motora, resultando num risco aumentado de fracturas e 

acidentes de viação; 

b) Amnésia anterógrada (memória debilitada); 

c) Aumento de euforia, agressão, irritabilidade, hostilidade e impulsividade; 

d) Tolerância, dependência e vício; 

e) Confusão, fadiga, ataxia, vertigens e visão dupla; 

f) Sonolência diurna e cefaleias; 

g) Possibilidade de distúrbios gastrointestinais (como obstipação, diarreia, 

vómitos).66,67,74 

 

2.6. Dependência versus vício 

2.6.1. Dependência  

As BZD provocam dependência física e psicológica, sendo que esta aumenta 

consoante a dosagem do fármaco, a duração do tratamento e a sua potência. A 

Figura 13 – Correlação entre as isoformas 

da subunidade α e as principais ações da 

BZD73 
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descontinuação destes fármacos deve ser lenta e gradual, de modo a evitar a 

síndrome de abstinência. Esta síndrome caracteriza-se pelo aparecimento exacerbado 

de perturbações do sono, irritabilidade, aumento da tensão arterial e ansiedade, 

ataques de pânico, sudorese e tremor das mãos, perda de peso, palpitações, 

cefaleias, rigidez muscular e défice de concentração. Em casos mais graves, pode 

ainda causar convulsões, esquizofrenia e morte por suicídio. Adicionalmente, estes 

sintomas apresentam uma correlação com o tempo de semi-vida e a dose do fármaco, 

ou seja, compostos de curta duração e elevadas doses de administração aumentam a 

sua prevalência.66,68,73,75 

2.6.2. Vício 

As BZD podem ser caracterizadas como uma “ameaça à saúde pública”, na 

medida em que o vício se apresenta como uma consequência quando administradas 

por longos períodos de tempo. Este, apesar de ser menos frequente que a 

dependência, está associado ao seu uso crónico, provocando sintomas mais graves 

aquando da sua descontinuação e recaída. O vício classifica-se como uma 

dependência psicológica acentuada, excedendo a síndrome de privação, em 

duração.66,73,75 

Segundo vários autores, todos os fármacos que causam adição aumentam os 

níveis de Dopamina (DA) no sistema dopaminérgico mesolímbico, também designado 

como sistema de recompensa. Relativamente às BZD, descobriram que elas têm 

acção na Área Tegmental Ventral (ATV), uma área cerebral crucial envolvida na via 

dopaminérgica mesolímbica.73,76  

A sua constituição integra, essencialmente, neurónios dopaminérgicos, seguidos 

de interneurónios inibitórios gabaérgicos e, por último, neurónios excitatórios 

glutamatérgicos. Destes três, apenas os neurónios dopaminérgicos e os neurónios 

gabaérgicos são portadores de GABAA-Rs, sendo que a constituição dos primeiros se 

baseia na isoforma α3, enquanto a dos segundos se concentra na isoforma α1. 

Contudo, as BZD, apesar de se conseguirem ligar a ambos, apresentam uma 

afinidade muito maior para os gabaérgicos. A função dos interneurónios gabaérgicos 

concentra-se, através da transmissão inibitória do GABA, na inibição dos neurónios 

dopaminérgicos nesta área.73 

Assim, na ausência de BZD, a quantidade de DA que é libertada no núcleo 

accumbens (estrutura alvo que surge da via dopaminérgica mesolímbica) é elementar. 

[Figura 14 (a)]. Por outro lado, na presença de BZD, ocorre uma hiperpolarização dos 

interneurónios gabaérgicos, diminuindo a sua actividade. Consequentemente, os 

neurónios dopaminérgicos deixam de ser inibidos, uma vez que os gabaérgicos 

minoram a sua acção sobre estes. Deste modo, ao nível da ATV, os neurónios 
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dopaminérgicos aumentam a sua actividade, potenciando o recrutamento de novos 

receptores AMPA (categoria de receptores glutamatérgicos) na membrana dos 

neurónios dopaminérgicos excitados que, por sua vez, vão fortalecer as sinapses 

glutamatérgicas [Figura 15 (b)]. Concluindo, na presença de BZD, as células 

dopaminérgicas aumentam a sua excitabilidade, na ATV, desencadeando um aumento 

na libertação de DA extracelular [Figura 14 (b)].73,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Contraindicações e Interações  

Esta classe de fármacos encontra-se contraindicada em pacientes com 

insuficiência pulmonar grave, síndrome de apneia do sono não tratada, miastenia 

gravis e insuficiência hepática grave. Não obstante, as BZD não devem ser 

administradas em mulheres grávidas ou em amamentação, sem prescrição médica. 

No que concerne às interacções, os indivíduos que consomem BZD devem ter 

especial cuidado com a administração concomitante desta terapêutica com fármacos 

depressores do SNC e álcool. O etanol e as BZD apresentam uma acção sinérgica, 

pelo que o consumo simultâneo de ambos intensificará os efeitos sedativos e 

aumentará a plausibilidade de efeitos paradoxais.72,77 

Ainda no que diz respeito às interacções, sabe-se que a nicotina e a cafeína são 

duas substâncias que apresentam uma relação negativa com as BZD. Relativamente à 

Figura 14 – Comparação da quantidade de DA libertada, na ausência (a) e presença (b) de BZD.73 

Figura 15 – Proposta de mecanismo de adição, na ausência (a) e presença (b) de BZD.76 
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nicotina, sabe-se que o consumo paralelo com estes fármacos potenciará a 

aparecimento de sintomas semelhantes à síndrome de abstinência, consequente de 

uma relação antagónica entre ambos. Por último, sabe-se que existem evidências que 

indicam que a cafeína inibe competitivamente a ligação do Diazepam aos recetores 

cerebrais de BZD.78 

Posto isto, a prescrição desta classe de fármacos deve ser controlada e restrita a 

situações severas, com especial cuidado em indivíduos que demonstrem um consumo 

excessivo destas substâncias.  

 

2.8. Benzodiazepinas e Risco de Alzheimer  

As BZD são fármacos prescritos mundialmente para o tratamento de insónia e 

ansiedade, apresentando uma elevada prevalência de consumo em idosos de países 

desenvolvidos. Estas devem ser usadas em tratamentos de curta duração, mas o seu 

uso é crónico nos pacientes acima de 65 anos.79 

O impacto das BZD nas funções cognitivas já é conhecido e os seus efeitos 

adversos (alguns deles podem causar problemas de saúde graves em idosos, como 

quedas e fracturas) bem documentados; no entanto, a possibilidade de aumentarem o 

risco de demência em idosos continua a ser debatido, maioritariamente porque a 

frequência dos sintomas para os quais são prescritas as BZD (depressão, ansiedade e 

insónias) aumenta pouco tempo antes do diagnóstico de demência. Assim, a 

correlação entre BZD e demência não é clara pois estas são, muitas vezes, prescritas 

para o tratamento dos sinais primários do aparecimento desta patologia.79,80 

Contudo, estudos recentes demonstraram que o consumo crónico de 

benzodiazepinas aumenta em cerca de 50% o risco de doença de Alzheimer (uma 

forma de demência), sendo que este risco é superior de acordo com as BZD 

consumidas serem de longa duração e da frequência de tomas ser superior ao 

normal.80,81 

 

2.9. Resultados obtidos  

Desde o início do meu estágio que pude constatar que a procura de BZD era muito 

elevada. Uma vez tratarem-se de fármacos com um elevado potencial de adição, 

decidi realizar um estudo de modo a avaliar o seu consumo na Farmácia Dias. A 

população que frequenta esta farmácia abrange quase todas as idades, pelo que me 

surpreendeu, mais ainda, o facto de existir pessoas jovens já dependentes desta 

medicação.  

Assim, este estudo baseou-se na realização de um inquérito (Anexo VIII) 

destinado aos utentes que fossem à farmácia comprar BZD. Como o farmacêutico 
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apresenta um papel fundamental no que diz respeito ao aconselhamento e elucidação 

da medicação que dispensa, elaborei um panfleto (Anexo IX) com o objectivo primário 

de consciencializar os consumidores desta classe de fármacos para os seus efeitos 

adversos, principalmente o vício (dependência física e psicológica exacerbada).  

Este inquérito foi realizado a 57 utentes, dos quais 48 eram do sexo feminino e 9 

do sexo masculino. Relativamente às idades, pude constatar que as duas faixas 

etárias que predominaram foram as dos 40 aos 49 anos (25%) e as do 60-69 anos 

(26%) (Figura 16), sendo essencialmente constituídas por mulheres (76%). Após 

análise simultânea dos critérios, constatou-se que a maior parte dos inquiridos 

correspondia ao sexo feminino, com uma idade compreendida entre os 40 e os 49 

anos (Figura 17).  

Estes resultados encontram-se concordantes com um estudo realizado em 

Portugal, sobre a caracterização dos indivíduos que consomem BZD.82 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne ao estado civil, 67% dos utentes eram casados e apenas 12% 

eram viúvos. A justificação do consumo crónico destes fármacos deve basear-se numa 

combinação de factores.67 Contudo, os dados deste estudo incitam a associação das 

BZD aos indivíduos reformados e desempregos (51% e 26%, respectivamente).  

Uma vez que o consumo concomitante de álcool, cafeína e BZD, assim como o 

tabagismo, são factores que se correlacionam com o abuso destes fármacos, 

questionei os utentes acerca do conhecimento destas influências e qual a sua 

frequência na vida quotidiana dos mesmos. Os resultados obtidos mostraram que 

apenas 11% dos inquiridos fumava e nenhum apresentava hábitos de consumo de 

álcool. Contudo, no que diz respeito à cafeína, a maioria disse beber pelo menos dois 

cafés por dia (44%).  

7% 

25% 

18% 
26% 

16% 

7% 1% 

Grupos etários 

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

≥90 

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90 

Distribuição de utentes por idade e 
género  

Feminino Masculino

Figura 16 – Distribuição dos utentes por 
grupos etários 

Figura 17 – Distribuição dos utentes 
por idade e género 
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Segundo a análise de dados respectivos à caracterização farmacoterapêutica, 98% 

dos utentes inquiridos tinha conhecimento da patologia para a qual lhe tinha sido 

prescrita a BZD, sendo que as insónias foram a causa apresentada com maior 

prevalência (52%), seguida da ansiedade (39%). Com apenas 2% apresentou-se o 

relaxamento muscular e 7% indicou ambas as causas. (Figura 18 e 19). Contudo, 

salienta-se o facto de nenhum dos inquiridos saber o que era uma benzodiazepina.  

No que diz respeito à causa que mais predomina para a toma de BZD, os 

resultados não se encontram concordantes com estudo realizado em Portugal, o que 

pode ser justificado pela pequena amostra que utilizei no meu estudo (apenas 57 

utentes quando comparado com os 1000 inquiridos no estudo de referência).82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que as BZD, a nível nacional, são uma classe de fármacos que não pode 

ser dispensada sem prescrição médica, durante o meu estágio suscitou-me alguma 

admiração a quantidade significativa de pessoas que as solicitavam sem 

apresentarem receita médica.83 Desta forma, incluí também no inquérito a questão 

relativa ao modo de aquisição desta medicação, sendo que 67% dos utentes inquiridos 

afirmou apresentar sempre receita médica versus 33% dos utentes que referiu não a 

apresentar aquando da dispensa de BZD (Figura 21).  

No que diz respeito à prescrição das BZD, 63% dos inquiridos indicou o médico de 

família como prescritor e apenas 19% dos utentes procuraram um médico especialista 

(Figura 20).  
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Figura 18 - Distribuição dos 
utentes conforme conhecimento 
ou não do motivo da causa de 
prescrição 

Figura 19 - Distribuição dos utentes por motivo 
de prescrição 

 

Figura 20 – Distribuição dos utentes 
conforme o modo de aquisição das 
BZD 

Figura 21 – Distribuição dos utentes 
conforme o tipo de prescrição 
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No que diz respeito ao consumo de diferentes BZD, neste estudo verificou-se que 

existem duas substâncias que são mais procuradas, quando comparadas com as 

restantes: o Alprazolam (33%) e o Lorazepam (16%) (Figura 22). Não obstante, o 

Diazepam e o Loflazepato de etilo também indicaram uma dispensa significativa, 

ambos com 13% (Figura 25). As BZD ansiolíticas foram as mais dispensadas (86%), 

com uma preeminência da categoria de duração média (Figura 24) e um consumo 

insignificativo de fármacos de curta duração (Figuras 23 e 24).  

Estes resultados encontram-se concordantes tanto com o estudo realizado em 

Portugal acima referido assim como um estudo elaborado pelo INFARMED.63,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne aos efeitos adversos das BZD, a elevada possibilidade de os 

utentes ficarem viciados foi a principal razão que me levou a desenvolver este tema. 

Desta forma, achei pertinente e essencial descobrir, através do inquérito, se os utentes 

que adquiriam estes medicamentos tinham noção da sua dependência e do tempo de 

duração do tratamento. Dos 57 inquiridos, 22 utentes (39%) revelaram ter 

conhecimento da possibilidade de desenvolver dependência versus 35 utentes (61%) 

que não tinham noção desta consequência (Figura 26).  

Não obstante, a duração do tratamento é um parâmetro elementar neste estudo, 

uma vez que dentro desta classe de fármacos o seu cumprimento é fundamental.82 
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Assim, dos 57 inquiridos, 56% não sabia durante quanto tempo esta medicação 

deveria ser utilizada e 23% referiu a possibilidade de consumo de BZD com duração 

superior a um ano (Figura 27).  

Contudo, a maioria dos utentes referiu que a toma constante desta classe de 

fármacos se deve aos médicos que lhes prescrevem, uma vez que citações como “o 

médico disse que esta medicação era para toda a vida” ou “o médico disse para nunca 

deixar de tomar isto” foram articuladas pelos utentes inquiridos. Posto isto, urge a 

necessidade de criar campanhas de consciencialização, sendo que o farmacêutico 

apresenta um papel crucial nesta área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Conclusão 

Este estudo mostrou-se elementar no desenvolvimento do meu estágio, uma vez 

que me permitiu descobrir os diferentes motivos dos utentes para os quais esta classe 

de fármacos é prescrita e ainda que a maioria destes não apresenta noções no que diz 

respeito ao uso racional das BZD. Salienta-se que os dados obtidos fazem-se 

acompanhar de uma grande preocupação, na medida em que a maior parte dos 

utentes que consomem estes fármacos não fazem ideia da sua dependência, tanto 

física como psicológica.  

Não obstante, a duração do tratamento da maior parte dos inquiridos ultrapassa as 

normas estabelecidas, já que muitos dizem tomar estes medicamentos há mais de dez 

anos, muitas vezes recorrendo à compra sem receita médica. Posto isto, os resultados 

obtidos satisfizeram a necessidade que eu senti em desenvolver este trabalho, uma 

vez que concerne ao farmacêutico a acção de bem aconselhar e consciencializar o 

utente para os efeitos nefastos que a sua medicação o predispõe.  
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3. Conjuntivite 

3.1. Enquadramento 

A conjuntivite alérgica atinge quase um terço da população e tem um impacto 

considerável na qualidade de vida, já que afecta desde a produtividade no trabalho, à 

vida social. [RTP] 

Com a chegada da Primavera, chegam também os alérgenos, organismos 

estranhos capazes de causar alergia. Segundo a Sociedade Portuguesa de 

Oftalmologia (SPO), a alergia ocular surge, muitas vezes, associada a outras 

patologias de origem alérgica, como por exemplo a asma, rinite alérgica, dermatite ou 

eczema atópico.84 

Posto isto, e apesar da conjuntivite alérgica ser a mais frequente, elaborei um 

panfleto intitulado de “Conjuntivite” (Anexo X) com o intuito de informar os utentes da 

Farmácia Dias sobre esta patologia. O objectivo primário deste trabalho foi aumentar o 

conhecimento dos utentes sobre uma inflamação ocular predominante, promovendo-

lhes uma maior qualidade de vida. 

 

3.2. Definição 

A conjuntivite é uma inflamação e/ou infecção da conjuntiva, membrana translúcida 

e fina que reveste o interior da pálpebra, caracterizada pela dilatação dos vasos 

conjuntivais.85 (Figura 28). Esta inflamação da conjuntiva, muitas vezes denominada 

de “vermelho”, é uma patologia ocular comum, com maior prevalência nas crianças, 

sendo uma das principais indicações para uso de antibióticos.86,87
 Normalmente, esta 

patologia consegue ser tratada por médicos de clínica geral, contudo estes devem 

reencaminhar os utentes para uma consulta de especialidade, sempre que acharem 

necessário. As causas desta doença podem ser infecciosas, como no caso da 

conjuntivite viral e bacteriana, ou não infecciosas, como é o exemplo da conjuntivite 

alérgica.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Representação da conjuntivite.86 
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3.3. Sintomas 

Em geral, a sintomatologia de conjuntivite é semelhante em todos tipos. Contudo, 

dependendo da causa, podem existir manifestações clínicas que permitam o seu 

diagnóstico. Os sintomas mais comuns incluem olhos vermelhos e lacrimejantes, 

pálpebras inchadas e grudadas, sensação de areia nos olhos, aumento da secreção 

ocular, coceira e sensação de olhos queimados, turvação da visão e fotofobia. 85,87 

 

3.4. Diagnóstico e tratamento 

3.4.1. Conjuntivite viral 

Dependendo do tipo de vírus, a conjuntivite viral pode ser altamente contagiosa, 

como no caso do Adenovírus, ou apresentar uma menor tendência de propagação 

quando o indivíduo se encontra infectado pelo Herpes Simplex Vírus (HSV). Este tipo 

de conjuntivite, normalmente, transmite-se por contacto directo com dedos 

contaminados ou objectos pessoais, utensílios médicos ou ainda através da água das 

piscinas. Não obstante, esta condição oftalmológica surge, muitas vezes, associada a 

uma infeção respiratória superior, devido ao contágio através da tosse.  

Os sintomas da conjuntivite viral, vulgarmente, apresentam-se como ligeiros 

(comichão, hiperemia difusa e olhos “raiados”) (Figura 29) sendo que a sua remissão 

é espontânea, no prazo de uma a duas semanas. O objectivo primário do tratamento 

desta conjuntivite é mitigar os sintomas através do uso de descongestionantes 

oculares, lágrimas artificiais e compressas frias. Uma vez que as infecções 

bacterianas secundárias não são comuns, a administração de antibióticos tópicos é 

prescindível.  

Por outro lado, a terapia com corticosteróides tópicos só deve ser realizada por 

indicação de um oftalmologista. Em casos graves, como no envolvimento da córnea, 

ou em situações em que os sintomas não desapareçam no período de dez dias, o 

utente deve ser reencaminhado para um oftalmologista. 85-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Olho com conjuntivite viral87 
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3.4.2. Conjuntivite bacteriana 

A conjuntivite bacteriana é altamente contagiosa, sendo que a sua transmissão 

mais comum é através do contacto directo, à semelhança da conjuntivite viral. Esta 

subdivide-se em três classes (crónica, aguda e hiperaguda) de acordo com o grau de 

severidade dos sinais e sintomas e a duração dos mesmos.  

Relativamente à conjuntivite hiperaguda, esta apresenta-se, vulgarmente, 

associada à infecção por Neisseria gonorrhoeae em indivíduos adultos e sexualmente 

ativos. Esta desenvolve-se e progride muito rapidamente até ocorrer perfuração da 

córnea; as suas principais características são secreção abundante e purulenta, dor e 

perda parcial da visão (Figura 30). Os utentes devem ser prontamente 

reencaminhados a um médico da especialidade, pois o tratamento deve ser célere e 

agressivo.  

No que diz respeito à conjuntivite aguda, esta é a forma mais comum das 

conjuntivites bacterianas, sendo que os seus sintomas não persistem por um período 

superior a quatro semanas. Os adultos são mais afectados pela estirpe bacteriana 

Staphilococcus aureus, ao contrário das crianças, que são mais propensas à infeção 

por Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae.  

Por último, os sinais e sintomas da conjuntivite crónica têm um período de duração 

superior a quatro semanas e a ocorrência de recaídas é frequente. À semelhança da 

conjuntivite aguda, esta caracteriza-se por edema nas pálpebras, dor leve a moderada 

com sensação de picadas, vermelhidão com sensação de areia nos olhos, secreção 

purulenta leve a moderada e secreções mucopurulentas (remelas) bilaterais (olho 

“colado” ao acordar; melhor sintoma para diagnóstico acertado). 

A prescrição de antibióticos tópicos é frequente nos casos de conjuntivite 

infecciosa aguda, uma vez que o diagnóstico diferencial das conjuntivites bacteriana e 

viral é de difícil execução. Contudo a sua administração deve ser restrita, de modo a 

evitar-se resistências.85-87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Olho com conjuntivite bacteriana 
hiperaguda87 
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3.4.3. Conjuntivite alérgica 

A conjuntivite alérgica caracteriza-se por uma reacção do organismo contra 

determinados alérgenos, como por exemplo o pólen das árvores, ácaros, pêlos de 

animais, lentes de contacto, cosméticos, entre outros. Adicionalmente, este subtipo de 

conjuntivite é mais frequente em indivíduos que já são portadores de outras alergias, 

como é o caso da asma, rinite alérgica, dermatite ou eczema atópico.84,85,87 

Normalmente abrange os dois olhos, não sendo contagiosa, e os seus principais 

sintomas são comichão intensa, secreção aquosa e vermelhidão no olho. Os métodos 

mais eficazes para aliviar o desconforto do olho são lágrimas artificiais e compressas 

frias. Em situações menos graves, o uso de antihistamínicos ou agentes 

vasoconstritores apresenta-se como um tratamento eficaz.  

Contudo, os fármacos mais eficientes são os antagonistas do receptor de 

histamina H1 de segunda geração, administrados topicamente.87 

 

3.5. Prevenção  

De forma a evitar o aparecimento de conjuntivite, existem diferentes medidas a 

adoptar, nomeadamente: 

 Lavar sempre as mãos com água quente e sabão após o toque em 

superfícies ou objectos de uso comum (caso não seja possível, utilizar um 

álcool em gel com um mínimo de concentração de 60%); 

 Lavar as mãos após contacto com uma pessoa infectada ou com 

objectos manuseados por ela; 

 Evitar tocar e coçar os olhos; 

 Não compartilhar toalhas, fronhas, maquilhagem ou colírios; 

 Lavar sempre as mãos antes e depois do uso de pomadas ou colírios; 

 Limpar, guardar e substituir as lentes de contacto de acordo com a 

indicação do oftalmologista; 

 Evitar saunas, praias e piscinas públicas;  

 Evitar ambientes fechados, quentes e húmidos; 

 Não encostar o bico do frasco do colírio no olho.  

Adicionalmente, se o utente for portador de conjuntivite infecciosa, existem 

diferentes medidas que podem ser tomadas para evitar uma reinfecção, como trocar a 

maquilhagem usada aquando da infeção, deitar fora a solução de armazenamento e 

as lentes de contacto e limpar os óculos e respectivas caixas de protecção se 

utilizadas durante o período da patologia.84-88 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – FFUP 

Marina da Silva Duarte 
 

46 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio, decorrido ao longo de seis meses, possibilitou-me a aplicação de 

conhecimentos que até então eram apenas teóricos. A oportunidade de os aplicar 

permitiu o desenvolvimento de competências quer profissionais, quer ao nível da 

formação pessoal. Trata-se de uma experiência que proporcionou uma visão mais 

alargada do papel do farmacêutico, uma vez que este deve basear-se na promoção da 

saúde pública, divulgação de informação e em cuidar dos outros. O farmacêutico 

apresenta uma posição muito próxima do público, sendo, muitas vezes, o profissional 

de primeira escolha a quem os utentes recorrem quando têm problemas de saúde. 

Desta forma, é fundamental que o farmacêutico consiga estabelecer com o utente uma 

relação de confiança e amizade, para que esta se sinta reconfortado com a sua 

escolha.  

A Farmácia Dias é composta por profissionais de excelência com quem tive o 

mérito de partilhar estes 6 meses de estágios. Esta fase final do curso foi bastante 

positiva no que concerne ao meu enriquecimento quer a nível profissional como 

pessoal. Toda a equipa da FD confiou em mim, promovendo a minha autonomia na 

realização das diversas atividades desde cedo, permitindo um desenvolvimento mais 

rápido das minhas competências técnicas e cientificas essenciais na atividade 

farmacêutica.   

Em jeito de conclusão, foi um enorme privilégio a oportunidade de conhecer e 

aprender na FD, que prima pela saúde da sua população e recebe de braços abertos 

os futuros profissionais de farmácia. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo I Fachada da Farmácia Dias 

Anexo II Área de armazenamento de medicamentos 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – FFUP 

Marina da Silva Duarte 
 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo III Lineares de produtos de cosmética e de higiene corporal 

Anexo IV Rastreio Cardiovascular 
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Anexo V Cartaz de divulgação do rastreio cardiovascular 

 

Anexo VI Registo dos dados do rastreio e inquérito realizado durante o mesmo 
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Anexo VII Panfleto informativo relativo às Doenças Cardiovasculares 

 Vista exterior 

 

 Vista interior 
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Anexo VIII Inquérito realizado com o intuito de avaliar o consumo das 
benzodiazepinas na Farmácia Dias 
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Anexo IX Panfleto informativo relativo às benzodiazepinas 

 Vista exterior 

 Vista interior 
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Anexo X Flyer informativo relativo à conjuntivite 

 Vista anterior 

 Vista posterior 
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Anexo XI Evento dia da Mulher – Palestra sobre cuidados a ter com a pele 
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Anexo XII VALORMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anexo XIII Fatura de um fornecedor diário 
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Anexo XIV Página do Facebook da Farmácia Dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo XV Tabela SCORE para países de baixo risco cardiovascular 
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Categorias e 

fármacos 

pertencentes a cada 

grupo 

Hipnóticas Ansiolíticas 

Curta duração (6-10 

horas) 

Brotizolam, 

Midazolam e 

Triazolam 

Tofizopam 

Média duração (20-30 

horas) 

Estazolam, 

Flunitrazepam, 

Lormetazepam e 

Temazepam 

Alprazolam, Bromazepam, 

Lorazepam e 

Oxazepam 

Longa duração (60-100 

horas) 

Flurazepam e 

Quazepam 

Cetazolam, Clobazam, Clonazepam, 

Clorazepato dipotássico, 

Clordiazepóxido, Cloxazolam, 

Diazepam, Loflazepato de etilo e 

Mexazolam 

 
Anexo XVII Classificação das principais BZD de acordo com o tempo de semi-vida do 

metabolito ativo 

 

 

Anexo XVI Tabela SCORE de risco relativo 
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