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RESUMO  

O presente relatório tem com objetivo apresentar o trabalho desenvolvido 

durante o estágio curricular no âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. Realizei o estágio na farmácia Progresso em Macieira de Cambra – Vale 

de Cambra de 12 de janeiro de 2015 a 12 de julho de 2015 sob a orientação da Diretora 

Técnica Dr.ª. Ana Cecília Brandão Martins. 

O estágio, última unidade curricular da formação académica, tem como objetivo 

a aplicação dos conhecimentos teóricos que foram adquiridos ao longo do curso assim 

como a aquisição de novos conhecimentos de natureza prática, dotando assim o 

estudante de um leque de conhecimento indispensável ao exercício da profissão. 

A farmácia comunitária sempre foi e continuará a ser um elemento importante na 

vida das populações não só pela sua proximidade e fácil acesso como pelos cuidados 

farmacêuticos que disponibiliza diariamente de forma gratuita. Por isso, no exercício da 

profissão, é crucial ter em atenção a relação farmacêutico-utente mas também o bom 

funcionamento da farmácia. Com este objetivo em mente, participei nas tarefas diárias 

da farmácia desde a receção de encomendas ao aconselhamento do utente passando 

também pela determinação de vários parâmetros bioquímicos.  

Este relatório procura relatar, de forma sucinta, os novos conhecimentos 

adquirido ao longo de seis meses de estágio assim como o meu contributo à farmácia e 

aos utentes através do desenvolvimento de vários temas de trabalho que achei 

pertinentes de modo a promover a educação em saúde em várias faixas etárias. 
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PARTE I 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Estágio Curricular em Farmácia Comunitária corresponde à última peça do 

puzzle na formação académica de um farmacêutico. É também a componente mais 

esperada e temida pelos estudantes pois permite pela primeira vez contactar com o 

utente, com a realidade profissional e finalmente colocar em prática os conhecimentos 

teóricos adquiridos ao longo de quatro anos e meio de estudo.  

Encarei esta última etapa como a mais importante do curso onde não só adquiri 

novas competências técnicas e deontológicas como também aprendi a trabalhar em 

equipa, dialogar com o utente e sobretudo ganhar confiança nos meus atos enquanto 

profissional de saúde. 

Neste presente relatório, descreverei as atividades desenvolvidas diariamente 

ao longo do meu estágio na farmácia Progresso, no período de 12 de janeiro a 12 de 

julho 2015. 

 

2. FARMÁCIA PROGRESSO – ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL  

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A farmácia Progresso situa-se na Rua do Souto, nº 58, na freguesia de Macieira 

de Cambra no concelho de Vale de Cambra e tem como Diretora Técnica (DT) a Dr.ª. 

Ana Cecília Brandão Martins.  

A farmácia possui uma localização privilegiada dado que se situa a cerca de 

300m da Extensão de Saúde Macieira de Cambra do Centro de Saúde de Vale de 

Cambra, situa-se em frente à Escola E.B.1 de Macieira de Cambra e também se situa a 

proximidade do lar de idosos da Fundação Luíz Bernardo de Almeida. A farmácia 

Progresso não só atende às necessidades dos habitantes da freguesia de Macieira de 

Cambra como também das freguesias vizinhas. 

A farmácia Progresso encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira, 

das 9h ao 12h30 e das 14h00 às 19h30, e ao sábado das 9h às 13h.  

 

2.2. Espaço exterior 

Tal como indicado no manual das Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) 1, a 

farmácia está devidamente identificada por um letreiro “Farmácia Progresso” como 

também por uma cruz verde perfeitamente visível. Existe uma placa exterior com o nome 

da DT e o horário de funcionamento encontra-se afixado à entrada. 

A farmácia Progresso possui uma montra envidraçada que permite uma boa 

visibilidade para o interior, principalmente para os produtos expostos (Anexo I). 
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2.3. Espaço interior  

De acordo com a legislação em vigor, e para que sejam garantidos a segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos assim como a acessibilidade, 

comodidade e privacidade do utente, as farmácias devem dispor, no mínimo, das 

seguintes divisões: sala de atendimento ao público, armazém, laboratório, gabinete de 

atendimento personalizado e instalações sanitárias. 2 A farmácia Progresso possui 

todos os espaços mencionados e de acordo com o exigido por lei. 

O espaço interior da farmácia Progresso respeita as regras estabelecidas no 

manual de BPF, sendo este espaço profissional e calmo. Assim, na sala de atendimento 

ao público encontram-se 3 postos de atendimento fisicamente separados entre si para 

que haja maior privacidade do utente (Anexo II – Figura 1). Em cada um deles está um 

computador sendo que não existem elementos que dificultem a comunicação ou 

visualização entre o farmacêutico e o utente. 1 Ainda nesta divisão encontram-se vários 

expositores com diferentes produtos: de puericultura, de cosmética assim como alguns 

suplementos alimentares. Existem ainda duas cadeiras para que os utentes possam 

aguardar a sua vez (Anexo II – Figura 2). À entrada da farmácia está um contentor do 

VALORMED. 

O gabinete de atendimento personalizado é usado para a administração de 

injetáveis e vacinas assim como para a determinação de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos (Anexo II – Figura 3).  

 

2.4. Recursos humanos  

Os recursos humanos são o fator mais importante no sucesso de uma empresa. 

A equipa técnica da farmácia Progresso engloba três profissionais de saúde 

devidamente qualificados e indispensáveis ao bom funcionamento da farmácia: 

• Dr.ª Ana Cecília Brandão Martins – Diretora Técnica; 

• Dr. Luís Oliveira – Farmacêutico Adjunto; 

• Sr. Vítor Hugo Morais – Técnico de Farmácia. 

 

3. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

De acordo com as BPF, o farmacêutico deve ter ao seu dispor fontes de 

informação atualizadas e organizadas sobre o medicamento com o objetivo de 

solucionar eventuais dúvidas que possam surgir no dia-a-dia, como por exemplo dúvidas 

referentes a posologia, interações medicamentosas, efeitos adversos, contraindicações 

e precauções no uso de certos medicamentos. Assim, a farmácia Progresso dispõe de 

várias fontes de informação tais como o Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional 
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Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa IX e o Formulário Galénico Português. Para 

além disso, a internet também serve de fonte de informação com a vantagem da rapidez 

com que se acede a dada informação. O acesso a websites como o Infomed ou o 

prontuário terapêutico online revelou-se muito prático. 

 

4. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA 

4.1. Sistema informático  

O sistema informático (SI) utilizado pela farmácia Progresso é o Sifarma 2000® 

desenvolvido pela Glintt®. O Sifarma 2000® constitui uma importante fonte de 

informação clara e detalhada que não só facilita as tarefas do farmacêutico aquando da 

dispensa dos medicamentos, como também fornece várias ferramentas administrativas 

úteis na gestão diária da farmácia. 3  

Ao longo do meu estágio, usei o Sifarma 2000® para a realização e receção de 

encomendas, gestão de stocks, gestão e regularização de devoluções, gestão de 

psicotrópicos, faturação, correção de receituário, atendimento ao utente, consulta de 

histórico de compras e vendas assim como consulta da informação técnica e científica 

dos medicamentos. 

 

4.2. Gestão de stocks 

Uma correta gestão de stocks é um fator fundamental no bom desempenho de 

uma farmácia. Segundo as BPF, deve ser sempre garantida a boa gestão de stocks de 

medicamentos e outros produtos por forma a suprir as necessidades dos doentes. 1 É 

então necessário adquirir produtos em quantidades suficientes para que não haja rutura 

de stock – para além de prejudicar a imagem da farmácia também leva a prejuízos 

financeiros – como também não se pode ter um stock excessivo correndo o risco de 

imobilização de capital e de espaço físico para o seu armazenamento e aumento de 

produtos com prazos de validade (PV) expirados. Assim, uma correta gestão de stocks 

consiste em manter um equilíbrio entre os mínimos e os máximos de acordo com o que 

é vendido na farmácia como também depende das condições de compra que a farmácia 

consegue com o armazenista ou laboratório.  

A gestão de stocks foi uma das tarefas que realizei todos os dias ao longo do 

meu estágio através do Sifarma 2000® permitindo-me consultar os históricos de compra 

e venda, definir os valores mínimos e máximos de stock para cada produto, facilitando 

assim a realização de encomendas. 

 

4.3. Encomendas  

4.3.1. Fornecedores  
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Existem duas possibilidades para a aquisição de medicamentos e produtos de 

saúde: através de distribuidores grossistas que funcionam como intermediários entre a 

farmácia e os laboratórios, ou diretamente aos laboratórios das indústrias farmacêuticas 

quando as condições de negociação assim o justificam. No entanto, há que salientar 

que as encomendas aos distribuidores grossistas são realizadas diariamente enquanto 

as encomendas realizadas diretamente aos laboratórios são realizadas de forma mais 

esporádica. 

A farmácia Progresso trabalha diariamente com dois fornecedores: a Alliance 

Healthcare e a Cooperativa de Proprietários de Farmácia (COOPROFAR). De uma 

forma mais pontual, a farmácia Progresso também recebe encomendas diretamente do 

laboratório Novartis® e Sanofi®, entre outros.  

 

4.3.2. Realização de encomendas 

A realização de encomendas na farmácia Progresso é feita duas vezes por dia 

a cada um dos fornecedores, sendo que as encomendas enviadas ao fim do dia chegam 

no dia seguinte de manhã por volta das 9h e as encomendas enviadas ao meio dia 

chegam no mesmo dia por volta das 17h. Para a realização das encomendas, o Sifarma 

2000® gera automaticamente uma encomenda baseando-se nos níveis mínimos e 

máximos de stock predefinidos, sendo que o operador pode modificar as quantidades 

dependendo dos níveis médios de venda do dia em questão. Por fim, as encomendas 

são transmitidas aos fornecedores via internet.  

No entanto, ao longo do dia, surge muitas vezes a necessidade de encomendar 

um produto que não consta nas encomendas diárias. Assim, certos casos requerem um 

contacto telefónico ao fornecedor para realizar uma encomenda instantânea, por 

exemplo quando um utente procura um produto que a farmácia nunca teve. O contacto 

telefónico ao fornecedor também é útil para saber rapidamente a disponibilidade de um 

produto no mercado. 

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de realizar inúmeras encomendas por 

telefone, quase sempre aquando do atendimento para satisfazer o pedido dos utentes 

assim como informar se o produto em questão estava disponível e quando estaria na 

farmácia para o utente o poder levantar. 

 

4.3.3. Receção e conferência de encomendas 

Os produtos encomendados vêm acompanhados da fatura (original e duplicado) 

e chegam à farmácia dentro de contentores lacrados devidamente identificados com o 

nome da farmácia e o respetivo código de encomenda. Nas faturas encontra-se a 

seguinte informação: a identificação dos produtos encomendados pelo código nacional 
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português (CNP), o nome comercial ou denominação comum internacional (DCI), forma 

farmacêutica, dose, número de unidades, o preço de faturação (PF), a taxa de IVA e o 

preço de venda ao público (PVP) se aplicável. 

A receção é feita no Sifarma 2000® através da opção “Receção de encomendas” 

no menu geral. Aqui, é selecionada a encomenda a rececionar e introduzido o número 

de fatura e o valor final da encomenda. Procede-se de seguida à leitura ótica do código 

de barras de cada produto. Para cada produto é necessário verificar a concordância 

entre o que consta na fatura e o que foi recebido, nomeadamente a quantidade recebida 

e faturada, a designação do produto, a forma farmacêutica e a dose assim como o preço 

de faturação, o PV e o PVP que pode ser atualizado caso seja necessário.  

Nos produtos sem PVP fixo, cabe à farmácia definir o preço tendo em conta o 

PF e a margem de lucro que quer aplicar. Caso haja alteração e já exista produto em 

stock, é necessário proceder à remarcação de PVP. 

Se houver alguma inconformidade, como por exemplo um produto em falta mas 

que está faturado ou embalagem danificada, o fornecedor é imediatamente contactado 

por telefone para se efetuar uma reclamação. 

A receção e conferência de encomendas termina com a verificação do valor total 

faturado afixado no Sifarma 2000® que deve coincidir com o valor total faturado na 

fatura. É então impresso um documento comprovativo da entrega da encomenda 

seguidamente arquivado juntamente com a respetiva fatura. Esta etapa conclui-se com 

a marcação de preços nos produtos sem PVP fixo tais como os Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), os produtos de cosmética e puericultura, 

suplementos alimentares, entre outros. 

A receção e conferência de encomendas foi a etapa pela qual comecei o meu 

estágio e rapidamente se tornou da minha exclusiva responsabilidade diária. Em 

inúmeras ocasiões detetei falhas na fatura tais como produto faturado em falta, troca de 

produto e PF errado. Esta atividade também permitiu familiarizar-me com os 

medicamentos presentes no mercado português em termos de nomes comerciais, 

princípios ativos e formas farmacêuticas assim como conhecer um pouco mais o SI. 

Para além disso, aquando da receção de encomendas, usava muitas vezes a Ficha de 

Produto do Sifarma 2000® para informar-me sobre um produto ou princípio ativo que 

desconhecesse.  

 

4.3.4. Armazenamento 

Após receção e conferência de encomendas, procede-se ao armazenamento 

dos produtos em lugar adequado. De facto, um bom armazenamento é a base para uma 

dispensa de medicamentos com eficácia, qualidade e rapidez. A arrumação na farmácia 
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Progresso segue determinados critérios tais como as formas farmacêuticas e via de 

administração de forma a serem acessível rapidamente por toda a equipa. 

Assim, o armazenamento dos medicamentos é feito em condições onde a 

temperatura e a humidade sejam adequadas, em local protegido da exposição solar 

direta. Certos medicamentos requerem um armazenamento especial tais como os 

medicamentos termossensíveis que são armazenados num frigorífico onde a 

temperatura é compreendida entre os 2 e 8ºC; os psicotrópicos e estupefacientes estão 

fisicamente separados dos demais produtos devido às suas características especiais; 

os do protocolo dos diabetes assim como os produtos veterinários possuem gavetas ou 

prateleiras próprias. Os restantes produtos são armazenados por ordem alfabética e 

segundo a forma farmacêutica seguindo o princípio de First Expired, First Out, ou seja, 

os primeiros produtos a serem dispensados são aqueles cujo PV é menor. A farmácia 

Progresso possui ainda um armazém onde são armazenados os excedentes e também 

os leites por serem embalagens de grandes dimensões. Os restantes produtos de 

puericultura, dermofarmácia e cosmética são expostos na área de atendimento ao 

público, sendo assim uma forma de publicitar os produtos destas categorias. 

Juntamente com a receção e conferência de encomendas, o meu estágio 

também começou pelo armazenamento dos produtos que a farmácia recebia 

diariamente. Esta atividade em particular permitiu ambientar-me na farmácia e 

familiarizar-me com os locais destinados aos produtos, o que se revelou muito útil mais 

tarde quando iniciei o atendimento ao público. 

 

4.3.5. Devoluções 

Existe a possibilidade de devolver produtos aos fornecedores de modo a 

minimizar as perdas da farmácia. Para efetuar uma devolução é necessário criar no SI 

uma nota de devolução, criada na opção “Gestão de devoluções” no menu 

“Encomendas”, que será impressa em triplicado – duas acompanham o produto e a 

terceira é arquivada pela farmácia até regularização da devolução. 

Na nota de devolução deve sempre constar o produto a devolver, a quantidade, 

o fornecedor, a fatura a que se refere e o motivo da devolução. O motivo da devolução 

pode ser selecionado de uma lista que o SI disponibiliza: Fora de Prazo, Erro no Pedido, 

Produto Alterado, Embalagem Incompleta, Embalagem Danificada, Outros. 

Após devolver o produto junto com a nota de devolução, o fornecedor aceita ou 

não o produto devolvido. No caso de não ser aceite, o produto retorna a farmácia 

juntamente com uma justificação, por exemplo “Produto não aceite pelo laboratório”, e 

é contabilizado para quebras. No caso de ser aceite, o fornecedor emite uma nota de 
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crédito à farmácia que regulariza a devolução no SI na opção “Regularizações de 

devoluções”. 

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de emitir inúmeras notas de devolução 

assim como regularizar as mesmas no SI. 

 

5. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS PRESENTES NA FARMÁCIA PROGRESSO 

5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) constituem todos aqueles 

que só podem ser dispensados sob apresentação de uma receita médica válida. De 

facto, estes medicamentos podem constituir um risco para a saúde do doente se usados 

sem vigilância médica ou para fins diferentes a que se destinam, podem conter 

substâncias cuja atividade ou reações adversas necessitam de maior aprofundamento 

científico ou ainda podem ser destinados para administração por via parentérica, 

justificando assim o cuidado associado à sua dispensa. 4  

Na farmácia Progresso, a venda de MSRM corresponde ao maior volume de 

vendas visto a farmácia se situar perto da Extensão de Saúde Macieira de Cambra do 

Centro de Saúde de Vale de Cambra.  

A maioria dos atendimentos que realizei incluíam este tipo de produtos. Para a 

dispensa de este tipo de medicamentos, tive de analisar com cuidado e validar a receita 

médica e de seguida fornecer a informação necessária ao utente para o uso correto dos 

medicamentos dispensados. 

 

5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os MNSRM são todos aqueles que não se 

enquadram no artigo 114º do Estatuto do Medicamento (especificações listadas acima 

em 5.1) e, salvo casos previstos na legislação, estes não são comparticipáveis. 4  

Estes são medicamentos de venda livre ou também chamados de “OTC” (over 

the counter – sobre o balcão) e podem ser cedidos sem receita médica, como o nome 

indica, e por isso são muito associados ao aconselhamento farmacêutico. Estes são na 

sua maioria usados para aliviar sintomas de transtornos menores mas não devem ser 

usados por períodos de tempo prolongados pois por serem de venda livre não significa 

que sejam inócuos. Neste contexto, o farmacêutico ocupa um lugar importantíssimo no 

uso racional do medicamento pois pode e deve intervir de forma a promover o uso 

inteligente dos medicamentos ao estabelecer um diálogo claro com o utente sobre a 

utilização do MNSRM em questão. É importante notar que a dispensa deste tipo de 

medicamentos requer uma atenção especial para certos grupos de utentes, 

nomeadamente as grávidas, idosos, crianças ou ainda pessoas com doenças crónicas.  
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Ao longo do meu estágio, pude verificar que os MNSRM são cada vez mais 

solicitados por parte dos utentes. Cada vez mais os utentes adiam as idas ao médico e 

dirigem-se às farmácias em busca de algum medicamento que alivie os seus sintomas. 

Cabe a nós farmacêuticos avaliar atentamente cada situação clínica ao entrevistar o 

utente para termos toda a informação necessária a fim de indicar o tratamento não 

farmacológico correto, selecionar o MNSRM adequado ou então reencaminhar para o 

médico quando a situação clínica assim o exige.  

 

5.3. Produtos de protocolo 

A diabetes mellitus é uma doença crónica da nossa sociedade com prevalência 

cada vez maior e que atinge ambos os sexos e todas as idades. 5 Por isso, desde 1998 

que o Ministério da Saúde e diversos parceiros, nomeadamente as farmácias, 

colaboram juntos no sentido de desenvolver e implementar o Programa Nacional de 

Prevenção e Controle da Diabetes. 6  

Os produtos do protocolo da diabetes são comparticipados pelo Estado de forma 

a facilitar o acesso do utente diabético aos dispositivos indispensáveis à sua 

autovigilância. Assim, o Estado comparticipa em 85% o preço das tiras-teste e em 100% 

o preço das agulhas, seringas e lancetas destinadas aos utentes do Sistema Nacional 

de Saúde (SNS) e subsistemas públicos mediante apresentação de prescrição médica 

válida. 6  

 

5.4. Produtos cosméticos, dermofarmácia e artigos de puericultura 

Na farmácia Progresso, estes tipos de produtos estão expostos na área de 

atendimento ao público de modo a terem mais visibilidade. A farmácia tem disponível 

algumas marcas de produtos de cosmética, dermofarmácia e higiene corporal, 

nomeadamente a Avène®, a Vichy® e a ISDIN®. Quanto aos produtos de puericultura, 

estes são definidos como “qualquer produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, 

a higiene, a alimentação e a sucção das crianças”. 7 A farmácia Progresso dispõe de 

uma vária oferta de artigos de puericultura, tais como leites e farinhas, chupetas e 

fraldas. Também dispõe de produtos essenciais para a higiene e conforto do bebé bem 

como produtos para grávidas e fase pós-parto (cintas pré e pós-parto, entre outros). 

 

5.5. Produtos fitoterapêuticos  

De acordo com a lei, são produtos fitoterapêuticos os medicamentos à base de 

plantas que se destinam a uma utilização sem vigilância médica para fins de diagnóstico, 

prescrição ou monitorização de tratamento. 8  
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Ao longo do estágio, pude reparar que este tipo de produtos são bastante 

procurados, sendo que a maioria dos produtos que eu dispensei tinham finalidades 

diversas tais como o tratamento da obstipação, insuficiência venosa e distúrbios do 

sono. 

 

5.6. Suplementos alimentares 

Entende-se por suplementos alimentares os géneros alimentícios que se 

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

fontes concentradas de determinadas substâncias com efeito nutricional ou fisiológico. 
9 Nesta categoria encaixam uma extensa variedade de produtos sendo que uns que 

mais dispensei na farmácia Progresso foram o Centrum® e o Acutil®, entre outros. 

 

5.7. Medicamentos e produtos de uso veterinário  

Os medicamentos veterinários constituem toda a substância, ou associação de 

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada 

no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo 

uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas. 10 

Sendo que a farmácia Progresso se encontra num meio rural, este tipo de 

produto é bastante solicitado por parte dos utentes, tanto para animais de estimação 

(gatos e cães) como para animais de exploração (cabras e porcos). No primeiro caso, 

foi-me solicitado na maioria das vezes anticoncecionais e antiparasitários externos e no 

segundo caso eram solicitados antibióticos, vacinas e também antiparasitários. Esta 

área de intervenção foi sem dúvida a área onde tive mais dificuldades em satisfazer o 

pedido do utente. Graças aos meus colegas de trabalho, pude aprender um pouco mais 

sobre este mercado e ficar mais à vontade no atendimento. 

 

5.8. Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico consiste em qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, 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. 11  

Ao longo do estágio, dispensei vários dispositivos médicos, nomeadamente 

algodão hidrófilo, pensos, luvas, meias de compressão, compressas e preservativos. 
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6. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

A dispensa de medicamentos por parte do farmacêutico é muito mais do que 

uma simples venda e constitui um fator crucial no uso racional do medicamento. Para 

além de garantir que os medicamentos dispensados são adequados, seguros e efetivos, 

o farmacêutico tem ainda de fornecer toda a informação necessária ao utente para 

promover o correto uso dos medicamentos. Segundo as BPF, o farmacêutico tem como 

dever identificar e resolver problemas relacionados com a medicação aquando da 

dispensa, seja esta feita mediante apresentação de receita médica ou em regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica. 1 

 

6.1. Receita médica 

A prescrição médica deve ser efetuada por via informática (Anexo III – Figura 1) 

exceto em certos casos previstos pela legislação, tais como: 

• Falência do sistema informático; 

• Inadaptação do prescritor; 

• Prescrição no domicílio; 

• Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

A prescrição médica inclui obrigatoriamente a DCI da substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. No entanto, em certos casos 

excecionais, a prescrição médica pode incluir a denominação comercial do 

medicamento, seja por marca ou por indicação do titular da Autorização de Introdução 

no Mercado (AIM), quando a substância ativa prescrita não apresenta medicamento 

genérico comparticipado e também nos seguintes casos: 

• Exceção a): medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

• Exceção b): reação adversa prévia; 

• Exceção c): continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

O utente tem o direito de escolha entre os medicamentos que cumpram a 

prescrição médica, ou seja, que apresentam a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem constante na prescrição médica, exceto nos casos 

mencionados anteriormente: nas exceções a) e b) o medicamento dispensado terá de 

ser aquele que consta na receita médica e na exceção c) o utente apenas poderá 

escolher entre os medicamentos que apresentem um PVP inferior àquele que consta na 

receita médica.12 

Existem vários tipos de receita médica, distinguíveis entre si por uma sigla no 

canto superior direito: 13 

• RN – receita de medicamentos; 
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• RE – receita especial (psicotrópicos e estupefacientes); 

• MM – receita de medicamentos manipulados; 

• MD – receita de produtos dietéticos; 

• MDB – receita de produtos para autocontrolo da diabetes mellitus; 

• OUT – receita de outros produtos (por exemplo, MNSRM). 

 

6.2. Aviamento da receita 

Uma receita médica apenas é válida se incluir as seguintes informações: 

• Número de receita; 

• Local de prescrição e identificação do médico prescritor; 

• Nome e número do utente; 

• Entidade financeira responsável; 

• DCI da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem, número de embalagens; 

• Data de prescrição; 

• Assinatura do médico prescritor. 

As receitas manuais apresentam os mesmos critérios com acréscimo da 

obrigação de apresentarem uma vinheta identificativa do médico prescritor e do local de 

prescrição se aplicável (Anexo III – Figura 2). 12  

Durante o estágio, tive a oportunidade de aviar todo o tipo de receitas. Após 

rececionar e confirmar a autenticidade da receita, analisava a prescrição médica de 

modo a resolver eventuais Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM). Ao 

entregar os produtos prescritos ao utente, fornecia as informações clínicas necessárias 

numa linguagem clara e simples a fim de promover o uso correto, seguro e eficaz dos 

medicamentos por parte do utente. Quando necessário, reforçava a informação 

prestada ao escrever a posologia nas embalagens dos medicamentos. Os produtos 

dispensados eram registados no SI que calculava o valor a pagar pelo utente em função 

da entidade de comparticipação. A última etapa do atendimento consistia na impressão 

da faturação no verso da receita, do pagamento e da impressão da fatura. O verso da 

receita tinha de ser assinada pelo utente declarando que lhe “foram dispensadas as n 

embalagens de medicamentos constantes na receita e prestados os conselhos sobre a 

sua utilização”. Também tinha de assinar, carimbar e datar o verso da receita. A fatura 

para entregar ao utente também era carimbada e assinada. 

 

6.2.1. Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
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Os medicamentos contendo uma substância ativa classificada como 

estupefaciente ou psicotrópica (compreendidas na tabela I e II anexas ao Decreto-Lei 

nº15/93, de 22 de janeiro) têm que ser prescritos isoladamente em receitas médicas 

com validade de 30 dias, distinguíveis pela sigla RE (receita especial) no canto superior 

direito. Estas receitas seguem as mesmas regras que as restantes. Aquando da 

dispensa, o farmacêutico deve introduzir no SI o nome do médico prescritor, 

identificação e morada do doente e identidade do adquirente (nome, morada, número e 

data de validade do cartão de cidadão ou bilhete de identidade e idade). No verso da 

receita, para além da impressão da faturação, são também impressos os dados do 

adquirente. No fim da venda, é emitido um documento com os dados registados 

anteriormente que se junta a um duplicado da receita aviada e que tem de ser arquivado 

na farmácia durante três anos. Adicionalmente, a farmácia tem de enviar mensalmente 

ao INFARMED o registo das entradas e saídas deste tipo de medicamentos. 12,13 

Ao longo do estágio pude aviar várias receitas especiais sendo a maioria delas 

usada na dor oncológica (Palexia Retard ® (Grünenthal)) ou ainda no tratamento da 

hiperatividade infantil (Ritalina LA® (Novartis)). 

 

6.3. Nova receita eletrónica  

Durante o estágio, tive a oportunidade de assistir à implementação da nova 

receita eletrónica patrocinada pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Mylan®. Este 

novo sistema tem como objetivo simplificar a prescrição médica e tornar a dispensa de 

medicamentos mais prática, segura e sustentável, permitindo também uma maior 

rapidez na execução assim como uma melhor deteção de erros. 14 O processo de 

desmaterialização da receita é progressivo sendo que numa primeira fase coexistem 

receitas em papel e receitas eletrónicas. Após o processo de transição, as receitas 

médicas passarão a ser acessíveis através do Cartão de Cidadão do utente.15 

Para aviar as novas receitas eletrónicas, introduzia o Cartão de Cidadão do 

utente no leitor de cartões. Caso o utente não tivesse Cartão de Cidadão, procedia à 

leitura ótica do número da receita e também do código de acesso presente no guia de 

tratamento (Anexo III – Figura 3). A partir daí, o próprio sistema ia buscar à base de 

dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) as informações da 

receita – o utente, o médico prescritor, o local de prescrição, a data de validade, os 

produtos prescritos, a quantidade, a posologia, as exceções caso houver, entre outros. 

Se o utente quisesse exercer o seu direito de opção, tinha que ler o código de direito de 

opção, também presente no guia de tratamento, para indicar ao SI que o utente estava 

a optar por um medicamento com características semelhantes ou com PVP inferior ao 

prescrito no caso das exceções c). Ao terminar o atendimento, o SI pedia para lermos 
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os códigos das embalagens dispensadas. Se algum código ou quantidade diferisse do 

que constava na receita eletrónica, o SI emitia um alerta dizendo que as 

embalagens/quantidades não coincidiam. Este passo revelou-se ser muito útil 

especialmente no caso de medicamentos cujas embalagens são parecidas mas que 

diferem na dose ou no número de unidades, evitando assim um erro de dispensa. 

Na minha opinião, a implementação da nova receita eletrónica permite assegurar 

ao utente uma dispensa ainda mais segura dos medicamentos e revelou-se ser com 

certeza uma alternativa mais prática e sustentável às receitas em papel. 

 

7. SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA PROGRESSO 

7.1. Determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A determinação deste tipo de parâmetros é um serviço requisitado diariamente 

na farmácia Progresso o que traduz um crescente interesse da população no seu estado 

de saúde. Permite não só o acompanhamento e a monitorização do estado de saúde do 

utente como também permite identificar indivíduos não diagnosticados e referenciá-los 

ao médico. 

Todos os aparelhos usados nas determinações de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos devem ser devidamente calibrados e validados de modo a garantir uma 

correta medição. Na farmácia Progresso os utentes podem beneficiar da medição da 

tensão arterial, níveis de colesterol total, glicemia, triglicerídeos assim como da 

determinação do peso. Os resultados são apontados num cartão próprio, entregue ao 

utente, e que permite assim o acompanhamento do utente pelo farmacêutico e médico. 

Durante o meu estágio, realizei inúmeras determinações de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, na maioria das vezes em utentes idosos. Durante a 

determinação, conversava com o utente a fim de saber um pouco mais sobre o seu 

histórico de saúde para que pudesse interpretar o resultado das medições de forma 

objetiva. Sempre que possível, aconselhava algumas medidas não farmacológicas para 

incentivar o utente a adotar um estilo de vida mais saudável.  

 

7.2. Administração de vacinas e injetáveis  

De acordo com a deliberação nº 139/CD/2010 do INFARMED, é possível a 

administração de vacinas (desde que não façam parte do Plano Nacional de Vacinação) 

e injetáveis nas farmácias. Esta deliberação refere ainda que a administração de vacinas 

e injetáveis deve ser feita por um farmacêutico devidamente habilitado com formação 

complementar específica reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos sobre 

administração de injetáveis e suporte básico de vida, nomeadamente no tratamento de 

reações anafiláticas. 16  
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Na farmácia Progresso, a administração de vacinas e injetáveis era efetuada no 

gabinete de atendimento personalizado. 

 

7.3. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela gestão dos 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. As farmácias colaboram 

na recolha dos medicamentos em questão, o que contribui para o uso racional do 

medicamento e para a prevenção de danos ambientais. 17 À entrada da farmácia 

Progresso está um contentor do VALORMED e durante o estágio recebi inúmeras vezes 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso para colocar no VALORMED. Pude 

constatar com grande satisfação que existe uma grande adesão a esta iniciativa por 

parte da população e algumas pessoas iam à farmácia apenas para depositar as 

embalagens vazias e medicamentos sem uso no VALORMED. 

 

8. FATURAÇÃO E RECEITUÁRIO  

A faturação e verificação do receituário pode revelar-se um processo demoroso 

mas é essencial ao bom funcionamento da farmácia. Ao longo do dia, as receitas 

aviadas na farmácia Progresso eram guardadas numa gaveta no balcão de 

atendimento. Quando havia disponibilidade por parte de algum colaborador, estas eram 

recolhidas e organizadas em lotes. Cada lote é constituído por 30 receitas do mesmo 

tipo (pertencentes ao mesmo organismo de comparticipação), sendo que estes lotes 

são automaticamente criados pelo SI. 18 De seguida, procedia-se à verificação das 

receitas para detetar eventuais erros que pudessem prejudicar a saúde do doente ou 

acarretar prejuízos para a farmácia.  

Ao longo do estágio, fiquei encarregue da verificação da maior parte do 

receituário e para tal, durante a conferência do receituário, tinha que ter em conta os 

seguintes elementos: identificação do utente pelo número de utente ou número de 

beneficiário, assinatura do médico prescritor, prazo de validade da receita, entidade de 

comparticipação, concordância entre os medicamentos prescritos e dispensados, 

assinatura do adquirente e receita carimbada, assinada e datada pelo farmacêutico. 

Depois da conferência, para cada lote era impresso um verbete de identificação no qual 

constava o tipo e número sequencial do lote, a importância correspondente ao PVP, a 

importância total paga pelos utentes e a importância total a pagar pelo Estado. No último 

dia do mês, era impresso a relação-resumo dos lotes (original e três copias) e a fatura 

mensal (original e três copias). 18  

No dia 5 do mês seguinte, um estafeta recolhia o receituário relativo ao SNS para 

ser entregue ao Centro de Conferência de Faturas (CCF) sendo que o receituário 
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referente a outros organismos era entregue à Associação Nacional das Farmácias 

(ANF). Caso não fossem detetas incoerências no receituário, as entidades responsáveis 

efetuavam o pagamento das comparticipações à farmácia. Caso contrário, as receitas 

inválidas eram devolvidas à farmácia juntamente com a justificação da devolução. A 

farmácia corrigia os erros detetados caso fosse possível, e reenviava para o CCF junto 

com os lotes do mês seguinte. 

Com a implementação da nova receita eletrónica, toda a conferência de 

receituário se tornou muito mais simples. As receitas aviadas no SI através do novo 

sistema eram catalogadas em apenas dois organismos diferentes (referentes ao SNS): 

os lotes do tipo 99 que incluíam todas as receitas que tinham sido conferidas 

eletronicamente no momento da dispensa e sem erro der validação e os lotes de tipo 98 

que incluíam todas as receitas que tinham sido conferidas eletronicamente no momento 

da dispensa e que tinham sido registadas com erro de validação. Entende-se como erro 

quando se termina um atendimento cuja receita apresenta dados diferentes dos 

importados da SPMS, como por exemplo o PVP. No caso das receitas enviadas para 

os lotes de tipo 99, era apenas necessário verificar a assinatura do médico prescritor e 

do adquirente assim como o carimbo, data e assinatura do farmacêutico. As receitas 

dos lotes tipo 98 necessitavam na mesma de serem conferidas manualmente. 

No que toca à parte do receituário, na minha opinião a implementação da nova 

receita eletrónica constitui um grande alívio para a farmácia, sendo que os 

colaboradores não precisam de perder tempo a verificar o receituário e podem assim 

dedicar mais tempo a outros aspetos mais importantes na farmácia. Outro aspeto a ter 

em conta é a forma prática e rápida com que as receitas são agora verificadas e 

validadas pelos SPMS, permitindo assim um mais rápido reembolso das 

comparticipações à farmácia e também uma poupança significativa para o Estado visto 

que deixa de ser necessário o transporte físico de receitas em papel das farmácias aos 

CCF e vice-versa. 

 

9. CONCLUSÃO  

Estes seis meses de estágio permitiram-me conhecer um pouco melhor a 

realidade da farmácia em Portugal mas também fez-me perceber que a aprendizagem 

nunca acaba e que ainda tenho muito caminho pela frente para um dia me tornar uma 

farmacêutica de excelência. Esta experiência sem dúvida proporcionou-me ainda mais 

motivação e garra para lutar pelo meu futuro.  

Aprendi que um farmacêutico é cada vez mais um profissional de saúde 

polivalente pois lida com inúmeras tarefas no seu dia-a-dia, sejam elas diretamente 
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relacionadas com o medicamento, com a gestão da farmácia ou simplesmente a 

interação social com o utente. 

Concluo com orgulho esta fase que com certeza ficará para sempre na memória. 
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PARTE II 

TRABALHO 1 – Intervenção farmacêutica na contraceção de emergência  
 

1. ENQUADRAMENTO  

O perfil de utentes da farmácia Progresso é diversificado e inclui praticamente 

todas as faixas etárias, contudo verifica-se que é a população idosa que mais usufrui da 

farmácia. Apesar disso, a dada altura tive a oportunidade de atender uma rapariga jovem 

que admitiu ter recorrido à contraceção oral de emergência várias vezes mas que ainda 

assim apresentava imensas dúvidas acerca deste método contracetivo. Decidi então 

elaborar um tema sobre este assunto aproveitando também o fato de que recentemente 

o ellaOne ® (HRA Pharma), cujo princípio ativo é o acetato de ulipristal (UPA), passou 

do estatuto de MSRM a Medicamento Não Sujeito a Receita Médica de Dispensa 

Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF). 19 Percebe-se de imediato a responsabilidade do 

farmacêutico na dispensa de tal medicamento e assim focarei o tema deste trabalho no 

ellaOne ® (HRA Pharma).   

 

2. FISIOLOGIA DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO 

É essencial conhecer a fisiologia do aparelho reprodutor feminino para perceber 

o modo de atuação da contraceção de emergência (CE). 

 

2.1. Regulação hormonal: eixo hipotálamo-hipófise-ovário 

O eixo hipotálamo-hipófise-ovário é o centro que regula todas as funções 

hormonais na mulher. A hormona libertadora de gonadotrofinas (GnRH) é libertada pelo 

hipotálamo para a hipófise através do sistema porta hipotálamo-hipofisário. Por sua vez, 

a hipófise liberta as hormonas gonadotrofinas – a hormona folículo estimulante (FSH) e 

a hormona luteinizante (LH). Todo este sistema é controlado por um mecanismo de 

retrocontrolo que pode ser negativo ou positivo dependendo da altura do ciclo. A FSH é 

responsável pela maturação dos folículos ováricos que por sua vez libertam estrogénio 

e a LH provoca a ovulação e o desenvolvimento do corpo amarelo com consequente 

libertação de progesterona. 20, 21 

 

2.2. Ciclo menstrual 

O ciclo menstrual da mulher dura em média 28 dias sendo que é possível 

algumas mulheres terem ciclos que durem entre 21 a 35 dias. Este ciclo consiste numa 

complexa interação entre o eixo hipotálamo-hipofisário e as hormonas ováricas, o 

estrogénio e a progesterona. O primeiro dia do ciclo é contado a partir do primeiro dia 
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da menstruação. O ciclo menstrual divide-se em duas fases: a fase folicular que tem 

início no primeiro dia do fluxo menstrual e a fase luteínica que se inicia logo após a 

ovulação e acaba com o início da nova menstruação. 21   

 

2.2.1. Fase folicular 

Esta primeira fase do ciclo corresponde ao desenvolvimento dos folículos 

ováricos. No início desta fase, há um aumento da FSH, hormona envolvida na 

estimulação e desenvolvimento dos folículos. Estes, por sua vez, vão produzir 

estrogénio responsável pela maturação dos mesmos. Entre o 5º e 7º dia da fase 

folicular, há o desenvolvimento mais célere de um folículo denominado de folículo 

dominante, mais sensível à FSH e que irá libertar ainda mais estrogénio. Nestas 

condições, desencadeia-se um feedback positivo de curta duração que vai estimular a 

libertação de GnRH que por sua vez estimula a libertação de FSH e LH. No final desta 

fase, assiste-se aos níveis mais altos de LH e de FSH. O pico de LH ocorre cerca de 

20h antes da ovulação. Entretanto, com o aumento de estrogénio, há também o 

aparecimento de uma nova camada funcional no endométrio. 20, 21 

 

2.2.2. Ovulação  

O pico de LH faz com que haja rutura do folículo dominante com a libertação do 

óvulo para as trompas de Falópio. A ovulação ocorre 14 dias antes do primeiro dia do 

próximo ciclo. Estima-se que o período fértil da mulher seja entre 2 dias antes até 2 dias 

depois da ovulação. A fecundação deverá ocorrer entre 24 a 36h após a ovulação. 21 

 

2.2.3. Fase luteínica  

Assim que se dá a ovulação, os tecidos remanescentes do folículo vazio 

convertem-se numa estrutura denominada de corpo amarelo. O corpo amarelo liberta 

progesterona em grande quantidade e estrogénio em menor quantidade. Com o 

aumento destas hormonas, ocorre um feedback negativo sobre os níveis de FSH e LH 

que diminuem drasticamente. Entretanto, a camada funcional do endométrio continua a 

crescer para preparar a eventual implantação do ovo. Entre 9 a 11 dias após a ovulação, 

se não houver implantação do ovo, o corpo amarelo atrofia e degenera levando a uma 

diminuição dos níveis de progesterona e estrogénio provocando a descamação da 

camada funcional do endométrio (menstruação). 20, 21 

 

3. MÉTODOS DE CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA DISPONÍVEIS  

A CE consiste num método destinado a evitar uma gravidez não desejada após 

uma relação sexual não protegida ou em caso de falha do método contracetivo. 20 A 
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nível mundial, estima-se que no ano de 2008 ocorreram 43.8 milhões de abortos (ou 

seja, 28 em 1000 mulheres com idade entre os 15 e 44 anos) dentro dos quais 49% não 

foram feitos de forma segura. 22 Com estes dados, percebe-se a importância crucial da 

CE de modo a reduzir o número de abortos a fim de diminuir a mortalidade e morbilidade 

materna. Posto isto, elaborei sucintamente uma tabela com os principais métodos de 

CE disponíveis no mercado português (Anexo IV – Tabela 1 22-25). 

 

4. ELLAONE ® (HRA PHARMA) 

4.1. Introdução  

Aprovado pela Agência Europeia do Medicamento em maio de 2009, o ellaOne 

® (HRA Pharma), contendo 30mg de UPA, foi comercializado em Portugal a partir de 

março 2010 como MSRM. Em 2013, o Decreto-Lei nº128/2013 de 5 de setembro 

procedeu à alteração do Estatuto do Medicamento com o objetivo de introduzir uma 

nova categoria, a de MNSRM-EF. Permitiu-se assim que alguns medicamentos sejam 

dispensados em farmácias independentemente de prescrição médica mediante a 

intervenção do farmacêutico. 26 Nessa sequência, em 2015, o UPA passou a constar da 

lista de DCI dos MNSRM-EF. 27 

 

4.2. Mecanismo de ação 

O UPA é um modulador sintético do recetor da progesterona com uma ação 

antagonista e parcialmente agonista no recetor da progesterona (Anexo IV – Figura 1 
28). O UPA faz então parte de uma classe de moléculas, os antiprogestágenos, que 

inibem os efeitos da progesterona, hormona essencial na fertilização e no 

estabelecimento da gravidez. 24 O principal mecanismo de ação do UPA consiste na 

inibição ou atraso da ovulação. Contudo, foi demonstrado que a sua ação varia 

consoante o momento da administração no ciclo menstrual, ou seja, depende dos níveis 

de LH: 28, 29 

• Antes do aumento dos níveis de LH, o UPA inibe a rutura folicular em 100% das 

mulheres durante 5 dias após a toma; 

• Depois do aumento mas antes do pico de LH, a rutura folicular não ocorre em 

78,6% das mulheres durante 5 dias após a toma; 

• Após o pico de LH, a rutura folicular foi inibida em apenas 8,3% das mulheres 

durante 5 dias após a toma; 29  

• Também foi demonstrado que se a toma ocorrer no dia do pico de LH, o UPA 

poderá atrasar a ovulação durante 24 a 48h. 28, 29 

O UPA atrasa a ovulação inibindo ou atrasando o aumento de LH. Contudo, o 

UPA poderá também ter uma ação inibitória direta na rutura folicular ao interferir com os 
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recetores da progesterona necessários para a ovulação. O fato de o UPA atrasar a 

ovulação durante 5 dias é pertinente pois corresponde ao tempo de sobrevivência 

estimado dos espermatozoides no trato genital feminino. 29 

Alguns autores sugerem ainda, baseando-se em estudos in vitro, que o UPA 

possa alterar a histologia do endométrio impedindo a implantação de um eventual ovo. 
22 Apesar de o UPA não atrasar significativamente a maturação do endométrio, a sua 

administração no início da fase luteínica pode levar à diminuição do espessamento 

endometrial. Contudo, ainda está por demonstrar uma ação direta com relevância 

clínica. 22, 24, 28  

 

4.3. Efeitos adversos   

Após a comercialização do ellaOne ® (HRA Pharma) na Europa foram 

reportados vários efeitos adversos através de ferramentas de farmacovigilância. Assim, 

foi possível elaborar uma lista dos principais efeitos adversos após a toma deste produto 

por 1.4 milhões de mulheres entre outubro de 2009 e maio de 2013. 30 Os efeitos 

adversos reportados durante os ensaios clínicos foram os mesmos do que aqueles 

reportados após a comercialização do ellaOne ® (HRA Pharma). No geral, o UPA é bem 

tolerado e não está associado a nenhum efeito adverso grave. Os efeitos adversos mais 

frequentes são dores de cabeça, náuseas, dores abdominais, dismenorreia, cansaço e 

tonturas, sendo todos estes de gravidade moderada a média e resolvem-se 

espontaneamente. 24, 28, 30 Após a toma de UPA, é comum haver um atraso da 

menstruação de aproximadamente 2 dias mas com abundância normal. 24, 28 

Se ocorrer vómitos nas 3h a seguir à toma, é recomendada a toma de uma outra 

dose de UPA pois a absorção pode ter sido comprometida. 28 

 

4.4. Contraindicações e interações medicamentosas 

O UPA está contraindicado em casos de suspeita de gravidez. Até hoje não 

existem dados suficientes visto que poucas gravidezes foram expostas ao UPA. Da 

mesma forma ainda é desconhecido se o UPA é excretado no leite materno pelo que a 

amamentação não está indicada nas 36h após a toma. Teoricamente, sendo o UPA um 

composto lipófilo, é possível que este seja excretado no leite materno daí não ser 

possível excluir o risco de passagem do composto para o bebé. 28, 31 

No que toca às interações medicamentosas, demonstrou-se in vitro que o UPA 

é metabolizado pela CYP3A4, no entanto não houve estudos in vivo. Assim, em teoria, 

indutores e inibidores da CYP3A4 podem afetar as concentrações plasmáticas de UPA. 

Substâncias indutoras da CYP3A4, tais como a rifampicina, fenitoína, fenobarbital, 

topiramato, carbamezapina ou ainda a Erva de Hipericão, podem reduzir a concentração 

20 
 



Raquel Sousa 
Relatório de Estágio Curricular 2014/2015 

plasmática enquanto inibidores da CYP3A4 como o itraconazol ou cetoconazol podem 

aumentar as concentrações plasmáticas de UPA. 24, 28 

O UPA também é dependente do pH aquando da sua absorção pelo que o uso 

concomitante de inibidores da bomba de protões ou antiácidos não é recomendado. No 

entanto, foi demonstrado que não existe qualquer interação com comida pelo que o UPA 

pode ser administrado em jejum ou não. 31 

Por fim, o UPA poderá também interferir com a eficácia de outros medicamentos 

que contenham progestagénios, como os contracetivos orais combinados ou 

progestativos orais, dado que este se liga com alta afinidade ao recetor da progesterona. 

Como tal, é recomendado que a seguir à toma de UPA sejam usados métodos 

adicionais de contraceção até ao início do ciclo menstrual seguinte. 28, 32  

 

4.5. Eficácia UPA vs. Levonorgestrel (LNG) 

Atualmente, uma única toma de 1,5 mg de LNG consiste no método contracetivo 

oral de emergência mais usado e mais acessível no mundo. Apesar do mecanismo 

principal de ação ser o mesmo tanto para o UPA do que para o LNG – inibição da rutura 

folicular, vários estudos demonstraram que o LNG é apenas eficaz se administrado entre 

o momento em que há seleção de um folículo dominante até ao momento em que os 

níveis de LH começam a aumentar. O UPA é assim mais eficaz que o LNG quando 

administrado pouco tempo antes da ovulação quando os níveis de LH já começaram a 

aumentar, altura em que o LNG já não tem eficácia. Esta diferença revela-se crucial pois 

é nesta altura do ciclo que a probabilidade de conceção é maior. 29, 30, 33, 34 Ainda se 

desconhece a razão pela qual o UPA é mais eficaz na presença de níveis aumentados 

de LH do que o LNG mas especula-se que possa ter a ver com a capacidade do UPA 

interferir nos recetores da progesterona que medeiam a rutura folicular. 33 

O LNG está indicado como CE nas 72h após a relação sexual não protegida. 35 

Ao contrário do UPA, cuja eficácia é constante ao longo das 120h, a eficácia do LNG 

diminui drasticamente após 72h. O UPA é o primeiro contracetivo oral de emergência 

com indicação para ser administrado nas 120h após a relação sexual. O UPA também 

apresenta um perfil de segurança similar ao LNG com efeitos adversos similares. 28, 32 

Ensaios clínicos randomizados controlados levados a cabo por Creinin et al 

(2006) 36 e Glasier et al (2010) 34 cujos resultados foram posteriormente combinados 

numa meta-análise 34 demonstraram uma taxa de gravidez menor no grupo tratado com 

UPA do que no grupo tratado com LNG às 24h, 72h e 120h após a relação sexual não 

protegida (Anexo IV – Tabela 2). 28, 34 O UPA pode portanto ser considerado a melhor 

opção para CE especialmente se administrada mais de 72h após a relação sexual não 

protegida. 28 
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5. PAPEL DO FARMACÊUTICO  

A nível mundial, observa-se que a falta de conhecimento é o maior impedimento 

no uso da CE até entre as mulheres que sabem da existência da “pílula do dia seguinte” 

como é comumente chamada. 22 O farmacêutico, na qualidade de profissional de saúde 

próximo da população, adquire um papel crucial no esclarecimento e na informação ao 

cidadão. De acordo com um estudo realizado em 2015 pela Associação Portuguesa 

para a Defesa do Consumidor (DECO), 78% das pessoas consultam em primeiro o 

farmacêutico para obter aconselhamento sobre um estado de saúde ou para esclarecer 

dúvidas sobre a toma de um certo medicamento. 37 O farmacêutico não se deve restringir 

à simples dispensa de medicamentos, mas sim fornecer ao utente um aconselhamento 

rigoroso para promover o uso racional do medicamento. No caso da CE, o 

aconselhamento torna-se crucial devido a todas as consequências que possam advir do 

seu uso incorreto. 

O farmacêutico deve ter conhecimento dos métodos contracetivos disponíveis a 

fim de poder esclarecer atempadamente o utente. A dispensa de CE revela-se 

claramente uma oportunidade para comunicar e educar a mulher, ou até o casal, pois o 

recurso à CE pressupõe uma das seguintes situações: a não utilização de métodos 

contracetivos regulares ou a falha do método contracetivo regular usado. Em ambas as 

situações, o farmacêutico tem o dever de perceber de onde vem o problema e tentar 

otimizar não só o uso da CE como também o uso dos métodos contracetivos regulares. 
38 

Relativamente a este conceito, o farmacêutico possui um lugar privilegiado para 

desmitificar e acabar com o preconceito associado. A própria designação comumente 

dada à CE, “pílula do dia seguinte”, pode induzir as mulheres em erro e levá-las a pensar 

que a toma só é possível no dia a seguir à relação sexual não protegida. 23 Como 

consequência, as mulheres podem ter dificuldades em identificar se têm necessidade 

em recorrer à CE ou não. Desta forma, aquando o aconselhamento deve ser esclarecido 

que a toma pode ser feita até 120h (5 dias) após a relação sexual realçando sempre 

que quanto mais cedo for tomada, maior a sua eficácia. Muitas vezes existe uma certa 

confusão por parte das mulheres acerca do mecanismo de ação da CE. De facto, podem 

ter a ideia errada de que a CE é um método abortivo. Este preconceito tanto se pode 

revelar como uma barreira ao uso da CE, como pode incentivar ao uso incorreto por 

sobrestimar a sua eficácia. 23 Assim, o farmacêutico deve tranquilizar e dar a conhecer 

de forma simples e clara o modo de atuação, o que permitirá uma maior aceitação do 

uso da CE. É também erro frequente pensar que a CE confere proteção para as relações 

sexuais seguintes até ao final do ciclo: não só não confere como até pode aumentar o 
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risco de gravidez. De facto, ao atrasar a ovulação, a CE faz com que o período fértil da 

mulher ocorra mais tarde no ciclo menstrual, numa altura em que a mulher pensa que 

já não corre risco. 33 Também deve ser enfatizado que a CE não previne as infeções 

sexualmente transmissíveis bem como não deve ser usada como um método 

contracetivo regular em virtude da sobrecarga hormonal. 39 Por fim, o farmacêutico deve 

proceder à dispensa de CE sem juízos de valor pois infelizmente muitas mulheres que 

recorrem à CE ainda são julgadas como tendo comportamentos sexuais irresponsáveis. 
22  

 

5.1. Dispensa de ulipristal  

A CE pode não ser um assunto fácil de abordar para a utente e por isso cabe ao 

farmacêutico fazer com que a mulher se sinta o mais à vontade possível. A 

confidencialidade tem de ser garantida e por isso, sempre que possível, a dispensa deve 

ser feita num local privado como no gabinete de atendimento personalizado. Deve-se 

agir de forma natural, calma, transmitir segurança e usar uma linguagem simples.  

Tendo como base os protocolos de dispensa de CE elaborados pela Ordem dos 

Farmacêuticos 20 e pelo INFARMED (Anexo IV – Figura 2) 40, o primeiro passo consiste 

na avaliação da situação. É necessário escutar a utente e de seguida fazer perguntas 

pertinentes que ajudarão a decidir se a dispensa de ulipristal é necessária ou 

inapropriada. A primeira informação que se tem de perceber é se se está a comunicar 

com quem vai tomar a CE. Se não for o caso, deve-se pedir para falar com a pessoa, 

seja presencialmente ou por telefone. Apenas assim haverá a certeza de que a 

informação sobre o uso da CE será transmitida de forma correta. De seguida, o 

farmacêutico deverá assegurar-se que existem condições para a dispensa de ulipristal 

ao colocar as seguintes perguntas: 

• Quanto tempo decorreu desde a relação sexual? 

• Quando foi o primeiro dia da última menstruação e se tem ciclos regulares? 

• Toma alguma medicação? 

• Tem algum problema de saúde? 

• Se tiver sido o caso, qual foi o método contracetivo usado e qual foi a falha? 

Através deste questionário, o farmacêutico avalia assim se a situação se 

encontra dentro dos critérios de inclusão ou dos critérios de exclusão (Anexo – Tabela 

3 20, 40). Neste último caso, a utente tem de ser referenciada para consulta médica.  

Prosseguindo para a dispensa da CE, tem de haver garantia que a seguinte 

informação foi transmitida e percebida de forma correta:  

• Tomar o comprimido o mais cedo possível dentro das 120h a seguir à relação 

sexual. O comprimido pode ser tomado com ou sem alimentos; 
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• Explicar que não é um método abortivo, apenas atrasa a ovulação para que o 

óvulo não seja fertilizado pelos espermatozoides. Deste modo, a eficácia não é 

100% garantida pois há probabilidade da ovulação já ter ocorrido; 

• Se vomitar até 3h depois da toma é necessário repetir a toma; 

• É normal ocorrerem perturbações menstruais como um atraso ou adiantamento 

da próxima menstruação; 

• Se usar um método hormonal contracetivo regular, pode e deve continuar a 

tomar como normalmente toma mas a sua ação contracetiva pode ficar diminuída 

pelo que se recomenda o uso de um método de barreira fiável até ao início da 

menstruação seguinte (o preservativo, por exemplo); 

• A CE é apenas um contracetivo de último recurso e se o uso de CE é recorrente 

é um sinal de que precisa aderir a um método contracetivo regular. 

Para reforçar a informação acima descrita, é aconselhado a entrega de um 

panfleto informativo à utente (Anexo IV – Figura 3a e 3b 20, 28, 31-33, 35, 39, 40). 

A dispensa termina ao solicitar à utente que notifique qualquer efeito adverso 

para o qual não tenha sido alertada e que se o atraso da menstruação for superior a 7 

dias terá que realizar um teste de gravidez.  

 

5.2. Casos práticos  

Caso 1: JP, 27 anos, usa anel vaginal como método contracetivo. Dirigiu-se à 

farmácia Progresso para saber se já havia NuvaRing® (MSD), visto ser um produto que 

esteve algum tempo esgotado. Na mesma ocasião, aproveitou para fazer algumas 

perguntas sobre a contraceção de emergência. Referiu que já tinha tomado algumas 

vezes e queria saber se esta tinha efeito até ao fim do ciclo. Foi-lhe explicado que não 

conferia proteção e que tinha de usar um método barreira fiável adicional até ao início 

da próxima menstruação. A utente ficou muito surpresa pois acreditava que conferia 

proteção e confessou então “ter tido muita sorte”. Como o NuvaRing® (MSD) ainda não 

se encontrava disponível, a utente ficou de voltar à farmácia noutra ocasião. 

 

Caso 2: AC apresentou-se à farmácia dizendo que tinha tido relações 

desprotegidas no dia anterior às 23h30. Solicitou a pílula do dia seguinte por receio de 

engravidar. Foi-lhe perguntado quando é que tinha sido a última menstruação, ao qual 

ela respondeu que tinha sido há um mês sensivelmente. Foi-lhe dispensado Norlevo® 

(HRA Pharma) com a indicação de que se vomitasse ou tivesse diarreia nas próximas 

3h que devia repetir a toma. Foi-lhe dito para usar outro método de barreira fiável até ao 

próximo ciclo menstrual e para estar atenta à próxima menstruação; se houvesse um 

atraso superior a 7 dias, teria que fazer um teste de gravidez. 
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6. CONCLUSÃO  

A eficácia da CE depende inteiramente do momento no ciclo menstrual da mulher 

em que é tomada. Prever o momento exato da ovulação é impossível e por isso a CE é 

administrada o mais cedo possível na esperança de ainda impedir a ovulação.  

A CE ideal deve ser segura, fácil de usar e fácil de acesso, ser eficaz até 120h 

(tempo de sobrevivência do espermatozoide) e, idealmente, ter uma ação pós-

ovulatória. A descoberta de novas moléculas, tal como o UPA, permite-nos estar um 

passo mais próximo da CE ideal. No entanto, ainda são necessários estudos mais 

aprofundados para conhecer melhor o mecanismo de ação e o perfil de segurança do 

UPA. 23, 25 

O papel do farmacêutico é particularmente crucial na educação da população 

sobre este tema. Ainda circulam muitos mitos e preconceitos sobre a pílula do dia 

seguinte e nenhum profissional de saúde está mais apto, em termos de conhecimento 

técnico-científico e em termos de acessibilidade da população, do que o farmacêutico 

na informação e educação deste tema.  
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TRABALHO 2 – A importância da hidratação no idoso 
 

1. ENQUADRAMENTO  

A água é essencial para a vida e como tal constitui um dos mais importantes 

nutrientes para o bom funcionamento do organismo. 41 Cada faixa etária tem as suas 

necessidades diárias de ingestão de água, sendo que a população idosa tem uma 

necessidade de ingestão similar à dos jovens adultos. No entanto, existem certas 

mudanças fisiológicas características do envelhecimento que fazem com que o 

organismo tenha mais dificuldade em manter o equilíbrio hídrico. 41,42 

Com a chegada do verão e das temperaturas altas, os idosos correm um risco 

acrescentado de desidratação. Desta forma, e porque a larga maioria dos utentes da 

farmácia Progresso são idosos, achei pertinente elaborar um trabalho sobre este tema 

para sensibilizar tanto os próprios idosos como também os familiares e cuidadores para 

o perigo da desidratação assim como as medidas de prevenção que podem adotar. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA NO CORPO HUMANO  

A água é tão essencial para o funcionamento do organismo que um indivíduo 

poderá viver algumas semanas sem alimento mas não sobreviverá após alguns dias 

sem água. De facto, o corpo humano é constituído por cerca de 60% de água, distribuída 

pelos meios intracelulares e extracelulares. O meio extracelular corresponde ao fluido 

intersticial e ao plasma. 43 

A água está no centro de várias atividades no corpo humano e por isso é o 

nutriente mais importante na manutenção da vida. As principais funções da água são as 

seguintes: 41, 43 

• É o meio para todas as reações químicas que ocorrem no organismo; 

• Regula a temperatura corporal através da transpiração; 

• Serve de transporte de nutrientes para as células; 

• Serve de transporte para expelir resíduos através dos rins; 

• É um componente essencial da saliva, lágrimas, humor vítreo e fluido 

sinovial, entre outros. 

Um distúrbio no equilíbrio hídrico do corpo irá assim afetar todas estas funções 

essenciais à vida. 

 

3. O IDOSO  

3.1. Dados demográficos em Portugal 

Portugal é cada vez mais um país envelhecido seguindo assim a tendência que 

se observa nas sociedades modernas. De acordo com os censos 2011, 19% da 
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população portuguesa tem mais de 65 anos e a tendência para o futuro mostra um ainda 

mais acentuado envelhecimento demográfico. 44, 45 Com estes dados, percebe-se de 

imediato que os cuidados direcionados a esta faixa etária vão adquirir cada vez mais 

força no futuro. 

 

3.2. Necessidades hídricas no idoso 

Apesar da grande variabilidade de valores recomendados de ingestão diária de 

líquidos definidos por várias instituições internacionais, o Instituto de Hidratação e 

Saúde (IHS) decidiu adaptar os valores de referência publicados pela European Food 

Safety Authority (EFSA) às recomendações para a população portuguesa. Para facilitar 

a compreensão da população acerca das suas necessidades hídricas diárias, os valores 

de referência publicados em Portugal refletem os valores de referência da ingestão de 

água proveniente apenas do consumo de bebidas e não a água total. De facto, 

considera-se que cerca de 20 a 30% da água ingerida provém dos alimentos, sendo que 

a percentagem varia consoante o tipo de alimento. As necessidades hídricas diárias 

foram adaptadas a diferentes faixas etárias e a ambos os sexos (Anexo V – Tabela 1). 
46  

Apesar dos valores de referência para os idosos serem os mesmos do que para 

os jovens adultos, as mudanças fisiológicas que acompanham o envelhecimento, das 

quais falaremos mais à frente, assim como uma variedade de patologias e 

polimedicação afetam a capacidade do organismo em manter o equilíbrio hídrico. 41,42 

Estas vulnerabilidades levaram à criação de uma pirâmide alimentar modificada 

especialmente pensada para o idoso em que a ingestão de água passou a representar 

a base da pirâmide 47 (Anexo V – Figura 1 48). 

 

3.3. Alterações fisiológicas  

O envelhecimento é definido como um fenómeno natural caracterizado por uma 

perda progressiva e irreversível da adaptação do organismo às condições do ambiente. 

Assim, ocorrem de forma complexa várias alterações morfológicas, psicológicas, 

funcionais e bioquímicas com repercussões no estado nutricional do idoso. 49 Várias 

dessas alterações acabam por tornar a pessoa idosa mais vulnerável a estados de 

desidratação: 

• Modificações na composição corporal 

 A composição em água no corpo é de cerca 60% até por volta dos 40 anos 

sendo que depois dos 60 anos esta percentagem desce para cerca de 50%. 50 A massa 

gorda, muito pobre em água, aumenta com o envelhecimento ao invés da massa magra 

que diminui e que contém 73% da água presente no nosso organismo. 49, 51 A diminuição 
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da massa muscular e da massa óssea contribuem para a diminuição da massa magra. 

Observa-se assim uma diminuição importante da quantidade total de água no organismo 

associada à perda de massa magra. Sendo a reserva hídrica menor, é com maior 

facilidade e rapidez que o idoso se encontra em situação de desidratação. 

 

• Diminuição da perceção da sede 

Foi demonstrado que a sensação de sede, mecanismo de alerta para a 

necessidade de ingestão de líquidos, diminui com a idade levando assim a um menor 

consumo de bebidas. A sensação de sede no idoso é então indicativo de um quadro de 

desidratação já instalado. 41, 50, 51  

 

• Diminuição da função renal  

Com o envelhecimento, inicia-se a diminuição da função renal. Estima-se que 

um indivíduo perderá entre um terço a metade do número de nefrónios até aos 90 anos 

de idade. A taxa de filtração glomerular diminui, o rim fica cada vez menos sensível à 

ação da vasopressina perdendo assim a capacidade de concentrar a urina, ou seja, de 

reter água. Com a idade, os rins também secretam cada vez menos renina levando a 

baixos níveis de aldosterona, diminuindo assim a reabsorção de sódio nos túbulos 

renais. 41, 49, 52 

 

4. DESIDRATAÇÃO NO IDOSO 

Existe uma variedade de definições para caracterizar a desidratação mas no 

geral esta é definida como uma diminuição na quantidade total de água corporal. 52, 53  

 

4.1. Fatores de risco 

Para além das alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento que por si 

só já constituem fatores de risco, existem outros aspetos a ter em conta que podem 

levar ao agravamento da falta de hidratação. Os seguintes pontos podem constituir 

sinais de alerta para os profissionais de saúde e para o cuidador acerca do risco de 

desidratação no idoso. 41, 51 

 

• Fatores pessoais 

Muitas vezes, o próprio idoso não está habituado a beber água e pode até nem 

gostar de beber água. A falta de conhecimento de que a água não é a única fonte de 

líquidos disponível assim como dos benefícios de uma hidratação adequada podem ser 

um impedimento à ingestão de líquidos. 53 
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• Fatores sociais 

O contato social é um aspeto importante pois a ingestão de líquidos é vista muita 

vezes como uma atividade social. Infelizmente, a isolação social é uma realidade para 

muitos idosos que acabam inevitavelmente por negligenciar-se levando não só à menor 

ingestão de líquidos como também a situações de malnutrição. 53 

 

• Fatores iatrogénicos  

A polimedicação é uma situação muito comum no idoso em que a toma de 

laxantes, diuréticos e inibidores da enzima de conversão da angiotensina é muito 

frequente. O uso de medicação com efeitos anticolinérgicos, tais como antipsicóticos e 

ansiolíticos, que têm como efeitos secundários a obstipação, retenção urinária e 

xerostomia também contribuem para um maior risco de alteração do equilíbrio hídrico. 
41, 50 

 

• Fatores nutricionais  

São vários os fatores que podem levar um idoso a não se alimentar 

corretamente: diminuição do apetite devido à perda do sentido do paladar ou a efeitos 

secundários da medicação, dificuldades físicas em preparar as refeições, esquecimento 

ou ainda depressão. 54 20 a 30% da ingestão diária de líquidos provem dos alimentos e 

uma menor ingestão de alimentos leva invariavelmente a uma menor ingestão de 

líquidos. 42, 46, 51 

 

• Fatores relacionados com patologias do idoso 

A presença de co-morbilidades é muito frequente no idoso e tem sido associada 

a situações de desidratação. Diabetes, cancro, doenças cardiovasculares e ainda 

patologias que provoquem febre ou infeções (por exemplo, infeções urinárias ou 

respiratórias) são fatores de risco para a desidratação. Para além disso, é frequente o 

idoso ter dificuldades locomotoras, problemas de visão, dificuldades na deglutição e 

alterações cognitivas que dificultam a comunicação com terceiros. Tudo isto constituem 

fatores que limitam o acesso ao consumo de líquidos. Por fim, mas não menos 

importante, um grande impedimento ao consumo de líquidos no idoso é o medo da 

incontinência. A incontinência urinária traz um grande constrangimento ao idoso e por 

isso tentam evitar ingerir líquidos para não terem que ir tão frequentemente à casa de 

banho seja de dia ou de noite, ou porque se aborrecem de depender de alguém para se 

deslocar à casa de banho. 42, 51, 53 

 

• Fatores ambientais 
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No inverno, a maior incidência de infeções (como a gripe ou a pneumonia) 

acresce o risco de desidratação no idoso. A presença de febre, vómitos e diarreia são 

situações que requerem uma ingestão ainda maior de líquidos. No verão, com as 

temperaturas altas a água corporal perdida é maior e há assim uma maior necessidade 

de repor o equilíbrio hídrico. 41, 46 

 

Em anexo encontra-se uma tabela resumindo os principais fatores de risco para 

a desidratação no idoso (Anexo V – Tabela 2 41, 51). 

 

4.2. Sinais clínicos  

A desidratação é uma condição muito difícil de se identificar e diagnosticar, 

especialmente no idoso. Idealmente, seriam necessários sinais clínicos evidentes tanto 

em situações iniciais de desidratação como em situações mais avançadas. 53 No geral, 

os sinais clínicos de desidratação incluem: 41, 52, 55 

• Diminuição na produção de suor – axilas e palma das mãos secas; 

• Boca seca; 

• Obstipação; 

• Diminuição da elasticidade da pele (pele seca); 

• Alterações do estado de consciência; 

• Hipotensão ortostática; 

• Oligúria com urina escura e odor forte. 

No entanto, muito dos sintomas clássicos da desidratação confundem-se com 

outras condições comuns nos idosos. A pele seca, sem elasticidade é característica da 

idade ao passo que a boca e mucosas secas assim como a obstipação podem ser 

efeitos secundários da medicação. A hipotensão ortostática também é um sintoma 

comum da terceira idade. Logo, são sintomas nem sempre associados pelos 

profissionais de saúde a estados de desidratação. 41, 52, 53, 54 

Uma perda de peso corporal superior a 3% num curto espaço de tempo (ou perda 

de mais de 1kg por dia) pode revelar-se útil no diagnóstico rápido da desidratação mas 

pressupõe que se conheça o peso inicial do idoso e necessita de, no mínimo, duas 

avaliações distintas. 41, 53 

Para ajudar no diagnóstico, é essencial ter em conta se há presença ou não de 

um ou mais fatores de risco anteriormente mencionados.  

Em suma, os sinais clínicos de desidratação nos idosos, não tendo uma alta 

sensibilidade nem especificidade, devem ser acompanhados por uma avaliação 
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laboratorial de parâmetros bioquímicos a fim de confirmar e determinar a severidade da 

desidratação. 41, 55  

 

4.3. Consequências 

A desidratação no idoso traz consequências negativas a nível das funções 

cognitivas, nomeadamente com o aparecimento de dores de cabeça, estados de 

confusão e letargia. Estes sintomas são difíceis de associar a estados de desidratação 

por serem sintomas atípicos e vagos. 41, 53, 55 A manutenção de uma boa hidratação é 

essencial pela estreita relação entre a hidratação celular e a função celular, incluindo 

assim a função cerebral. A desidratação é assim um fator de predisposição ao 

aparecimento de estados de astenia, diminuição da capacidade de atenção e 

concentração e delírio. 50-52 

Estados de desidratação também aumentam o risco do aparecimento de certas 

condições tais como infeções do trato urinário, cálculos renais, insuficiência renal e 

hipertermia sob condições de temperaturas elevadas e estão associados ao aumento 

das taxas de mortalidade em idosos hospitalizados. 42, 43, 53  

Por fim, devido a estados de confusão e desorientação provocados pela 

desidratação, a propensão para quedas aumenta consideravelmente o que acarreta 

várias consequências para o idoso tanto a nível físico, como psicológico e económico. 
42, 52 

 

5. A PREVENÇÃO E O PAPEL DO FARMACÊUTICO  

Primeiramente, para conseguir prevenir a desidratação, é necessário detetar os 

idosos em risco. Por isso, o conhecimento dos fatores de risco são fundamentais tanto 

para o farmacêutico como para o cuidador da pessoa idosa. 51 

Uma grande parte da população idosa vive sozinha, de forma independente e a 

única fonte de informação de saúde é, muitas vezes, a farmácia. Cada vez mais o idoso 

constitui o grupo mais fiel e assíduo da farmácia desenvolvendo assim uma relação de 

proximidade com o farmacêutico. Adquirimos portanto uma posição privilegiada para a 

comunicação e educação de informações de saúde. A revisão com frequência da 

medicação, sobretudo do uso de diuréticos, laxantes e outros fármacos com efeito a 

nível renal é uma mais-valia na prevenção da desidratação. 56 

Vários autores são da opinião de que educar tanto os idosos como os cuidadores 

e alertar para os riscos da desidratação e as suas consequências são estratégias 

importantes na prevenção da desidratação. De facto, pouquíssimos idosos e cuidadores 

estão cientes da importância da manutenção de uma hidratação adequada. 51-53 Assim, 
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elaborei um panfleto (Anexo V – Figura 2a, 2b 41-43, 46, 51, 53, 56) que deixei à disposição 

dos utentes da farmácia Progresso. 

A forma mais eficaz e simples de prevenir a desidratação é muito simplesmente 

incentivar e relembrar o idoso a beber mais líquidos, mesmo se o idoso achar que não 

é necessário por ter uma perceção menor da sede. Tal ação passa por garantir que haja 

sempre bebidas disponíveis e facilmente acessíveis para o idoso, seja em casa (copos 

e jarros de água à vista por exemplo) ou até na farmácia (máquinas dispensadoras de 

água) 41, 52 Não menos importante, garantir uma boa acessibilidade às instalações 

sanitárias impedirá que o idoso não beba por medo de incontinência. 56 

De acordo com o EFSA (Anexo V – Tabela 1 46), o idoso necessita de ingerir 1,5L 

(para as mulheres) e 1,9L (para os homens) de água por dia. É óbvio que estes valores 

têm de ser ajustados a cada um dependendo dos alimentos que ingere, da prática de 

exercício físico, se está calor ou ainda se tem vómitos, diarreia ou febre. No último caso, 

devido à perda aumentada de água corporal por transpiração, a ingestão de líquidos 

deve ser aumentada de 500 mL por cada grau de febre superior a 38ºC. 41, 51  

Uma ótima ocasião para incentivar a ingestão de líquidos são as refeições pois 

estas acontecem regularmente durante o dia e são vistas como situações normais para 

consumir líquidos. A toma de medicação pode também constituir uma oportunidade para 

beber: em vez de beber o suficiente para engolir o comprimido, incentivar a beber meio 

copo ou até um copo inteiro de água. Simultaneamente, é recomendado incentivar a 

ingestão de água entre as refeições de forma regular: beber pequenas quantidades 

várias vezes ao invés de beber grandes quantidades de líquido de uma só vez. Ao beber 

uma grande quantidade, a distensão gástrica resultante diminui rapidamente a 

sensação de sede e acabaria por ter o efeito contrário do esperado. 41, 42, 51  

Informar os idosos de que existe uma grande variedade de bebidas para além 

da água simples também contribui para o aumento da ingestão de líquidos. Segundo 

um estudo da IHS, uma grande parte da população portuguesa revelou não gostar de 

água e desconhecer a possibilidade de se hidratar com outras bebidas. 46 Apesar de a 

água constituir a fonte de hidratação de eleição, é importante esclarecer que chás, 

sumos de fruta naturais sem adição de açúcar, infusões, leite, água aromatizada ou 

gelificada ou ainda sopas são ótimas alternativas à água. As sopas são uma excelente 

fonte de hidratação pois contêm 88 a 93% de água e em geral são muito bem aceites 

às refeições pelos idosos. 41, 51, 56  

O consumo de alimentos ricos em água, muitas vezes negligenciado, também 

deve ser incentivado, nomeadamente o consumo de vegetais frescos, fruta, queijo e 

iogurte. Recomendar o consumo de cinco frutas e legumes por dia aumenta 
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consideravelmente a ingestão de água. 41, 43, 51 Na tabela 3 do anexo V consta o teor em 

água de vários alimentos e bebidas comumente consumidos. 43, 57 

Por fim, mas não menos importante, todas estas recomendações têm de ser 

aplicadas de acordo com a preferência do idoso (tipo de bebida, marcas, etc.). 56 Adaptar 

cada recomendação a cada indivíduo apenas contribuirá para uma melhor cooperação 

por parte do idoso.  

 

6. CONCLUSÃO  

O aporte adequado de líquidos tem sido associado a vários efeitos positivos na 

saúde do idoso como uma menor frequência de quedas, menor prisão de ventre e um 

risco diminuído do cancro da bexiga nos homens. 43 Apesar disso, a desidratação é o 

distúrbio hidro-eletrolítico mais frequente no idoso e, se não for tratado, pode ser fatal. 
41 

A vulnerabilidade do idoso à desidratação advém não só das alterações 

fisiológicas naturais como também de fatores relacionados com doenças, fatores 

iatrogénicos e sociais. 41 Esta situação clínica é facilmente prevenível se estivermos 

atentos aos fatores de riscos. Garantir uma adequada ingestão diária de líquidos, não 

só através de bebidas mas também dos alimentos, e consciencializar os idosos, 

cuidadores e familiares para os riscos e consequências da desidratação é fundamental 

na prevenção. 56 O farmacêutico, pela relação de proximidade com a população, possui 

um lugar privilegiado na comunicação dessa informação. No caso da farmácia 

Progresso, não só ajuda quem vive sozinho como também idosos institucionalizados no 

lar que se encontra a proximidade pois era frequente os cuidadores e familiares irem à 

farmácia. 
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TRABALHO 3 – Aconselhamento não farmacológico na hipertensão arterial e 
dislipidemias 
 
1. ENQUADRAMENTO 

Ao longo do meu estágio, umas das tarefas que mais desempenhei no dia-a-dia 

foi a medição de parâmetros bioquímicos, em particular a medição da pressão arterial, 

dos níveis de colesterol e de triglicerídeos. É, sem dúvida, um ótimo sinal de que cada 

vez mais as pessoas se preocupam em controlar estes parâmetros. Contudo, percebi 

que muitas vezes as pessoas, de uma certa forma, medem sem saber bem o que estão 

a medir, sobretudo no que toca ao colesterol e aos triglicerídeos. Apesar da noção de 

tensão arterial ser bem compreendida pela população, os conceitos de colesterol e, mais 

em particular, triglicerídeos, permanecem uma incógnita para a grande maioria dos 

utentes. Com isto em mente, decidi desenvolver este trabalho com o objetivo de 

promover a saúde cardiovascular junto do utente, ajudar a corrigir os fatores de riscos 

cardiovasculares e promover material educativo para o utente poder levar consigo e 

consultar. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte em Portugal 

correspondendo a 32% do total de óbitos em 2014. 58 Estas doenças envolvem o 

coração e os vasos sanguíneos, sendo o enfarte do miocárdio, o acidente 

cerebrovascular e a morte as consequências mais importantes. Estão associadas a uma 

série de fatores de risco que podem ser divididos em duas categorias: os fatores de 

risco modificáveis e os fatores de risco não modificáveis. Os fatores de risco não 

modificáveis incluem o sexo, a idade e a história familiar. Os fatores de risco 

modificáveis, ou seja aqueles em que a prevenção irá atuar, incluem a hipertensão 

arterial, os diabetes, dislipidemias, obesidade, sedentarismo e o tabagismo. 59-61 

No presente trabalho, abordarei apenas a questão da hipertensão arterial (HTA) 

e dislipidemias, nomeadamente a hipercolesterolemia e a hipertrigliceridemia.  

 

3. HIPERTENSÃO ARTERIAL 

3.1. Definição  

A pressão arterial (PA) corresponde à força que o sangue exerce nas paredes 

dos vasos sanguíneos por onde circula. A pressão exercida quando o coração se contrai 

e bombeia sangue para a artéria aorta é chama de pressão arterial sistólica (pressão 

máxima). De seguida, há um relaxamento do coração atingindo assim uma pressão 

mínima chamada de pressão arterial diastólica. 62  
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A HTA é definida como valores de pressão arterial sistólica superiores ou iguais 

a 140 mmHg e/ou valores de pressão arterial diastólica igual ou superiores a 90 mmHg. 

Contudo, é muito frequente em idades mais avançadas que apenas um destes valores 

esteja aumentado. A HTA classifica-se em três graus, de acordo com a gravidade 

(Anexo VI – Tabela 1 63). 59, 62, 63 

  

3.2. Causas  

A HTA tem várias causas podendo estas ser de caráter hereditário, ambiental, 

metabólico ou ainda estar relacionadas com o estilo de vida. Menos de 5% das pessoas 

diagnosticadas com HTA têm causa identificável (doenças renais ou doenças 

endócrinas por exemplo), sendo que nestes casos a HTA é chamada de hipertensão 

arterial secundária. Pelo contrário, em 95% das pessoas diagnosticadas com HTA, as 

causas não são identificáveis, sendo esta HTA chamada de hipertensão arterial 

essencial. 60, 62 O aparecimento da HTA essencial tem assim por base atitudes e estilo 

de vida errados como o sedentarismo, o excesso de peso, o excesso de consumo de 

sal e álcool, o tabagismo e ainda o stress. 59, 62  

  

3.3. Sintomas e consequências  

Em relação à sintomatologia, “a hipertensão arterial não se sente, mede-se”. 64 

Quer isto dizer que geralmente a HTA não apresenta quaisquer sintomas a não ser 

valores aumentados que se detetam na medição. Contudo, em alguns casos mais 

graves, podem-se observar tonturas, palpitações, cefaleias ou até um mal-estar geral. 
59  

A HTA é um fator de risco major no aparecimento de doenças cardiovasculares. 

É uma doença séria e, se não tratada, pode ter consequências graves. As principais 

doenças causadas pela HTA são o acidente vascular cerebral, enfarte do miocárdio, 

insuficiência cardíaca, entre outros. 62 

 

3.4. Papel do farmacêutico  

É cada vez mais comum as pessoas adquirirem na farmácia tensiómetros para 

medir a tensão arterial em casa. Este comportamento deve ser encorajado pois a 

medição em casa pode revelar valores mais verídicos do que aqueles em consultório: 

alguns indivíduos sofrem de “hipertensão de bata branca” em que há uma elevação da 

tensão provocada pelo nervosismo de estar na presença do médico. Medir a PA em 

casa também é um ótima forma de monitorizar o tratamento anti-hipertensor. Por isso, 

cabe ao farmacêutico fornecer indicações e conselhos sobre o uso correto do 
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tensiómetro para que os valores medidos em casa sejam os mais corretos possíveis. 62 

Estes conselhos incluem 64-68: 

• Caso seja necessário medir todos os dias, efetuar a medição sempre à 

mesmo hora pois a tensão arterial vai variando ao longo do dia; 

• Medir sempre no mesmo braço; 

• Realizar a medição num ambiente calmo e confortável;  

• Relaxar durante 5 minutos antes da medição; 

• Não fazer esforço físico, nem fumar ou beber café na meia hora antes da 

medição; 

• No caso de usar um tensiómetro de pulso, sentar-se à mesa com as costas 

direitas, colocar o aparelho no pulso e pousar o cotovelo em cima da mesa 

com a braçadeira sensivelmente ao nível do plano do coração. Descontrair o 

pulso e a mão, não dobrar o punho para trás ou para a frente nem cerrar a 

mão; 

• No caso de usar um aparelho de medição no braço, colocar a braçadeira 

cerca de 2 cm acima da prega cubital. Apertar a braçadeira firmemente mas 

não em demasia. Descontrair o braço e colocar o cotovelo em cima da mesa 

para que a braçadeira fique sensivelmente ao nível do plano do coração. 

Virar a palma da mão para cima; 

• Idealmente, fazer duas medições com um intervalo de 2 a 3 minutos.  

 

3.4.1. Tratamento não farmacológico  

A redução de valores elevados de PA pode ser alcançada pelas simples adoção 

de estilos de vida mais saudáveis podendo até prevenir a ocorrência de HTA em 

indivíduos suscetíveis. De facto, para indivíduos com PA normal-alta (ver Anexo VI – 

Tabela 1 63) para os quais não existe um risco cardiovascular elevado, apenas é 

recomendado a adoção de estilos de vida saudáveis e monitorização da PA sem ser 

necessário recorrer ao tratamento farmacológico. Para além disso, em indivíduos sob 

medicação anti-hipertensora, a adoção de medidas não farmacológicas contribuem para 

uma redução do número e dose de agentes anti-hipertensores. 62, 69, 70  

O tratamento não farmacológico inclui: 62, 69-71 

• Redução do excesso de peso: é essencial manter um peso saudável de 

acordo com a altura. Idealmente recomendam-se valores de índice de massa 

corporal entre os 18,5 a 24,9 kg/m2; 

• Adoção de uma dieta equilibrada rica em vegetais e frutas e com baixo teor 

de gorduras saturadas; 
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• Redução da ingestão de sal: evitar usar sal quer na confeção dos alimentos 

quer à mesa e evitar comer alimentos preparados ou processados pois 

costumam ser ricos em sal. Nos rótulos, ter em atenção outros termos usados 

para o sal tais como “cloreto de sódio”, “sódio”, “monoglutarato de sódio 

(MSG)” ou ainda “Na+”; 

• Redução do consumo de álcool para valores moderados: 30 mL/dia para 

homens e 15 mL/dia para as mulheres; 

• Praticar exercício físico: uma caminhada todos os dias durante 30 minutos é 

suficiente. Os hipertensos devem evitar esforços físicos como levantar pesos 

pois podem aumentar a PA;  

• Parar de fumar. 

No Anexo VI – figura 1a e 1b 62-69, 71 encontra-se o panfleto que eu elaborei e 

deixei à disposição dos utentes da farmácia Progresso. 

 

4. DISLIPIDEMIAS  

O termo “dislipidemia” abrange qualquer anomalia qualitativa e quantitativa que 

exista relacionada com os lípidos no sangue. Os lípidos possuem um papel fundamental 

no armazenamento de energia mas em excesso constituem um fator de risco da 

aterosclerose. A aterosclerose é uma doença inflamatória crónica caracterizada pelo 

espessamento e perda de elasticidade das paredes das artérias de médio e grande 

calibre formando assim placas de ateroma que comprometem a circulação sanguínea. 
72-74  

As dislipidemias incluem: 73 

• Hipercolesterolemia; 

• Hipertrigliceridemia; 

• Hiperlipidemias mistas. 

As dislipidemias primárias têm origem genética enquanto as dislipidemias 

secundárias podem ser originadas através de medicamentos, doenças (diabetes, 

obesidade, hipotiroidismo, por exemplo) ou ainda através de hábitos de vida 

inadequados como uma alimentação rica em gorduras, tabagismo, sedentarismo e 

álcool. 73, 74  

 

4.1. Hipercolesterolemia  

O colesterol é produzido de forma endógena a nível do fígado como também 

provém dos alimentos de origem animal. É essencial ao organismo visto que exerce 

funções na estrutura das membranas celulares e é o precursor de hormonas esteroides, 
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dos ácidos biliares e da vitamina D. Sendo insolúvel no sangue, o colesterol é 

transportado no sangue por lipoproteínas. As lipoproteínas classificam-se segundo as 

suas densidades em quilomicra, VLDL “very low density lipoproteins”, IDL “intermediate 

density lipoproteins”, LDL “low density lipoproteins” e HDL “high density lipoproteins”. As 

LDL têm como função o transporte de colesterol do fígado para os tecidos periféricos. 

As HDL estão envolvidas no transporte reverso do colesterol, ou seja, no seu transporte 

de volta para o fígado para este ser eliminado ou reciclado. As LDL, por serem pequenas 

e densas, infiltram-se com facilidade na íntima das artérias contribuindo assim para a 

formação de ateromas. Por isso, o LDL é muitas vezes apelidado de “mau colesterol” 

enquanto o HDL é apelidado de “bom colesterol”. 73-75 

 

Na farmácia Progresso, a medição do colesterol corresponde à medição do 

colesterol total, logo não diferencia entre as frações HDL e LDL. É uma medição rápida 

e simples que envolve uma punção capilar, sendo que o teste pode ser feito a qualquer 

hora do dia sem necessidade de jejum. Muitos utentes não sabiam e apresentavam-se 

logo de manhã em jejum. Em Anexo VI na tabela 2 encontram-se os valores 

recomendados para as várias frações de colesterol. 74 

 

4.2. Hipertrigliceridemia 

Os triglicerídeos são outros tipos de lípidos que circulam na corrente sanguínea. 

Estes são transportados na sua maioria pelas quilomicras e as VLDL. Têm como 

principal função o armazenamento dos ácidos gordos no tecido adiposo como 

salvaguarda energética do organismo. São produzidos de forma endógena a nível do 

fígado e do tecido adiposo e também são adquiridos através da alimentação. 73 Níveis 

normais de triglicerídeos situam-se abaixo de 150mg/dL. 73, 74 

Ao longo do estágio, muitos utentes me perguntavam o que eram os 

triglicerídeos pois não percebiam a diferença que havia com o colesterol. 

 

4.3. Tratamento não farmacológico  

O tratamento não farmacológico é muito similar para a hipercolesterolemia e a 

hipertrigliceridemia. Baseia-se principalmente na redução dos fatores de risco 

modificáveis ao adotar estilos de vida mais saudáveis. Este inclui 73, 74, 76, 77: 

• Adotar uma alimentação saudável seguindo as seguintes recomendações: 

o Preferir carnes brancas (peru, frango ou coelho, retirando-lhes a 

pele); 

o Reduzir a ingestão de gorduras de origem animal como carnes 

vermelhas, manteiga, queijo e leite gordo, gema de ovo; 
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o Consumir peixe 3 a 4 vezes por semana (salmão, sardinha, atum); 

o Consumir de preferência produtos frescos; 

o Aumentar o consumo de frutos e vegetais; 

o Cozinhar a vapor, grelhar ou estufar os alimentos. Evitar os fritos; 

o Consumir de preferência leite magro ou meio-gordo assim como 

outros produtos lácteos magros; 

o Dar preferência ao azeite em vez do óleo, margarinas, manteiga ou 

banha; 

o Evitar charcutaria e alimentos preparados industrialmente; 

o Evitar natas e maioneses; 

o Consumir doces de chocolate em ocasiões especiais; 

o Consumir cereais ricos em fibras, trigo, arroz integral; 

• Reduzir o excesso de peso para um peso saudável; 

• Praticar exercício físico regularmente: ajuda a diminuir o LDL e aumentar o 

HDL – meia hora por dia é suficiente; 

• Parar de fumar; 

• Se tomar medicação, tomar de acordo com as indicações do médico. 

 

De modo a veicular corretamente esta informação ao utente e para que pudesse 

aplicar estas medidas em casa, elaborei um panfleto para fornecer aos utentes após a 

medição destes parâmetros bioquímicos (Anexo VI – Figura 2a e 2b 73, 74, 76, 77). 

 

5. CONCLUSÃO  

As doenças cardiovasculares de causa aterosclerótica são a principal causa de 

morbilidade e mortalidade nos países desenvolvidos e uns dos fatores de risco para tal 

são a hipertensão arterial e as dislipidemias. Por isso, quanto mais cedo adotar medidas 

preventivas, melhor será a nossa saúde cardiovascular no futuro. Existem fatores de 

risco não modificáveis mas também existem fatores de risco modificáveis, relacionados 

com o estilo de vida, e sobre os quais recai a prevenção. É importante ter em mente que 

quando existem vários fatores de risco estes potencializam-se tornando o risco maior 

do que se eles se adicionassem. 73 

Uma parte importante da prevenção passa pela informação ao utente não só dos 

riscos que corre ao não cuidar da sua saúde cardiovascular como também dos meios 

de prevenção que pode adotar.  
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ANEXOS 
 

Anexo I – Espaço físico exterior da farmácia Progresso 

 
Figura 1 – Espaço exterior da farmácia Progresso. 
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Anexo II – Espaço interior da farmácia Progresso  
 

 
Figura 1 – Postos de atendimento. 

 

 
Figura 2 – Zona de atendimento ao público. 
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Figura 3 – Gabinete de atendimento personalizado. 
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Anexo III – Receitas médicas 
 

 
Figura 1 – Receita médica eletrónica. 
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Figura 2 – Receita médica manual. 
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Figura 3 – Guia de tratamento das receitas médicas eletrónicas com os respetivos 

código de acesso e código de direito de opção. 
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Anexo IV – Intervenção farmacêutica na contraceção de emergência 
 

Tabela 1 – Contraceção de emergência disponível em Portugal. 

MÉTODO 
CONTRACETIVO 

VIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
E POSOLOGIA 

MECANISMO DE 
AÇÃO 

PRESCRIÇÃO 
MÉDICA 

DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO DE 
COBRE 

• Via intrauterina  
• Até 120 horas após 

relação sexual  

• Propriedades anti 
fertilizantes do cobre 

• Causa uma inflamação 
a nível do trato genital 
com chamada de 
leucócitos tóxicos 
para os gâmetas, 
prevenindo assim a 
formação de um 
embrião viável 

Necessária a 
inserção por um 
ginecologista  

LEVONORGESTREL 
POSTINOR ® 
(BAYER) 
NORLEVO ® (HRA 
PHARMA) 

• 1,5 mg por via oral 
numa dose única  

• Até 72h após a 
relação sexual 

• Atrasa ou interrompe 
o precoce de 
maturação folicular, 
prevenindo assim a 
ovulação 

• Perde eficácia após o 
aumento de LH e não 
previne a ovulação  

Não é necessária  

ACETATO DE 
ULIPRISTAL 
ELLAONE ® (HRA 
PHARMA)  

• 30 mg por via oral 
numa dose única   

• Até 120h após a 
relação sexual 

• Inibe a 100% a rutura 
folicular se 
administrado antes do 
aumento de LH 

• Após aumento de LH 
até ao dia do pico de 
LH, atrasa a rutura 
folicular  

Disponível sem 
receita médica 
exclusivamente em 
farmácias  

 

 

Figura 1 – Estrutura química do acetato de ulipristal. 
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Tabela 2 – Eficácia da CE em dois estudos separados e meta-análise em função do 

tempo que decorreu desde a relação sexual não protegida.  

 Taxa de gravidez (%) 
UPA LNG 

Creinin et al (0-72h) 0,9 
(7/773) 

1,7 
(13/773) 

Glasier et al (0-120h) 1,6 
(15/941) 

2,6 
(29/958) 

Meta-análise (0-24h) 0,9 
(5/584) 

2,5 
(15/600) 

Meta-análise (0-72h) 1,4 
(22/1617) 

2,2 
(35/1625) 

Meta-análise (0-120h) 1,3 
(22/1714) 

2,2 
(38/1731) 

O grupo tratado com UPA demonstra uma menor taxa de gravidez do que o grupo 

tratado com LNG às 24h, 72h e 120h. 
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Figura 2 – Protocolo de Dispensa Exclusiva em Farmácia do Acetato de Ulipristal 
disponibilizada pelo INFARMED. 
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Tabela 3 – Critérios de inclusão para dispensa de CE e critérios de exclusão para 
referenciação ao médico. 

Critérios de inclusão Critérios de referenciação para consulta médica 

• Idade superior a 18 anos 

• Contraceção de emergência 

até 120h apos uma relação 

sexual não protegida ou falha 

do método contracetivo  

• Idade inferior a 18 anos  

• Gravidez ou suspeita de gravidez  

• Hipersensibilidade à substância ativa, aos 

excipientes  

• Asma grave, compromisso renal ou afeção 

hepática, aleitamento  

• Interações medicamentosas que 

provoquem diminuição da eficácia  
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Figura 3a – Folheto informativo elaborado por mim – vista exterior. 
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Figura 3b – Folheto informativo elaborado por mim – vista interior. 
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Anexo V – A importância da hidratação no idoso 
 
 

Tabela 1 – valores de referência para a ingestão diária de água proveniente do 

consumo de bebidas por faixa etária e por sexo (litro/dia). 

 

 

 

 
Figura 1 – Pirâmide alimentar adaptada às necessidades do idoso. 

 

 

 

 

 

 

Faixa etária Sexo feminino Sexo masculino 

Crianças (2 a 3 anos) 1,0 1,0 

Crianças (4 a 8 anos) 1,2 1,2 

Crianças (9 a 13 anos) 1,4 1,6 

Adolescentes e adultos 1,5 1,9 

61 
 



Raquel Sousa 
Relatório de Estágio Curricular 2014/2015 

 

Tabela 2 – Fatores de risco para a desidratação no idoso. 

 

 

 

  

Fatores de risco  

Relacionados com o envelhecimento  Idade superior a 80 anos  

Alterações fisiológicas  

Relacionados com patologias  Co-morbilidades  

Infeções  

Vómitos, diarreia, febre 

Distúrbios cognitivos 

Mobilidade reduzida  

Disfagia 

Incontinência  

Malnutrição  

Iatrogénicos Polimedicação (laxantes, diuréticos, etc.) 

Sociais Isolação social  

Autonegligência 

Falta de acesso a líquidos 

Falta de cuidador  

Ambientais  Verão (ondas de calor) 

Inverno (maior risco de infeção) 
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Figura 2a – Folheto informativo elaborado por mim – viste exterior. 
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Figura 2b – Folheto informativo elaborado por mim – vista interior. 
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Tabela 3 – Teor em água de alimentos e bebidas mais comumente consumidos. 

Bebidas Teor em água (%) 

Chá, infusões  90-99 

Refrigerante de cola 90 

Leite de vaca UHT meio gordo 89 

Sumo de fruta 100% natural 87-89 

Iogurte líquido meio gordo 83 

Alimentos  

Sopas hortícolas 88-93 

Maçã, alperce, laranja, pêssego, 

cenoura, morango, melancia, couve-flor, 

pepino, brócolos, couve, tomate, 

espinafres, alface 

85-95 

Banana, uva, pêra, azeitona, ananás, 

batata, milho 
75-85 

Peixe, frutos do mar 70-80 

Arroz, massa 65-80 

Carne 45-65 

Queijo 40-50 

Pão, biscoitos 30-45 
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Anexo VI – Aconselhamento não farmacológico na hipertensão arterial e nas 
dislipidemias 

 
Tabela 1 – Pressão arterial em adultos com idade superior a 18 anos. 

 

  

 Pressão arterial 

sistólica (mmHg) 

 Pressão arterial 

diastólica (mmHg) 

Ótima  <120 e <80 

Normal  120-129 e/ou 80-84 

Normal-alta 130-130 e/ou 85-89 

HTA Grau I 140-159 e/ou 90-99 

HTA Grau II 160-179 e/ou 100-109 

HTA Grau III ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão arterial sistólica 

isolada 

≥140 e <90 
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Figura 1a – Folheto informativo elaborado por mim – vista exterior. 
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Figura 1b – Folheto informativo elaborado por mim – vista interior. 
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Tabela 2 – Valores de colesterol, LDL e HDL recomendados. 

 Valores recomendados (mg/dL) 

Colesterol total <190 

Colesterol LDL <115 

Colesterol HDL 
>40 no homem 

>45 na mulher 
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Figura 2a – Folheto informativo elaborado por mim – vista exterior. 
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Figura 2b – Folheto informativo elaborado por mim – vista interior. 
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1. A OMS 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) é uma agência especializada em saúde global 

fundada a 7 de abril de 1948 e que pertence à Organização das Nações Unidas (ONU). 

Segundo a sua constituição, ratificada no dia da sua criação, a saúde pública não é somente a 

ausência de uma doença ou de uma enfermidade mas também é um estado completo de bem-

estar físico, mental e social. O objetivo da OMS é assim a promoção da “Melhor Saúde possível 

para todos os Povos”. 1 

 

A OMS é composta por 194 países Estados Membros e dois membros associados 

(Porto Rico e Tokelau). Todos os anos em maio, decorre a Assembleia Mundial da Saúde onde 

as delegações dos Estados Membros da OMS se juntam para deliberarem sobre as políticas da 

organização e para reverem e aprovarem o orçamento para o ano seguinte. Nessa mesma 

reunião, mas a cada 5 anos, também é nomeado o próximo Diretor Geral, sendo que a Dra. 

Margaret Chan ocupa atualmente o cargo desde 2006. 2 

 

A OMS também possui uma Direção Executiva composta por 34 membros altamente 

qualificados na área da saúde. Este quadro executivo é também nomeado na Assembleia 

Mundial da Saúde a cada 3 anos e tem como funções aconselhar, orientar e supervisionar as 

políticas e decisões da organização. 3 

 

Em suma, trabalham para a OMS mais de 8000 profissionais oriundos de 150 países. 

Para além de médicos, cientistas e epidemiologistas, os funcionários da OMS também incluem 

profissionais dos ramos da finança, administração, sistemas informáticos, estatísticas de saúde 

e economia. 4 

 

A sede da OMS em Genebra está sub-dividida em sete clusters (grupos que 

supervisionam o trabalho da organização), sendo os seguintes: 

 

1) Administração Geral (GM) 

2) Família, Mulheres e Saúde da Criança (FWC) 

3) Segurança na Saúde e no Meio Ambiente (HSE) 

4) Sistemas de Saúde e Inovação (HIS) 
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5) HIV/AIDS, Tuberculose, Malária e Doenças Tropicais Negligenciadas (HTM) 

6) Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental (HTM) 

7) Poliomielite, Emergênicas na Colaboração entre Países (PEC). 

 

O programa ePORTUGUESe onde realizámos o estágio inclui-se no departamento de 

Conhecimento, Ética e Investigação ou KER (Knowledge, Ethic and Research), integrado no 

cluster Sistemas de Saúde e Inovação. 4 

 

Para além da sede da OMS, esta organização está dividida em seis Escritórios 

Regionais cujas principais funções são as de formular políticas e programas regionais assim 

como a supervisão destes. Estes Escritórios foram definidos segundo uma envolvente política e 

não geográfica: 

 

 Escritório Regional Africano, com sede em Brazzaville, Congo (AFRO); 

 Escritório Regional Europeu, com sede em Copenhaga, Dinamarca (EURO); 

 Escritório Regional Mediterrâneo Oriental, com sede no Cairo, Egito (EMRO); 

 Escritório Regional do Pacífico Oriental, com sede em Nova Deli, Índia (WPRO); 

 Escritório Regional Pan-Americana, com sede em Washington, EUA (AMRO); 

 Escritório Regional do Sudeste Asiático, com sede em Manila, Filipinas (SEARO). 5 
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2. A REDE EPORTUGUESE 

 

O português é o sexto idioma mais falado no mundo, o terceiro mais falado no 

hemisfério ocidental e o mais falado no hemisfério sul. São nove os países de Língua Oficial 

Portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, 

Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Assim, existem quase 300 milhões de pessoas 

distribuídas em quatro continentes e quatro regiões da OMS (AFRO, AMRO, EURO, SEARO) 

que falam o português. 

Apesar disso, o português não é um dos idiomas oficiais das Nações Unidas e vários 

países, nomeadamente os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), 

requisitavam frequentemente à OMS a possibilidade de aceder a informações em saúde no seu 

próprio idioma. A rede ePORTUGUESe foi então criada em abril de 2005 após o Fórum Global 

de Pesquisa em Saúde em novembro de 2004 no México, onde a OMS se tinha comprometido 

a criar redes de informação de saúde em diversos idiomas. 

A rede ePORTUGUESe tem sido, desde então, uma estratégia da OMS cujo objetivo é 

fortalecer a colaboração entre os países de língua portuguesa na área de informação e de 

capacitação de recursos humanos em saúde. Não só permite aumentar e facilitar o acesso à 

informação de saúde como também desempenha um papel de agente facilitador entre 

instituições de saúde nos países de língua portuguesa, utilizando diversos meios de 

comunicação. 

Assim, os principais objetivos da rede ePORTUGUESe são: 

a) Promover, melhorar o acesso e disseminar informação em saúde disponível em 

português; 

b) Fortalecer a pesquisa em português; 

c) Dar ênfase ao conhecimento nacional e regional através da capacitação e treinamento 

de recursos humanos em saúde contribuindo assim para o desenvolvimento da 

capacitação local, institucional e nacional; 

d) Fortalecer ações que transformem o conhecimento em políticas de saúde; 

e) Promover o acesso e a disseminação da informação em saúde, utilizando o modelo da 

Biblioteca Azul; 

f) Promover o desenvolvimento de Comunidades de Práticas (CoP), BLOGs, médias 

sociais, espaços colaborativos e grupos de discussão; 

g) Contribuir com os esforços da OMS para promoção de ações e programas nos países 

de língua portuguesa, bem como o multilinguismo nos seus Estados Membros. 
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A rede ePORTUGUESe também constitui um exemplo de cooperação Sul-Sul no 

sentido em que facilita e promove a troca de recursos e conhecimentos entre os países de 

língua portuguesa considerados do Global South. Ao contrário dos hemisférios norte e sul que 

dependem de uma envolvente geográfica, o Global South e Global North dependem de 

parâmetros de ordem social, política e económica. 

Os objetivos da cooperação Sul-Sul consistem em diminuir o domínio social, económico 

e político dos países do Global North, diminuir a dependência de programas e ajudas dos 

países desenvolvidos e criar uma ordem social mais justa. 

 

No sentido dos cumprimentos dos seus objetivos, a rede ePORTUGUESe desenvolveu 

ao longo dos anos várias parcerias importantes de modo a fortalecer a rede, diminuir a 

distância entre os países envolvidos e promover então a saúde pública dos países de língua 

portuguesa. 
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3. O ESTÁGIO 

 

O estágio na OMS permitiu-nos abrir horizontes, entrar em contato com outras 

realidades e outros profissionais, quer na área de saúde, quer noutras áreas. 

 

Iniciámos o estágio com a introdução ao nosso escritório, grupo de trabalho, à estrutura 

da OMS, à rede ePORTUGUESe e em que consistia o nosso trabalho diário. 

O trabalho de rotina consistia em atualizar as várias plataformas de comunicação da 

rede em horário estipulado. As plataformas com que trabalhámos eram o Blogspot, a página de 

Facebook, o Espaço Colaborativo e o Twitter que publicava automaticamente as atualizações 

do Facebook. 

O blog era atualizado três vezes por semana com posts que abordavam aspetos 

culturais dos países de língua oficial portuguesa, temas de saúde, dias e eventos 

comemorativos, entre outros.  

O Facebook era atualizado três vezes por dia nos dias da semana e duas vezes por dia 

no fim-de-semana, sendo as publicações agendadas com antecedência. O conteúdo das 

publicações abordava os posts do blog, notícias curtas sobre temas relevantes. Uma vez por 

semana, o post do Facebook era dedicado a um quiz, cuja resposta era lançada no final da 

semana. 

No espaço colaborativo, eram disponibilizadas publicações e eventos das áreas de 

saúde dos vários países de língua portuguesa e que nos era solicitado a divulgação. 

 

A construção de Bibliotecas Azuis em português também fez parte do nosso trabalho de 

rotina. Estas são bibliotecas físicas, mantidas em contentor metálico, com livros relacionados 

com as ciências da saúde, destinadas a serem enviadas sob requisição para os locais mais 

rurais de modo a que possam ter acesso a informação sobre a saúde. Na sua construção, 

iniciámos por reunir os livros necessários, imprimindo e encadernando quando necessário e 

possível. Cada livro é identificado com uma etiqueta indicando o número da temática a que 

pertence, e leva no interior uma folha de registo dos empréstimos. Para além dos livros, são 

incluidos nas bibliotecas folhetos e DVDs dos temas relevantes. 

 

Ao longo do estágio, tivemos a oportunidade de assistir a vários seminários e eventos 

sobre as mais variadas áreas. Assistimos ao evento lateral do Conselho de Direitos Humanos 

da ONU “Ensuring human rights in the provision of contraceptive information and services” no 
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dia 6 de março e na semana seguinte, ao evento “Zero Discrimination - the Right to Health … 

No one should be left behind!”. 

Nesta mesma semana, assistimos também ao screening do filme Miss Representation, 

em comemoração do Dia Mundial da Mulher, com a discussão da mensagem do filme no fim 

deste. 

No dia 18 de março, tivemos uma sessão de formação da biblioteca da OMS em 

pesquisa bibliográfica e recursos de informação disponíveis na organização de modo a tirarmos 

máximo proveito das fontes disponíveis.  

Outros eventos e seminários aos quais assistimos foram: 

 “Making Safe Blood Available in Resource-limited Settings” sobre a disponibilidade e 

segurança do sangue em países com menos recursos e a sua evolução;  

 “Lunchtime Seminar on Avian influenza A (H7N9) Experience in Shanghai” sobre a 

experiência de sucesso no controlo do surto mais recente de gripe aviária;  

 “Big Data in Health” sobre a transição da era de dados para a nova era dos megadados;  

 “Global Health Ethics: why should we care” sobre a ética e a sua importância; 

 “The Role of Public Health in Today's Global Setting” sobre a importância da saúde 

pública;  

 “Network Facilitators Forum” sobre a importância das redes de trabalho, os seus 

benefícios e formas de abordagem.  

 

Tivemos ainda a oportunidade de fazer uma visita guiada ao CERN, aumentando o 

nosso conhecimento de física quântica e conhecer o trabalho do pessoal do CERN e a sua 

história. Para além da visita ao CERN, ficámos também a conhecer a ONU em Genebra. 

 

Durante o estágio, para além do nosso trabalho de rotina, contribuimos para a tradução 

de textos variados. Assistimos na revisão do texto traduzido das “Diretrizes consolidadas sobre 

o uso de medicamentos antirretrovirais para tratamento e prevenção da infeção pelo VIH” e 

colaborámos na tradução do vídeo oficial da OMS sobre o Vírus do Papiloma Humano para a 

Semana da Imunização 2014 (24 a 30 de abril de 2014). Auxiliámos ainda na comunicação 

entre a equipa responsável da elaboração do Safe Childbirth Checklist da OMS e o Hospital de 

São Paulo no Brasil, bem como entre a equipa do African Partnerships for Patient Safety 

(APPS) da OMS, o Hospital de Ipswich no Reino Unido e o Hospital da Beira em Moçambique 

fazendo tradução e interpretação nas respetivas teleconferências. 
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Participámos nas atividades do Dia Mundial da Saúde 2014. O tema centrou a atenção 

nas doenças transmitidas por vetores e teve o slogan de “Pequena picada, grande ameaça”. O 

programa de atividades incluiu um discurso da Diretora-Geral da OMS, um filme curto e 

exposição de pósteres de informação. O dia foi celebrado com bolo, marcando o aniversário da 

OMS. Também houve sessões rápidas de fotografia a 3D no átrio da OMS em Genebra e no 

Aeroporto de Heathrow em Londres, para aumentar a consciencialização sobre quais as 

doenças transmitidas por vetores e as suas ameaças. 

 

 
Fotografia 3D na OMS em Genebra, 2014. 
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Demonstração dos vários meios disponíveis para se proteger dos mosquitos, OMS 

Genebra, 2014. 

 

 
Comemoração do Dia Mundial da Saúde com a Dra. Margaret Chan, OMS Genebra, 

2014. 
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No dia 2 de maio, recebemos os alunos da Universidade do Vale do Rio dos Sinos da 

região Rio Grande do Sul do Brasil e apresentámos as instalações da OMS e a rede 

ePORTUGUESe no lugar da coordenadora da rede que se encontrava ausente. Orientámos as 

palestras que estavam marcadas e fizemos uma visita guiada pelas instalações da OMS. O 

feedback que obtivemos tanto dos professores como dos estudantes foi muito positivo. 

 

Anualmente em maio, realiza-se a Assembleia Mundial da Saúde. Em 2014, tivemos a 

oportunidade de estar presente durante a 67ª Assembleia, no qual participámos ativamente. 

Ficámos a conhecer as regras de funcionamento das reuniões bem como o processo 

diplomático e burocrático da discussão de resoluções. Participámos em várias sessões de 

atualização técnica, eventos paralelos organizados por delegações de vários países e 

associações internacionais e sessões plenárias contando nomeadamente com a participação 

da primeira dama da República de Zâmbia e de Melinda Gates. Participámos ativamente ainda 

no stand de informação do cluster Sistemas de Saúde e Inovação e na organização da reunião 

entre os Ministros da Saúde dos Países de Língua Portuguesa. 

 

 
Assembleia Mundial da Saúde, Genebra, 2014. 
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Reunião com os Ministros da Saúde e delegações dos países de língua portuguesa, 

OMS Genebra, 2014. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Este estágio foi extremamente compensador e penso que lucrámos imenso com esta 

oportunidade.  

Entrámos em contato com um ambiente de trabalho internacional, ficámos a conhecer 

novas culturas, outros profissionais de saúde, agendas de trabalho a nível da saúde pública 

global, entre outros. Aprofundámos os nossos conhecimentos da realidade atual dos países de 

língua portuguesa e do estado atual da saúde global. Aplicámos algumas das nossas 

capacidades adquiridas com a nossa formação académica e complementámos a formação com 

o que aprendemos durante o estágio.  

Tivemos a oportunidade única de participar na Assembleia Mundial da Saúde, 

experiência que consideramos muito positiva.  

Desenvolvemos autonomia de trabalho, capacidade de resolução de problemas e 

gestão de tarefas e horários. Foi também em nosso benefício termos trabalhado num ambiente 

em que a língua mais usada não é a nossa língua materna, tendo melhorado a nossa 

capacidade linguística tanto a nível do quotidiano como a nível técnico. 

Resumindo, este foi um período de formação muito vantajoso para a nossa vida 

profissional futura. 
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