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Resumo 

O presente relatório redigido por Sara de Meireles Carneiro, aluna do 5º ano do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, visa apresentar o trabalho 

desenvolvido ao longo de um período de 6 meses de Estágio Curricular, no âmbito da atividade farmacêu-

tica, em Farmácia Comunitária. O estágio, com início a 19 de Janeiro de 2015 e término a 19 de Julho de 

2015, decorreu na Farmácia Moderna, situada na cidade de Paços de Ferreira, sob a supervisão da Farma-

cêutica e Diretora Técnica Dr.ª Mercedes Barros.  

Esta é a etapa final e na qual se coloca em prática uma grande parte dos conhecimentos adquiridos 

ao longo dos 5 anos de estudo e essencialmente adquire-se novos saberes e ritmo de trabalho. O objetivo é 

alcançar a formação final de um profissional competente e responsável tanto a nível técnico como deonto-

lógico. A equipa da farmácia proporcionou uma excelente e rápida integração, e demonstrou sempre um 

espirito de ajuda e cooperação incessáveis proporcionando-me um estágio aprazível e enriquecedor. 

Todas as atividades realizadas no estágio foram enriquecedoras desde formações, aprendizagem 

das tarefas de gestão da farmácia, prestação de serviços de saúde e ao atendimento ao público que permitiu 

a aplicação prática dos conhecimentos científicos adquiridos durante toda a minha formação como farma-

cêutica.  

Ao longo do tempo de estágio desenvolvi três trabalhos ligados à atividade profissional do Farma-

cêutico Comunitário. O mais complexo e o grande projeto do meu estágio foi a realização de um estudo 

sobre o “Comportamentos no consumo de álcool, tabaco e drogas por parte da comunidade estudantil do 

concelho de Paços de Ferreira” procurando mostrar a situação presente e a previsão futura. A idealização 

de um estudo nestes moldes avança quando são lecionados os temas envolvidos no decorrer do curso em 

cadeias como a toxicologia e a farmacognosia, que me alertaram para uma lacuna aterradora que é a falta 

de consciencialização dos jovens nestas matérias. Sendo uma futura farmacêutica a pretensão do estudo 

desta problemática vem da vontade de ajudar a combater estes males e de apresentar o Farmacêutico Co-

munitário como um servidor da comunidade, dando a conhecer à comunidade o papel do Farmacêutico, no 

que respeita à promoção do desenvolvimento harmonioso e saudável dos jovens da comunidade. O segundo 

trabalho baseou-se na cooperação com o projeto da Farma|Inove "Prevenir é o Melhor Remédio". E o 

terceiro e último trabalho baseou-se no registo, tratamento e interpretação de dados registados num rastreio 

de glicémia e colestrerol efetuado na escola eb 2,3 de Paços de Ferreira, porque mais uma vez o 

Farmacêutico deve diferenciar-se, preocupar-se e mostrar as suas competências à sociedade para que esta 

as reconheça. 
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Parte 1 - descrição das atividades realizadas no estágio 

Introdução 

A farmácia comunitária visa a dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde aos seus uten-

tes, garantido a segurança e a qualidade do serviço de modo a promover a saúde pública. Ao balcão de uma 

farmácia conquista-se autonomia, conhecimento e experiência a uma velocidade inquestionável. Uma vez 

que já tinha realizado três estágios extracurriculares em farmácia comunitária já tinha observado inúmeros 

atendimentos e efetuado outros sob supervisão, adquirindo assim nessas experiências traquejo no funcio-

namento do sistema informático (SIFARMA) e no diálogo com os utentes. Esta prática facilitou-me a ini-

ciação ao atendimento autónomo que ocorreu na primeira semana, sempre auxiliado pelos colegas quando 

necessário. As restantes atividades para as quais não estava familiarizada foram-me apresentadas nas pri-

meiras semanas e todas as atividades descritas no relatório foram por mim executadas ao longo do estágio 

sem uma obrigatoriedade temporal restrita para a execução de determinada tarefa. 

  Ao longo de nove semestres na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto adquiri conheci-

mentos teóricos científicos indispensáveis para um bom cumprimento do exercício farmacêutico. Aliados 

a esses conhecimentos procurei sempre efetuar os atendimentos com linguagem objetiva e simples evitando 

moralismos e juízos de valor. Com o passar do tempo apercebi-me da minha evolução como profissional 

sendo esta uma etapa foi crucial para adquirir confiança nos meus atos assim como competências técnicas 

essenciais para a prestação de um exemplar serviço de saúde. 

A escolha pela Farmácia Moderna sob a direção da Dr.ª Mercedes Barros apoiou-se na proximidade 

da minha residência e da certeza da concretização de um bom estágio, facto baseado em experiências de 

estágios extracurriculares realizados ao longo do curso nesta farmácia. O horário cumprido foi das 9h às 

17h00m, contudo a hora de saída foi várias vezes prolongada por iniciativa própria. 

O presente relatório está dividido em duas partes: a primeira expõe a descrição das atividades de-

senvolvidas no estágio, esquematizadas em cronograma (Anexo fig. F1) e a segunda apresenta três trabalhos 

desenvolvidos no âmbito da atividade na farmácia. 
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1. Farmácia Moderna 

1.1. História e enquadramento geral 

A Farmácia Moderna situada na Avenida 1º de Dezembro, Paços de Ferreira, iniciou a sua atividade a 

12 de Dezembro de 1966, sendo a sua atual proprietária e Diretora Técnica (DT), a Dra. Mercedes Maria 

Fernandes Barros. Inicialmente, a propriedade e direção da Farmácia era da competência da mãe da atual 

proprietária e DT, a Dra. Maria Angelina Fernandes sendo que o trespasse ocorreu este ano. Integrada no 

centro da cidade de Paços de Ferreira e contando com uma direção familiar de já largos anos (sendo a 

primeira farmácia da cidade),beneficia de uma proximidade do Centro de Saúde, de escolas e de zonas 

residencial e hoteleira conta assim com abundante afluência por parte dos utentes. Isto posto, a farmácia 

goza de um público vasto e heterogéneo, utentes ocasionais e utentes fidelizados. Com o intuito de acom-

panhar o crescimento da cidade e dar resposta às necessidades de um público cada vez mais exigente e 

diferenciado, a Farmácia Moderna tem sofrido, diversas alterações como alterações no espaço físico, inte-

gração de novos profissionais na equipa de trabalho e inovação na prestação de serviços.  

 

1.2. Organização do espaço físico e funcional da Farmácia 

A Farmácia Moderna apresenta-se dividida interiormente segundo a planta (Anexo fig. F2) e ambos os 

espaços físicos e funcionais obedecem às Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), de acordo com o Decreto-

Lei (DL) nº307/2007 de 31 de agosto[1].  

 

1.2.1. Espaços físico interior 

De acordo com o DL nº 171/2012, de 1 de agosto[2], de modo a garantir a prestação de serviços farma-

cêuticos adequados as farmácias devem dispor, no mínimo de cinco divisões, designadamente: sala de aten-

dimento ao público, gabinete de atendimento personalizado, armazém, laboratório e instalações sanitárias. 

As instalações da Farmácia Moderna possuem todas as divisões referidas anteriormente. A área de atendi-

mento ao público (anexo fig. F3) é o espaço mais amplo da farmácia, com um único balcão central dividido 

em 3 postos de atendimento informatizados, ornado com Dispositivos, Produtos de cosmética/higiene e/ou 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e documentos informativos, dispostos de forma a 

criar áreas de atendimento distintas. Ainda nesta zona existem lineares localizados ao longo da maior parte 

do perímetro desta zona particularmente na zona atrás do balcão de atendimento, nestes estão expostos 

diversos produtos, dispositivos e MNSRM, agrupados segundo indicação farmacoterapêutica ou segundo 

categorias designadamente: emagrecimento, suplementação alimentar, puericultura, produtos de cosmética 

e de higiene corporal (PCHC), dentária e podologia. A disposição harmoniosa e estratégica dos lineares, 

aliada à rotatividade e reposicionamento dos produtos, transmitem uma imagem atual, dinâmica e apelativa 
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aos utentes. Tendo em vista o conforto nos períodos de espera, a Farmácia dispõe de uma pequena zona de 

descanso e um serviço de atendimento por senhas. Existe ainda à disposição dos utentes uma balança ele-

trónica que pesa, mede e faz o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). 

O GAP é um espaço independente e respeitante do sigilo do utente e destina-se à prestação de 

serviços farmacêuticos. Aqui procede-se: à determinação de parâmetros bioquímicos e da pressão arterial 

(PA), à administração de vacinas e injetáveis, à prestação de primeiros socorros, oferece ao utente um local 

recatado onde pode esclarecer dúvidas e expor uma situação mais sensível, e é um local utilizado para 

proporcionar outros serviços em colaboração com outros profissionais designadamente serviços de podo-

logia e de rastreio auditivo e manutenção de aparelhos auditivos (anexo fig. F4). 

A área de receção e conferência de encomendas de posicionamento central na planta da farmácia e 

com ligação ao exterior, está equipada com equipamento informático e de leitura ótica, como se de um 

posto de atendimento se tratasse, com a única diferença de possuir um segundo computador no qual se 

encontra a impressora fiscal. Esta mesma área funciona como armazém e possui um local de descanso para 

todos os profissionais, especialmente destinada para as noites de regime de disponibilidade (Anexo fig. F5). 

A área de armazém não corresponde a um espaço físico único, englobando uma unidade principal 

constituída por um conjunto de gavetas deslizantes onde se encontram organizados os medicamentos sujei-

tos a receita médica (MSRM), por forma farmacêutica (comprimidos e/ou drageias e/ou cápsulas, compri-

midos vaginais, supositórios, injetáveis, sistemas, aerossóis, gotas e colírios), ordem alfabética do nome 

comercial ou no caso dos medicamentos genéricos (MG) pela denominação comum internacional (DCI). 

Ainda nesta unidade existem prateleiras destinadas às soluções orais, leites infantis e outros produtos 

MNSRM de acordo com categorias como: Fungos, Antiparasitários, Soros, Águas do Mar etc.. (Anexo fig. 

F6). As restantes unidades de armazenamento possibilitam a organização de pomadas, geles e cremes, pro-

dutos termolábeis em frigorífico e excedentes de MSRM, MNSRM e PCHC. Existe ainda no escritório um 

cofre destinado ao armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos. 

O laboratório destina-se à preparação de manipulados e encontra-se equipado com todo o material 

e equipamento de laboratório exigido, possui um lavatório, uma bancada de trabalho, e locais de armaze-

namento das matérias-primas. Aqui também são arquivadas todos os registos de preparação de manipulados 

e contém referências bibliográficas da área da manipulação de medicamentos (Anexo fig. F7).  

O escritório é o local onde as administrativas e a DT exerce as suas funções de administração, 

gestão e organização da fração burocrática da farmácia. É neste local onde todos os documentos são arqui-

vados (Anexo fig. F8).  
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1.2.2. Espaço físico exterior 

Segundo as BPS o espaço exterior da Farmácia deve ser facilmente visível e identificável com 

aspeto característico e profissional. A Farmácia Moderna obedecendo a estas normas apresenta-se: identi-

ficada pela designação “Farmácia” e possui a cruz verde representativa das farmácias aderentes ao pro-

grama “Farmácias Portuguesas”, que permanece iluminada sempre que a Farmácia está de serviço; possui 

numa placa visível a identificação da DT; tem a informação sobre o horário de funcionamento colocada de 

forma estratégica; ainda após o fecho da porta principal, diariamente é colocada informação que assinala a 

Farmácia em regime de disponibilidade vigente; possui uma máquina de venda de preservativos da marca 

Control®; e uma segunda porta na qual se encontra o postigo de atendimento noturno. 

 

1.2.3. Horário de funcionamento  

Segundo a legislação, a Portaria n.º 14/2013, de 11 de Janeiro[3] estipula o limite mínimo de fun-

cionamento das farmácias comunitárias deve ser de 44 horas semanais e o Decreto-Lei nº 172/2012[4], de 

1 de Agosto, determina que o horário de funcionamento das farmácias de oficina abrange os períodos de 

funcionamento, diário e semanal, e os turnos de serviço permanente e de regime de disponibilidade. Como 

a Farmácia Moderna faz parte de um Município com serviços de urgência do SNS (Sistema Nacional de 

Saúde) o decreto acima referido estabelece o dever de existir uma farmácia de turno de regime de disponi-

bilidade. Destarte a Farmácia Moderna encontra-se aberta ao público, de segunda à sexta feiras entre as 9h 

e as 19:30h e ao sábado de manhã entre as 9h e as 13h. O serviço de disponibilidade é compartilhado com 

mais duas farmácias da cidade pelo que no ciclo de 3 em 3 dias úteis e de 3 em 3 fins de semanas garante 

este serviço permanecendo aberta 24h. 

 

1.2.4. Recursos Humanos 

Atendendo ao DL n.º 307/2007, de 31 de agosto[5], está estabelecido o mínimo de dois farmacêu-

ticos por farmácia (um DT e pelo menos mais um Farmacêutico) e o quadro de profissionais engloba o 

quadro farmacêutico e o não farmacêutico, do qual fazem parte os técnicos e outros profissionais devida-

mente habilitados. Dada a natureza do serviço que é prestado o sucesso de uma empresa desta magnitude 

prende-se fundamentalmente pelos recursos humanos que a constituem, pois são o conhecimento, empenho 

e dedicação destes profissionais que trazem o brio, e o destaque do serviço prestado, conduzindo à satisfa-

ção e fidelização dos utentes. A Farmácia Moderna é formada por uma equipa de 9 colaboradores nomea-

damente: uma DT, Dra. Mercedes Barros; três Farmacêuticos, Dra. Carla Gomes, Dra. Ivone Costa e Dr. 

Paulo Sousa; duas Ajudantes Técnicas, Dª Emília Meireles e Dª Rita Sousa; duas Administrativas, Dª Ana 

Gomes e Dª Paula Neto; uma auxiliar de limpeza, Dª Júlia. 
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1.2.5. Fontes de Informação 

O ato da dispensa de um medicamento exige a integração de variados conhecimentos, o que pode 

obrigar à procura de obtenção de informação adicional, de forma a esclarecer dúvidas e assim garantir a 

prestação de um bom e profissional atendimento. Seguindo esta linha de pensamento a Farmácia Moderna 

dispõe de uma espécie de mini biblioteca na qual estão presentes as publicações exigidas pela Deliberação 

n.º 414/CD/2007, de 29 de outubro[6] como uma diversidade de outras publicações opcionais (Anexo fig. 

F 9). Em todos os postos de atendimento também existe acesso à internet o que facilita a consulta de infor-

mação de forma rápida agilizando assim o acesso a diversas fontes de informação como o INFARMED, 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) entre outros. Ao longo do período de estágio estas duas fontes 

foram-me igualmente úteis tendo-me servido delas com regularidade para esclarecer dúvidas, solucionar 

problemas aos quais o SIFARMA não respondia satisfatoriamente e/ou aprofundar conhecimentos. 

 

1.2.6. Sistema informático 

O sistema informático adotado pela Farmácia Moderna é o SIFARMA 2000®, disponibilizado pela 

Glintt®. É um sistema simples e intuitivo que possibilita efetuar uma grande variedade de tarefas desde o 

atendimento ao público, a várias operações de gestão, nomeadamente: de stocks, fichas de utentes, fatura-

ção, prazos de validade, realização e receção de encomendas, final do mês, entre outras potencialidades. 

Funciona assim como uma ferramenta eficaz na gestão diária e mensal da farmácia sendo um bom auxiliar 

no exercício da atividade farmacêutica. Como estagiária, foi-me atribuído um código de identificação que 

me facultava o acesso ao sistema. Devido às minhas anteriores experiências de estágio a familiarização com 

o sistema foi muito rápida tendo começado desde a primeira semana de estágio a trabalhar com o programa 

e adquirindo mais potencialidades com o decorrer do tempo. 

 

1.3. Gestão e Administração Farmacêutica  

1.3.1. Encomendas 

1.3.1.1. Fornecedores 

A Farmácia moderna trabalha preferencialmente com dois distribuidores, a Alliance Healthcare e a 

OCP, ainda com o primeiro fornecedor possui uma espécie de delegado “especial” que facilita o acesso em 

urgência de produtos esgotados a nível nacional. Todavia a farmácia também trabalha diretamente com 

laboratórios e/ou seus delegados, efetuando encomendas diretas em grandes quantidades que proporcionam 

melhores condições comerciais e financeiras.  

 

1.3.1.2. Realização de encomendas 

 São várias modalidades de realização de encomendas, como as encomendas “diárias”, diretas e 

instantâneas. A aquisição diária de produtos num dia de serviço normal é feita através de uma encomenda 
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diária ao final da manhã à Alliance Healthcare já num dia de serviço de disponibilidade é feita uma segunda 

até ao final da tarde. Estas encomendas “diárias” resultam de propostas geradas automaticamente pelo sis-

tema informático, como intuito de repor níveis de stock tendo por base os níveis de stock mínimos e máxi-

mos determinados pela farmácia para determinados produtos. Contudo esta proposta necessita de ser ava-

liada tendo em conta a época do ano, do mês, a média mensal, o número de embalagens até à data vendidos 

e condições especiais de aquisição vigentes, podendo assim ser alterada e posteriormente aprovada e envi-

ada. As encomendas diretas são realizadas pela diretora técnica, Dr.ª Mercedes Barros e estas são bastante 

importantes porque permitem a compra de produtos com melhores condições, sendo assim mais proveitosas 

financeiramente para a farmácia. Neste caso, são negociados produtos em grandes quantidades numéricas 

e com carater de rotatividade alta (como os genéricos com mais) ou para produtos sazonais (comos os 

solares). As encomendas já referidas são feitas estrategicamente de modo a serem suficientes para as ne-

cessidades da farmácia. Contudo, há necessidades imprevistas (por exemplo quando se trata de um produto 

que mereça de um stock mínimo por não ter rotatividade) que surgem pontualmente sendo assim necessário 

recorrer a encomendas instantânea ao distribuidor. Estas encomendas são então realizadas através do 

SIFARMA por uma aplicação do fornecedor onde é possível saber a disponibilidade do produto e efetuar 

instantaneamente uma encomenda do mesmo ou através de telefone. Todos os meses a farmácia também 

efetua uma encomenda mensal de produtos denominados de “rateados” (produtos com disponibilidade li-

mitada). Nesta área, elaborei e aprovei encomendas diárias e recorri com regularidade a encomendas ins-

tantâneas, quer por via telefónica, quer por via SIFARMA aquando o atendimento de utentes de modo a 

satisfazer as suas necessidades e pedidos. 

 

1.3.1.3. Receção de encomendas 

 A receção e conferência das encomendas é feita num local específico através de um procedimento 

estandardizado e pode ser efetuada por qualquer profissional da farmácia, contudo na Farmácia Moderna é 

normalmente realizado por uma das administrativas. A entrega das encomendas é efetuada a horas definidas 

e constantes no entanto ocorrem situações esporadicamente de atrasos na entrega que afetam o cumprimento 

do compromisso de entrega com os utentes, normalmente estes atrasos são alertados pelo fornecedor con-

tudo em algumas situações tive necessidade de contactar o fornecedor de modo a informar-me do estado 

das entregas e assim conseguir responder aos utentes. 

               A primeira tarefa é verificar se a encomenda está devidamente acompanhada de fatura e duplicado. 

Já no SIFARMA seleciona-se a secção de receção de encomendas e inicia-se por selecionar o fornecedor 

da encomenda e introduzir o número da fatura e o valor total em euros, todavia por vezes, há encomendas 

que não constam no sistema informático por terem sido efetuadas por telefone, sendo neste caso necessário 
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criar a encomenda manualmente no sistema e só depois fazer a receção. Posteriormente, regista-se os pro-

dutos por leitura ótica, dando-se prioridade aos produtos de acondicionamento no frio e de seguida às en-

comendas instantâneas e feitas por telefone. Ao digitar os produtos tem que se ter atenção e conferir as 

quantidades recebidas, prazos de validade, preços faturados, PVP (Preço de Venda ao Público), bónus, IVA 

(Imposto de valor acrescentado), e condições físicas dos produtos. No final, compara-se o valor total da 

fatura com o valor total da encomenda no sistema informático que devem/ têm de ser iguais e finaliza-se a 

receção. Contudo podem existir erros na encomenda como produtos cujo pedido não é satisfeito e é faturado 

ou o contrário, nestes casos deve-se telefonar ao fornecedor e fazer a respetiva reclamação de forma a 

regularizarem o envio do produto, fornecerem o valor em crédito ou faturam o produto numa encomenda 

seguinte. Posteriormente, as faturas são arquivadas e enviadas à contabilidade. Ao longo do estágio parti-

cipei em algumas reções de encomenda tendo encontrado sido necessário realizar uma reclamação por falta 

de um produto. Uma outra tarefa ao rececionar os produtos é a marcação dos preços. Os preços dos medi-

camentos são definidos por uma legislação (Decreto-Lei nº 112/2011 de 29 de novembro [7]). No entanto, 

os MNSRM, produtos de cosmética e higiene, de venda livre a margem de comercialização é da total res-

ponsabilidade da farmácia. Esta margem varia em função do tipo de produto, depois de me inteirar sobre 

as margens a adotar ao longo do período de estágio marquei o PVP de forma autónoma. 

 

1.3.1.4. Armazenamento de encomendas  

A Farmácia Moderna dispõe de várias áreas de armazenamento, o armazenamento deve ter em 

conta vários parâmetros designadamente, a forma farmacêutica, as condições de conservação, quantidades 

e rotatividade do produto estando dispostos de acordo com o modelo First In, First Out (FIFO) ou First 

expire, First Out (FEFO). No armazém com ligação à área de atendimento existem armários com gavetas 

deslizantes, onde se encontram armazenados os medicamentos de acordo com a forma farmacêutica e dis-

postos por ordem alfabética de DCI ou nome comercial, aqui existem também prateleiras especificas para 

os xaropes, para os leites para lactentes e de transição, e uma outra onde se encontram MNSRM de acordo 

com a funcionalidade que apresentam, independentemente da forma farmacêutica de apresentação com alta 

rotatividade. É ainda de salientar o local onde se encontram os estupefacientes e psicotrópicos, que são 

armazenados num local não identificado o qual só os colaboradores tem conhecimento da sua localização. 

O frigorífico, o armazém e o laboratório estão providos de termohigrómetros que realizam a monitorização 

das condições climáticas destes espaços de armazenamento no que respeita a temperatura e humidade. Di-

ariamente, é necessário repor e armazenar devidamente os produtos de acordo com todos os parâmetros já 

referidos tarefa que realizei diariamente ao longo do estágio. Também semanalmente é necessário imprimir 

os dados registados pelos termohigrómetros verificar se existe algum pico inexplicável e/ou uma situação 

a ser corrigida e arquivar os dados, tarefa esta que realizei ao longo do estágio. 
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1.3.1.5. Devoluções 

Por diversas justiças um produto pode ter de ser devolvido como expiração do prazo de validade, 

danificação da embalagem, recolha de lotes pelo laboratório e/ou INFARMED, encomenda do produto 

errado, etc. As devoluções mais frequentes são de produtos com prazo de validade a expirar, estas devolu-

ções têm a particularidade de terem de ser realizadas preferencialmente um mês antes do prazo expirar, por 

recolha através de uma lista de controlo (processo descrito em 1.3.3). Estes produtos são devolvidos numa 

entrega de encomenda fazendo-se acompanhar de uma nota de devolução, e um duplicado que deve ser 

assinado e carimbado, onde consta nº da fatura de compra ao fornecedor (se possível), o nome do produto, 

o número de embalagens e o motivo da devolução. Posteriormente esta nota passa por um processo de 

aceitação ou rejeição e em caso de aprovação o fornecedor emite uma nota de crédito ou faz a troca pelo 

mesmo produto. Ao longo do estágio estive em contacto com todos os tipos de devoluções referidos. 

 

1.3.2. Gestão de stocks 

O setor farmacêutico sofreu recentemente alterações profundas que limitaram a viabilidade econó-

mica das farmácias que atualmente depende totalmente de uma boa gestão das encomendas e dos stocks. A 

gestão de stock passa pela gestão racional dos produtos de forma a suprir as necessidades dos utentes tendo 

em conta o capital disponível, ou seja é necessário conseguir um equilíbrio entre a satisfação das necessi-

dades dos utentes, a compra racional de produtos e o seu escoamento. Assim é essencial ter em conta con-

dicionantes como o padrão de utentes, os hábitos da prescrição médica, a rotatividade dos produtos e a 

previsão de falhas. Por outro lado, existem as condicionantes relativas aos fornecedores como as condições 

de pagamento, descontos comerciais, bónus, número de entregas, etc. Ao longo do estágio foram-me dando 

indicações de todas as condicionantes e ensinaram-me a gerir eficazmente o stock com o uso do sistema 

informático através de indicadores de compras/vendas, conhecimento dos produtos e experiência pessoal. 

 

1.3.3. Controlo de Prazos de Validade 

O controlo dos prazos de validade é fulcral e todos os meses é realizado um controlo de prazos de 

validade, por impressão através do SIFARMA de uma listagem de produtos com a validade a terminar nos 

2 meses subsequentes (Anexo fig. F). Os produtos são separados e os MSRM são preparados para serem 

devolvidos conforme descrito em 1.3.1.5 e para alguns outros MNSRM são feitas promoções de aproxima-

ção de prazo de validade. Ao longo do estágio realizei continuamente esta tarefa por iniciativa própria. 

 

1.3.4. Gestão do Receituário 

1.3.4.1. Conferência e processamento do receituário  

 A dispensa de MSRM é um ato de elevada responsabilidade que exige atenção e um olhar crítico 

sobre o documento que se está a aviar. Na Farmácia Moderna aquando o ato da dispensa ao guardar as 
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receitas faz-se logo uma pré-separação por plano de comparticipação posteriormente as receitas médicas 

são convenientemente separadas de acordo com o plano de comparticipação e agrupadas em lotes de 30 

receitas. Na Farmácia Moderna a conferência do receituário é especialmente efetuada por uma das admi-

nistrativas, esta deve ser feita o mais breve possível de modo a detetar eventuais erros de dispensa que 

possam prejudicar os utentes quer economicamente quer na saúde. As receitas seguem o modelo publicado 

no Despacho n.º 11254/2013 - 30 de agosto de 2013[8], a conferência implica a análise completa da receita 

e do aviamento efetuado passando pela verificação dos parâmetros inscritos e impressos na receita durante 

o aviamento. Durante o meu período de estágio fui realizando a conferência de receituário e por tal fui 

identificando as fontes de erro mais comuns, sendo elas: a não ativação das exceções, a data de validade 

expirada (parâmetro normalmente associada a receitas do mesmo utente com modalidades de validade dis-

tintas (30 dias e 6 meses), falta da assinatura do médico, enganos na capacidade da embalagem, forma 

farmacêutica e/ou dosagem dos medicamentos que muitas vezes se deviam ás regularizações das vendas 

suspensas. Sempre que possível os erros eram corrigidos, sendo esta correção sempre assinalada e rubri-

cada, tarefa que também desempenhei ao longo do período de estágio. Após a conferência os lotes comple-

tos são arquivados até ao final do mês. 

 

1.3.4.2. Devolução do receituário 

Maioritariamente pelas razões referidas no ponto acima durante o meu período de estágio as receitas 

foram devolvidas. Estas receitas devolvidas em não conformidade vêm acompanhadas de um documento 

que especifica a razão da devolução e estas podem ser corrigidas no prazo de 60 dias e ser novamente 

enviadas para o centro de conferência de faturas da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), 

quando são aceites a farmácia é reembolsada com uma nota de crédito em nome da farmácia (Portaria nº 

193/2011) porém quando a não conformidade não é passível de ser corrigida, a receita representa uma 

perda/prejuízo para a farmácia. Por outro lado, quando se verificam erros no receituário devolvido, a far-

mácia pode reclamar no prazo máximo de 40 dias, através do preenchimento de um formulário próprio que 

é enviado para a ANF. 

 

1.3.5. Fecho do mês 

 No final de cada mês é necessário fazer o fecho do mês, este processo passa pelo fecho dos lotes e 

emissão dos verbetes, do resumo dos lotes, e faturação às respetivas entidades. Os verbetes devem acom-

panhar cada lote de receitas estes contêm informação sobre a identificação da farmácia, o mês e ano cor-

respondente, a entidade de comparticipação, o nº de lote, o nº de receitas do lote e o respetivos valores 

(PVP, preço pago pelo utente, e montante comparticipado) estes têm de ser rubricados e carimbados e 

anexados aos lote correspondentes. Posteriormente emitem-se os resumos dos lotes, este documento contém 
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um resumo da informação de todos os lotes de cada organismo e é emitido em triplicado, sendo que o 

original e o duplicado são enviados para a ANF e para o centro de conferência, e o triplicado fica arquivado 

na farmácia, estes também têm de ser carimbados e rubricados. Seguidamente procede-se à faturação por 

organismo de comparticipação esta é enviada eletronicamente contudo são enviadas cópias das faturas (para 

o SNS, ANF, contabilidade e outra fica na posse da farmácia) estas são devidamente assinadas e carimbadas 

juntamente com as notas de crédito emitidas ao SNS no último mês. Seguidamente emite-se um documento 

de envio da faturação à ANF. São também emitidas automaticamente guias dos correios. Por fim, numa 

caixa são colocados todos os lotes organizados com os verbetes, resumo de lotes, faturação e guias dos lotes 

faturados ao SNS. Estes são recolhidos pelos correios nos primeiros 5 dias úteis de cada mês com destino 

ao centro de conferência. Para as outras entidades estas são colocadas numa caixa à parte, com os respetivos 

documentos e são enviados para a ANF, que faz o reenvio para os diversos subsistemas. Posteriormente, as 

receitas passam por um processo de conferência podendo ser devolvidas caso não estejam em conformidade 

(processo explicado em 1.3.4.2). Sendo a Farmácia Moderna uma farmácia aderente às Farmácias Portu-

guesas é necessário emitir as listagens de oferta e realizar a respetiva faturação. Para além disto deve-se 

imprimir o inventário de produtos. Trimestralmente são também impressos 2 documentos referentes aos 

psicotrópicos e estupefacientes: uma lista das entradas destas substâncias e um balanço das entradas e saídas 

dos mesmos, sendo estes documentos enviados para o INFARMED. Finalmente acede-se à impressora fis-

cal e fecha-se o mês gravando 2cópias em CD de todo os movimentos fiscais mensais que devidamente 

identificado é arquivado. Ao longo do estágio foi-me ensinado todo o processo e realizei o fecho por duas 

vezes uma com a colaboração da diretora técnica e outra sozinha só com a sua supervisão. 

 

1.4. Dispensa de medicamentos e outros produtos  

1.4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória  

Os MSRM devem ser dispensados na presença de receita, perante esta o profissional de farmácia 

deve analisar e validar a receita e posteriormente dispensar a medicação de acordo com a prescrição mos-

trando-se sempre disponível para a colocação de dúvidas e fornecendo sempre informação e aconselha-

mento necessário acerca da medicação dispensada desde a posologia, modo de administração, conselhos de 

utilização, possíveis reações adversas, etc. Indispensável no aviamento de uma receita é o olhar critico sobre 

a prescrição efetuando uma avaliação farmacoterapêutica de modo a promover o uso racional e seguro por 

parte do doente. Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de passar pelo processo de transição do 

registo das receitas de forma manual para eletrónica. Manualmente regista-se os medicamentos da dispensa 

em suporte informático por leitura dos códigos de barras dos produtos, seleciona-se o plano de compartici-

pação da receita e lê-se o número da receita, e sempre que possível o local de prescrição e nº de cédula do 

prescritor. No processo da receita eletrónica é nos pedido primariamente a leitura do cartão de cidadão (CC) 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2014/2015 

  

  

SARA DE MEIRELES CARNEIRO 11 

 

do utente, em caso afirmativo da presença do CC é pedido a leitura do código de acesso que vem impresso 

na guia do utente em caso negativo da presença de CC é pedido o nº da receita e o código de acesso. Após 

a leitura os dados da receita como plano de comparticipação, exceções e medicamentos prescritos pelo 

nome comercial, aparecem automaticamente, contudo é possível a escolha do medicamento que esteja pres-

crito por DCI e a escolha de regimes de complementaridade combinados. De seguida o procedimento é 

idêntico e é impresso no verso da receita os dados relativos à dispensa, comparticipação e valor a pagar 

pelo utente, aí o utente deve assinar assim como o profissional da farmácia escrevendo ainda a data e o 

carimbo. Por fim, procede-se ao respetivo pagamento e impressão da fatura que deve ser carimbada e ru-

bricada pelo profissional da farmácia. Como referi a dispensa de MSRM é mais do que uma simples venda 

e por tal exemplifico duas situações relatadas de atendimentos por mim realizados ao longo do meu estágio. 

1º Atendimento exemplo: Este é um exemplo de um atendimento que se “repetiu” com utentes três 

vezes ao longo do meu período de estágio. Nesta situação o utente dirigia-se à farmácia para a compra do 

antigripal Cêgripe® e paracetamol em simultâneo uma vez com receita médica e as outras duas por inicia-

tiva própria. Ao questiona-los da utilização referiram que pretendiam tomar em simultâneo. Tendo em conta 

que o antigripal apresenta na sua composição 500mg de paracetamol e que a posologia é de 2 comprimidos 

de oito em oito horas, a toma em simultâneo do paracetamol com o antigripal iria conduzir a uma sobredo-

sagem altamente prejudicial para o utente. Assim alertei devidamente os utentes que agradeceram o alerta.  

2º Atendimento exemplo: Uma senhora deslocou-se à Farmácia Moderna com vista o aviamento 

de receitas para o marido. Ao realizar o atendimento estranhei a presença de medicações repetidas para a 

tensão arterial e colesterol, e a presença de um colírio antimicrobiano e anti-inflamatório numa receita com 

validade de 6 meses e com 3 vias. Ao aperceber-me destas incongruências questionei a utente e após uma 

longa conversa apercebi-me que o médico tinha prescrito medicação já substituída juntamente com medi-

cação atual no que respeita ao tratamento da hipertensão arterial e colesterol e que as gotas tinham sido 

prescritas numa situação aguda há umas semanas atrás. Assim foi impedida uma situação de polimedicação.  

Com estes dois exemplos fica patente a importância de uma avaliação farmacoterapêutica e do 

acompanhamento terapêutico refutando a ideia que a dispensa de medicamentos é simplesmente uma venda. 

 
1.4.1.1. Receita eletrónica 

Tal como referido no ponto 1.4.1 ao longo do período de estágio tive oportunidade de contactar 

com a implementação das receitas eletrónicas, tendo ido a uma formação na ANF no Porto sobre a sua 

implementação e utilização. Nesta primeira fase pela qual se está a passar o uso do CC não é imperativo e 

a receita em formato de papel continua a ser indispensável pelo que por enquanto para o utente não se 

verificaram mudanças, pelo contrário o farmacêutico faz o aviamento da receita de forma diferente da usual 

manual (1.4.1). Esta implementação que promete ainda mais avanços num futuro próximo traz consigo 
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desde este primeiro momento inúmeras vantagens. Facilita a relação médico/utente na medida em que o 

médico está sempre a par se o utente levantou ou não o medicamento que lhe foi prescrito e minimiza os 

erros mais comuns ao aviar as receitas (referidos em 1.3.4.1), nomeadamente prazos de validade, regime 

base de comparticipação e ativação de exceções. Em simultâneo a Farmácia Moderna implementou um 

complemento no SIFARMA que obriga a fazer uma leitura dos produtos cedidos, estas duas ferramentas 

aliadas impedem ainda mais fontes de erro como dosagens e capacidades erradas dos medicamentos cedidos 

assim como falhas na faturação de algum produto. Ao ser quase tudo automatizado antes de imprimirmos 

no verso da receita a informação referente ao atendimento à uma pré-validação das receitas que garante a 

sua aceitação pelo centro de conferência caso se apresente devidamente assinada. Estas receitas validades 

vão para um lote denominado 99x e as que por qualquer razão não sejam validadas vão para um lote deno-

minado 98x. Concludentemente são intuitivas as vantagens que a receita eletrónica trouxe à administração 

da farmácia, tendo-as verificado claramente ao longo do meu período de estágio. 

 

1.4.2. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes  

Os psicotrópicos e estupefacientes devido a apresentarem um maior risco para um uso indevido é-

lhes exigido um controlo mais firme na atura da sua dispensa e gestão. A dispensa deste tipo de medicação 

requer uma atenção especial, e a concretização da venda difere da venda comum de MSRM sendo obriga-

tório o preenchimento de vários parâmetros nomeadamente: a identificação do doente (identidade, morada, 

idade, número e data do documento de identificação), a identificação do adquirente, e o nome do médico 

prescritor. Após o término da venda ao imprimir a fatura é em simultâneo impresso automaticamente o 

registo de saída destes medicamentos, contendo a informação recolhida anteriormente. Na Farmácia Mo-

derna faz-se uma cópia da receita à qual se anexa o comprovativo, esta é posteriormente arquivada e deve 

permanecer em posse da farmácia durante 3 anos. E estes seguem uma legislação própria com obrigatorie-

dade de documentação. Na Farmácia Moderna é comum a dispensa deste tipo de medicação pelo que por 

diversas vezes a efetuei.  

 

1.4.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

A dispensa de MNSRM pode resultar de uma automedicação e/ou de uma indicação, ao longo do 

ciclo de estudos o farmacêutico possui formação que permite avaliar e distinguir problemas menores de 

outros mais graves e fazer o devido aconselhamento e/ou prescrição e/ou encaminhamento. Assim, o far-

macêutico pode dispensar MNSRM e recomendar medidas não farmacológicas de modo a combater os 

sintomas e transtornos menores que o utente se queixa. Em qualquer uma das situações o farmacêutico deve 

avaliar pormenorizadamente a situação que lhe é apresentada tendo sempre em conta a responsabilidade 

que lhe está inerente. Ao longo do estágio o aconselhamento foi uma situação que se tornou muito frequente 
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com o passar do tempo fui-me sentido mais segura, perspicaz e com melhor capacidade de comunicação 

nas situações que me eram apresentadas. As situações mais comuns foram suplementação, dores muscula-

res, espasmódicas e de cabeça, tosse, congestão nasal, alergias, queimaduras solares, irritações e infeções 

oculares e contraceção de emergência. É aqui que o farmacêutico corresponde às convicções do utente pelo 

que é imperativo que como um bom profissional de saúde faça uma formação contínua. 

 

1.4.4. Medicamentos manipulados 

Os manipulados são medicamentos preparados e dispensados em farmácia de oficina ou nos servi-

ços farmacêuticos hospitalares, baseados ou não numa receita médica. Caso o seu pedido seja por receita 

esta deve conter informações acerca da substância(s) ativa(s), respetiva concentração, excipiente(s) e forma 

farmacêutica e deve ser prescrito isoladamente.  Contudo cabe ao farmacêutico responsável pela preparação 

do manipulado, garantir a sua qualidade e segurança, a sua preparação deve obedecer às boas práticas de 

fabrico constantes na Portarianº594/ 2004, de 2 de junho[9] que incide nas oito vertentes essenciais: pessoal, 

instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação, con-

trolo de qualidade e rotulagem. Na Farmácia Moderna embora possua um laboratório de acordo com os 

requisitos do INFARMED não prepara manipulados com frequência e por tal possui um acordo com a 

Farmácia Lemos no Porto de forma a satisfazer os utentes, funcionando através do envio por fax das receitas 

e recebendo via Alliance os manipulados. Este acordo só não se verifica salvo poucas exceções para as 

quais o laboratório da Farmácia Moderna possui substâncias ativas e excipientes necessários para a prepa-

ração, neste âmbito foi-me possível ao longo do estágio a preparação de um manipulado uma “Solução 

auricular alcoólica (60%) saturada com ácido bórico” (Anexo fig. F 10).  

 
1.4.5. Produtos de cosmética e higiene corporal  

De acordo com o Decreto-Lei 189/2008, de 24 de setembro, são considerados produtos cosméticos 

e de higiene corporal as substâncias ou preparações destinadas ao contacto com a epiderme, sistema piloso 

e capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos e dentes e mucosas bucais, com finalidade exclusiva ou 

principal de limpeza, manutenção, proteção e/ou correção de odores. Estando a sociedade atual alerta para 

uma melhoria da aparência física este mercado tem um interesse cada vez maior, contudo a conjetura eco-

nómica atual e a existência das parafarmácias veio a dificultar a venda deste tipo de produtos. Com o intuito 

de satisfazer as exigências dos utentes, a Farmácia Moderna dispõe de varas linhas no que diz respeito a 

este tipo de produtos, sendo as com maior representação a Caudalie ®, Bioderma ®, A-Derma®, Avène ®, 

La Roche-Posay ®, Uriage ®, ISDIN ® e Vichy ®. Ao longo do decorrer de estágio fui adquirindo capa-

cidades esforçando-me para conhecer o melhor possível as linhas e solicitando dicas dos meus colegas de 

trabalho pelo que verifiquei uma evolução notória na minha destreza de aconselhamento. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2014/2015 

  

  

SARA DE MEIRELES CARNEIRO 14 

 

1.4.6. Medicamentos e produtos de uso veterinário  

Os medicamentos e produtos de uso veterinário tem alguma expressão na Farmácia Moderna 

facto devido ao meio rural envolvente e à preocupação crescente da sociedade atual para com os animais 

domésticos. Embora tenha participado enquanto estudante em formações extracurriculares sobre produtos 

veterinários considero que em conjunto com os produtos de higiene e cosmética a inexistência de uma ca-

deira possível de frequentar por todos os alunos que abordasse estas temáticas é uma das lacunas do plano 

curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  

 
1.5. Serviços e cuidados de saúde prestados na farmácia  

1.5.1.  Determinação de parâmetros bioquímicos e administração de vacinas 

A Farmácia Moderna disponibiliza aos seus utentes a possibilidade de avaliação de diversos parâ-

metros, como a pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), glicémia, colesterol total, triglicerídeos 

(TG), e ainda peso, altura e IMC e testes de gravidez. Os parâmetros diariamente avaliados são a PA, a FC, 

peso altura e IMC. Com menos frequência determinam-se o colesterol, TG e glicémia e só esporadicamente 

se realizam os testes de gravidez e administram vacinas (excetuando a época de vacinação contra a gripe). 

Para a medição da altura, pesagem e cálculo do IMC a Farmácia Moderna disponibiliza uma balança digital 

convenientemente calibrada e fiscalizada, este é um serviço pago que o utente autonomamente pode usu-

fruir, e caso necessário contar com a ajuda dos profissionais da farmácia para interpretação dos resultados 

e aconselhamento no que respeita a medidas a adotar para um estilo de vida e alimentação saudáveis. A PA 

e FC são avaliadas no GAP devidamente equipado com um tensiómetro automático digital não represen-

tando um custo para o utente. As restantes determinações excetuando os testes de gravidez são igualmente 

avaliadas em GAP e têm um custo tabelado. Sempre antes da realização das determinações fiz-me certificar 

das condições de exequibilidade (por exemplo o jejum, se necessário), perceber o motivo da determinação 

e conhecer o utente (patologias, se está medicado…), pois só assim é possível interpretar corretamente o 

resultado e aconselhar devidamente o utente. Os testes de gravidez podem ser efetuados na farmácia. Ao 

longo do meu estágio tive a oportunidade de fazer todo o tipo de determinações com frequência e sempre 

me foi percetível o valor dado pelo utente à informação que lhes cedi e questões a que respondi, o que 

reforça a perceção da população do farmacêutico como um profissional de saúde de confiança, rigoroso e 

de fácil e rápido acesso. 

 

1.5.2. VALORMED  

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela gestão dos resíduos de em-

balagens vazias e medicamentos fora de uso. Através de contentores a Farmácia Moderna coopera com o 
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serviço disponibilizando-se a receber dos utentes estes produtos e fazer o fecho do contentor responsabili-

zando-se pelo seu conteúdo. Estes produtos têm como destino a reciclagem (papel, plástico, vidro) ou a 

incineração (restantes resíduos). Ao longo do estágio foram frequentes as ocasiões em que recebi medica-

mentos sem uso ou fora de prazo para a deposição nestes contentores.  

 

1.5.3. Programa de troca de seringas 

O programa de troca de seringas objetiva a prevenção da transmissão da infeção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana entre os utilizadores de drogas injetáveis e outros, por distribuição de material 

esterilizado adequado, recolha e destruição do material utilizado em pontos aderentes. A Farmácia Moderna 

aderiu ao programa que visava a entrega de um kit gratuito em troca de seringa(s) já usadas. Este kit faz-se 

munir de, 2 toalhetes embebidos em álcool a 70º, 1 preservativo, 2 ampolas de água para preparações inje-

táveis, 2 seringas estéreis, 1 filtro, 2 caricas e 2 carteiras de ácido cítrico. Este programa é importantíssimo 

e visa a promoção de alteração de comportamentos que minimizem o risco de infeção quer na prática de 

relações sexuais desprotegidas quer na utilização de seringas infetadas. Todavia no decorrer do meu estágio 

ocorreu uma situação que me demonstrou uma possível lacuna deste programa. Antes da existência do 

programa fui abordada algumas vezes por um jovem homem que me solicitava a compra de uma seringa de 

insulina, aliando o sistemático comportamento ao aspeto físico do utente não tive dúvidas que as seringas 

se destinavam a ser usadas para a injeção de drogas com fins recreativos. Apercebendo-me da situação 

tentei aos poucos aproximar-me o suficiente do utente de forma a ganhar confiança para lhe alertar e colocar 

algumas questões. Coincidentemente chegaram os kits à farmácia e conseguindo a aproximação desejada 

tomei a liberdade de lhe comunicar que a farmácia fazia parte de o programa de troca de seringas e que já 

tínhamos os kits disponíveis. Contudo fiquei impressionada com a resposta que depois de me agradecer a 

informação disse que não estava interessado e que preferia comprar as seringas porque as presentes no kit 

não tinham o “calibre” desejado. Esta resposta pôs-me alerta para a possibilidade da situação não ser um 

caso esporádico e este pormenor signifique uma má aderência ao programa. Também tomei a liberdade de 

lhe perguntar o que fazia às agulhas utilizadas e que a farmácia estava sempre disposta a as receber, ao que 

ele me respondeu que tinha muito cuidado e que não era necessário porque as queimava.   

 

1.5.4. Dispensa de encomendas para o lar da misericórdia de Paços de Ferreira  

A Farmácia Moderna possui um acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira, 

que lhe confere a exclusividade de aviamento das prescrições dos residentes do lar. Mensalmente a enfer-

meira responsável dirige-se à farmácia e entrega as receitas de medicações crónicas, requisições de 

MNSRM e pedidos de venda suspensa juntamente com uma guia que define medicamentos prioritários e 

situações de regularização. Estas receitas são aviadas de acordo com a guia e colocadas em sacos individuais 
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devidamente identificados. Cada utente possui uma conta individual e todas as vendas são feitas a crédito 

que é regularizado no final de cada mês pela Santa Casa ou por um familiar do utente em questão. Ao aviar 

as receitas, requisições ou pedidos de venda suspensa é seguido um processo no qual a fatura simplificada 

é assinada por quem vem levantar a encomenda e arquivada aos originais ou guias de tratamento e o com-

provante de crédito é enviado juntamente com os medicamentos e produtos anexado a cópias dos documen-

tos para a Santa Casa da Misericórdia. Para além desta entrega mensal surgem esporadicamente receitas ao 

longo do mês trazidas por funcionários da instituição. Ao longo do meu estágio fui responsável por este 

serviço por diversas vezes. 

 

1.5.5. Dispensa de encomendas especiais para escolas e para o clube de futebol de 

Paços de Ferreira  

Para além do acordo com a Santa Casa da Misericórdia a Farmácia Moderna possui outros como 

com algumas das escolas do concelho e com o futebol clube de Paços de Ferreira facilitando a dispensa 

das receitas e outros produtos a crédito, sendo o pagamento realizado ao final do mês.  

 

1.5.6. Serviço de aviamento de receituário em colaboração com o departamento de 

apoio social da Câmara Municipal de Paços de Ferreira  

Para além dos acordos referidos nos dois pontos anteriores a Farmácia Moderna faz parte de um 

programa de ajuda na compra de carenciados colaborando com a Câmara Municipal. A sua participação 

implica a realização de orçamentos e disponibilização dos medicamentos a crédito aos utentes, sendo o 

pagamento efetuado ao final do mês pela Câmara Municipal. Este programa surge de uma adaptação dos 

serviços de apoio social da Câmara Municipal para garantir que o dinheiro cedido será verdadeiramente 

empregue na compra de medicamento, facto que não acontecia quando este era cedido diretamente aos 

carenciados. Os utentes que procurem auxílio e que sejam positivamente avaliados pelos responsáveis do 

programa como carenciados são mandados a uma das farmácias aderentes para que lhe seja fornecido um 

orçamento para as receitas que possui. Já na farmácia respeitando o compromisso de cedência do medica-

mento mais barato é indicado o valor total do custo de aviamento das receitas. Já nos serviços sociais é 

preenchido um documento devidamente assinado por um responsável com o nome do utente e o nº da(s) 

receita(s) que estão autorizadas aviar ao encargo da Câmara. O utente ao dirigir-se á farmácia apresenta o 

documento juntamente com as receitas e é lhe criada uma ficha no SIFARMA atribuindo-lhe crédito. A 

dispensa é feita a crédito o utente leva os medicamentos e a(s) guia(s) mais a fatura simplificada e o com-

provante de crédito assinado pelo utente são arquivados. Mais tarde o departamento da Câmara solicita por 

via telefónica a confirmação do valor e no final de cada mês a Câmara Municipal faz o respetivo pagamento. 

1.5.6. Consultas 
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A Farmácia Moderna oferece ainda aos seus utentes serviços complementares no seu GAP como: 

consultas de podologia mediante marcação e consultas de acompanhamento de aparelhos auditivos e ras-

treios auditivos mensais. Estes serviços são realizados por profissionais credenciados e habilitados a exercer 

as atividades descritas. 

 

Parte 2 - descrição dos trabalhos desenvolvidos 

2. TRABALHOS DESENVOLVIDOS  
1. Colaboração no projeto "Prevenir é o Melhor Remédio"- Farma|Inove  

1.1. Recolha de inquéritos  

O projeto “Prevenir é o Melhor Remédio” que surge da Farma|Inove tem com objetivos caracterizar e 

estimar a incidência de doentes polimedicados com mais de sessenta e cinco anos. Através das minhas 

experiências de estágio ao longo do curso foi-me claro que a polimedicação é uma realidade bem presente 

nos dias de hoje e deste modo a possibilidade de participar no projeto despertou desde o primeiro momento 

a minha atenção. Ao longo da minha experiência como estagiária vi-me confrontada com situações de po-

limedicação deliberadamente prejudiciais para o doente como a toma vários medicamentos para o mesmo 

efeito passados por médicos diferentes, receitas com medicação já não utilizada misturada com a nova 

medicação, etc. Por tal é fundamental o Farmacêutico estar em constante alerta e olhar criticamente para as 

receitas que são fornecidas pelos doentes de forma a pôr um travão numa situação de perigo para a saúde 

do doente. No entanto não só por tomas excessivas ou inadequadas passa o perigo da polimedicação, mas 

sim também por interações adversas e estas são muito mais difíceis de verificar atendendo ao ritmo de 

trabalho que a profissão goza. 

 

1.1.1. Dificuldades encontradas e sugestões 

Na realização dos questionários apareceram muitas barreiras, a primeira foi o horário rígido para 

sua realização (entre as 10:00 e as 10:30 e entre as 17:00 e 17:30), embora a opção de troca de horários 

fosse possível a dificuldade é existir a possibilidade de realização há hora determinada, seja por falta de 

tempo ou de utentes que se adequavam ao estudo. Outra grande dificuldade é o facto de estarmos a trabalhar 

com pessoas de terceira idade e consequentemente possuem características típicas da idade como a falta de 

memória, dificuldade de audição e de compreensão e a posse de pobre formação académica, dito isto o que 

se sucede é que as questões não estavam adaptadas, para estas particularidades. Isto porque as perguntas 

possuem demasiadas opções e a linguagem não está adaptada pelo que ao longo do questionário houve 

sempre a necessidade de reformulação das perguntas o que inconscientemente e indeliberadamente poderá 
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ter como consequência resultados manipulados. Como sugestão de reformulação do inquérito seria refor-

mular as questões e as opções de resposta a um máximo de três opções e tentar aumentar o intervalo dos 

horários a que os inquéritos devem ser realizados. 

 

1.2. Conclusão 

Concludentemente a experiência da participação neste projeto foi bastante positiva, pois foram identi-

ficadas várias situações de polimedicação, fomentou a relação Farmacêutico/Utente pois estes sentiram que 

lhes estavam a dar importância e atenção, tendo assim o inquérito tido uma boa aceitação por parte dos 

utentes, que se mostraram bastante recetivos. 

 

2. Rastreio da diabetes e colesterol 

2.1. Enquadramento 

A realização deste de rastreio surge no âmbito de uma ação, recorrente ao longo de vários anos, levada 

a cabo pela escola eb 2,3 de Paços de Ferreira denominada “Semana da Saúde”. Esta “Semana da Saúde” é 

aberta a toda a comunidade escolar e encarregados de educação e compreende a realização de vários ras-

treios: podológico, dentário, visual, auditivo, PA, glicose, colesterol, IMC assim como a participação em 

diversas palestras educacionais. Os rastreios da glicose e colesterol ficaram da responsabilidade da Farmá-

cia Moderna. Uma vez que o colesterol alto não traz problemas imediatos para as crianças e adolescentes, 

este rastreio só foi realizado em jovens alvos ou em adultos. Todavia sabe-se que a existência deste valor 

elevado em jovens é sinónimo de má formação alimentar contínua, o que aumenta as possibilidades de 

complicações associadas na fase adulta.  

 

2.2. A Diabetes no período infantojuvenil  

A puberdade é um período de rápidas mudanças, caracterizado pela aquisição de identidade e pela 

menor recetividade à autoridade paternal ou não e grande dependência em relação ao grupo de amigos, ou 

seja é um período particularmente crítico para os jovens e particularmente jovens com Diabetes (aos quais 

são exigidos adaptações permanentes). Atualmente as crianças “têm adotado” um estilo de vida muito 

pouco saudável devido ao sedentarismo e aos maus hábitos alimentares que culminam num aumento da 

obesidade infantil e outros problemas relacionados. A diabetes tipo 1 foi e é a diabetes associada a esta 

população e a diabetes tipo 2 associada a adultos, contudo esta relação linear já não se verifica e a diabetes 

tipo 2 de momento tem vindo a alastrar-se exponencialmente na comunidade infantojuvenil, segundo [10-

12]. Desta forma é imperativo que a família, amigos, comunidade escolar e profissionais de saúde estejam 

alerta e preparados para a deteção, avaliação e acompanhamento destas situações, prestando informações, 

aconselhamento e esclarecendo todas as dúvidas.  
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2.3. Material de apoio facultado e tabela de registo de dados 

Por tal mais do que prestar o serviço de rastreio o Farmacêutico deve mostrar-se disponível e preocu-

pado com esta problemática prestando todos os cuidados referidos acima. Mais do que realizar um rastreio 

é importante que os profissionais de saúde registem os resultados e façam uma pequena análise dos resul-

tados, porque são estes os pormenores que ressaltam a nossa intervenção. Assim, aquando a realização do 

rastreio achei por bem fazer-me acompanhar de esquemas simples e apelativos retirados de [13, 14] que 

suscitassem o interesse e dúvidas à população alvo e criei uma base de dados onde fui registei os valores 

obtidos e outras notas. 

 

2.3.1. Resultados e discussão dos resultados obtidos  

A maioria dos jovens que prestaram-se à realização dos rastreios eram do sexo feminino (Anexo fig. 

DC 1) e tinham idades mais baixas entre os 10 e os 11 anos (Anexo fig. DC 2). Este tipo de avaliação faz 

refletir sobre o comportamento dos jovens e da necessidade de sensibilização para a participação dos jo-

vens mais velhos ainda mais do sexo masculino nestas iniciativas. Foi verificado a ocorrência de 9 hiper-

glicemias pós prandiais com menos de 2 horas sendo 1 pertencente a uma jovem com diabetes tipo 1 que 

não estava a administrar insulina suficiente devido a um abuso alimentar, situação conversada e verificada 

a sua correção. E as restantes foram só devido a picos glicémicos devido a refeições com açúcares rápidos 

medidos pouco tempo após a ingestão, estas situações foram igualmente novamente rastreadas e verifi-

cou-se a sua normalização (Anexo fig. DC 3). A hipoglicemia verificada foi a uma jovem que estava com 

um jejum de várias horas e que tinha lanchado no momento antes da medição pelo que foi associado à até 

ao momento não absorção dos açúcares ingeridos (Anexo fig. DC 3). No que respeita ao colesterol foram 

verificados 8 casos de colesterol muito altos que já estavam a ser vigiados e 7 casos de valores de coleste-

rol total que alertavam para possíveis e prováveis colesterolemias com necessidade de vigia e alterações 

alimentares e físicas que foram devidamente alertadas e conversadas (Anexo fig. DC 4). 

 

2.4. Conclusão  

Os jovens mais velhos e particularmente o sexo masculino não aderiram de forma desejável ao ras-

treio, o porquê deste comportamento foi discutido por todos os profissionais envolvidos na realização do 

rastreio e professores e diretores apelidavam o comportamento de “vergonha dos jovens em participar”. 

Estando a lidar com jovens em plena adolescência é necessário criar estratégias de sensibilização para que 

estes adirem a este tipo de iniciativas pois com a experiência e análise do comportamento dos jovens veri-

fica-se a existência de três grandes grupos os “curiosos”, os “conscientes da problemática” e os “receosos 

da picada” contudo, este terceiro grupo é facilmente destronado após um diálogo com o aluno. Foi clara-

mente verificável que os alunos mais jovens maioritariamente aderiram ao rastreio por curiosidade e os 
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mais velhos que aderiram maioritariamente por serem conscientes da problemática envolvida. Estando a 

falar de uma escola em que a realização destas iniciativas tem vários anos de existência é claro que a ade-

são ao rastreio segue uma regra de curiosidade primária e posteriormente quase somente os jovens que 

têm uma consciência da problemática continuam a aderir. É aqui que o farmacêutico pode e deve agir na 

comunidade mostrando-se presente na comunidade podendo criar ações de sensibilização e explicação 

para toda a população da comunidade em que está inserido. 

 

3. Comportamentos no consumo de álcool, tabaco e drogas por parte da comuni-

dade estudantil do concelho de Paços de Ferreira  

3.1. Descrição, enquadramento e objetivos  

Ao longo do curso são vários os temas que vão suscitando um maior interesse por parte de cada 

estudante, no meu caso o tema do álcool e drogas de abuso foi um deles. Este tema fez-me ficar alerta para 

uma lacuna aterradora que é a falta de consciencialização dos jovens, não a falta de informação pois esta 

está disponível em massa nos tempos presentes, a falta de informação foi uma lacuna do século passado, 

em que várias más escolhas foram tomadas principalmente devido à ignorância da comunidade, no entanto 

nos dias de hoje em que a informação nos chega em massa, como e porquê aumentam e são tomadas tantas 

más escolhas? Sendo uma futura farmacêutica a pretensão do estudo desta problemática cresceu poi o Far-

macêutico Comunitário é muito mais que o “vendedor de caixinhas”, o Farmacêutico Comunitário é um 

Profissional de Saúde que serve a Comunidade e é por isso que o Farmacêutico tem que ultrapassar as 

quatro paredes da Farmácia Comunitária e mostrar-se à Comunidade, mostrar que se preocupa, mostrar que 

é uma fonte de informação fidedigna, consultável e educadora da população. 

 É neste sentido que surge o meu projeto de estudo, que visa identificar e explorar os comporta-

mentos de consumo de álcool, tabaco e drogas pela comunidade estudantil do 2º ciclo ao secundário no 

concelho de Paços de Ferreira, procurando mostrar a situação presente e a previsão futura, assim como 

identificar fatores de vulnerabilidade e fatores de proteção para a ocorrência destes consumos. Tendo assim 

como objetivo contribuir para a melhoria de programas de prevenção de toxicodependências, alcoolismo e 

tabagismo, dando a conhecer à comunidade o papel do Farmacêutico, no que respeita à promoção do de-

senvolvimento harmonioso e saudável dos jovens da comunidade. O estudo baseou-se no preenchimento 

de um inquérito de carácter voluntário e anónimo construído com base no relatório de 2014 Português do 

estudo "HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN" (HBSC)[15]. 

 

3.1.1. Etanol  

 De idade tão antiga quanto a da Humanidade o álcool/etanol é produzido naturalmente pelo pro-

cesso fermentativo ou por destilação. A técnica de destilação foi iniciada pelos árabes, mas só no século 
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XIX com a industrialização, e o desenvolvimento tecnológico é que se dá a expansão deste mercado alcan-

çando aumentos colossais no seu consumo e consequentemente o aumento dos problemas de saúde relaci-

onados, como refere em [16]. Assim iniciam os esforços para a redução do seu consumo através de campa-

nhas de prevenção e regras como a lei seca[17] nos Estados Unidos da América (EUA). A sua administração 

é através da ingestão de bebidas com teor alcoólico, a sua absorção e distribuição pelos tecidos é rápida por 

difusão simples atingindo o pico máximo 30 a 90 minutos após a ingestão. A metabolização é predominan-

temente hepática, cerca de 90%, sendo primariamente transformado em acetaldeído (metabolito tóxico, 

responsável pelo mal-estar característico do consumo excessivo de álcool), na mucosa gástrica sofre a pri-

meira metabolização pela álcool Desidrogenase (ADH), efeito de 1ªpassagem, posteriormente pela a ADH 

presente no fígado, pela catalase (10% do metabolismo total) e o pelo sistema enzimático microssomal 

hepático citocromo 2E1 (CYP2E1) presente nos hepatócitos e células de Kupffre, como explica em[18, 19] 

. Esta metabolização é mais extensa estando associada a concentrações elevadas de álcool/alcoolismo cró-

nico, neste último caso como mecanismo de adaptação o organismo desenvolve tolerância, farmacodinâ-

mica e/ou metabólica (aumento da eliminação).Finalmente o acetaldeído formado é oxidado pela aldeído 

desidrogenase (ALDH) e é eliminado, esta eliminação pode ser influenciada pela ingestão concomitante de 

alimentos que a pode aumentar em 50%. Contudo existem variações que ditam comportamentos de con-

sumo diferentes como o facto de 90% da população asiática possuir uma variante da ADH, a ADH2*2 mais 

ativa e 50% uma variante da ALDH, a ALDH2*2 menos ativa, o que resulta num aumento dos efeitos 

tóxicos, como refere [20]. A nível de toxicidade o álcool tem efeitos: no sistema nervoso central (SNC) 

causando depressão por exposição aguda e danos neurológicos e mentais por exposição crónica; no fígado 

provocando hipertrofia do fígado e esteatose que poderá resultar em fibrose e cirrose hepática por um pro-

cesso inflamatório e necrótico dos hepatócitos. Os mecanismos de hepatotoxicidade são diversos sendo o 

mais preponderante os processos de stress oxidativo com formação de espécies reativas do oxigénio (ROS) 

por indução do CYP2E1, conversão de xantina desidrogenase em xantina oxidase (XD/XO) e aumento da 

razão dinucleótido de nicotinamida e adenina reduzido/oxidado (NADH/NAD+) por metabolismo da ADH 

e ALDH, como resultado do processo oxidativo dá-se a ativação das células Kupffer que produzem cito-

quinas lesivas para os hepatócitos (fator de necrose tumoral TNF-α e fator de transformação do crescimento 

TGF-β). Esta libertação de citoquinas leva à ativação das células ITO aumentando consequentemente a 

proliferação celular. Para além da hepatoxicidade o álcool tem efeitos tóxicos a nível cardiovascular au-

mentando o risco de ataque isquémico ou hemorrágico e de fibrilação ventricular quando falamos em toxi-

cidade aguda. Já o consumo crónico depleta as defesas antioxidantes levando a anemia sideroblástica, neu-

tropenia, cardiomiopatia alcoólica, cirrose hepática e aumento do risco de cancro do esófago e fígado, como 

explica em [21]. Todavia o consumo baixo-moderado tem o efeito oposto reduzindo a incidência de doenças 
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coronárias e enfarte do miocárdio devido à proteção conferida pela diminuição do catabolismo das lipopro-

teínas de alta densidade (HDL), o aumento do HDL-colesterol e do catabolismo das lipoproteínas de muita 

baixa densidade (VLDL), inibição da oxidação das lipoproteínas de baixa densidade (LDL) nas paredes 

vasculares e a presença de antioxidantes fenólicos no vinho, como explica em [22, 23]. Para além destes 

processos de toxicidade existe um grave risco de intoxicações por interações com fármacos, por alterações 

na sua metabolização levando a fenómenos de sinergia ou antagonismo, exemplos são a ação sinérgica com 

depressores do SNC como as benzodiazepinas, o aumento da hepatotoxicidade do paracetamol em doses 

terapêuticas e da concentração sanguínea de álcool aquando da toma da aspirina (por redução da atividade 

da ADH gástrica e aceleração do esvaziamento gástrico) como explica em [19]. 

 

3.1.2. Tabaco  

O tabaco é um produto processado das folhas secas da planta Nicotiana sendo a espécie Nicotina 

tabacum a que suscita maior interesse. Originária da América, chega à Europa, através dos espanhóis no 

séc. XVI, mais tarde aos franceses, por Jean Nicot a quem se deve a origem do nome da planta e finalmente 

o mundo foi invadido. Através do charuto aparece em Espanha o hábito de fumar o tabaco como demons-

tração de ostentação, perdendo o seu até então interesse terapêutico pelo hábito de fumar por prazer. O seu 

consumo até finais do século XVIII era enrolado e fumado, reduzido a pó e aspirado pelo nariz no caso de 

um produto de maior qualidade, mascado ou fumado em cachimbo. O cigarro como o conhecemos nos dias 

de hoje, especula-se ter sido "criado" durante as navegações transatlânticas, a partir dos restos de tabaco 

que era transportado para a Europa enrolados em papel. Contudo é na segunda metade do século XIX que 

o tabagismo afeta cerca de metade da população mundial apresentando uma tendência ascendente, apare-

cendo apenas em 1960 que os primeiros relatórios científicos que relacionam o cigarro ao aumento da 

incidência de cancro e outras doenças cardiovasculares, segundo [24-26].  

Nos dias de hoje sabe-se que ao fumar são produzidas inúmeras substâncias, catalogadas em fase 

gasosa e fase particulada e que podem divergir conforme as temperaturas de combustão e origem das folhas 

de tabaco, porém a alternativa do "tabaco sem fumo" não é menos toxica pois agentes nocivos são rapida-

mente absorvidos pelas mucosas. Dentro da fase gasosa podemos falar no monóxido de carbono (CO) de-

vido à sua maior afinidade em cerca de 250X para a hemoglobina, origina a formação de carboxi-hemoglo-

bina, diminuindo assim a capacidade de transporte do oxigénio o que consequentemente resulta na morte 

dos tecidos por asfixia, Para além do CO, também são produzidos aldeídos, álcoois, cetonas, hidrocarbone-

tos e nitrosaminas voláteis, que são irritantes e responsáveis por alterações nos mecanismos de defesa do 

pulmão, sendo inibidoras do movimento ciliar, provocando constrição brônquica e estimulação das glându-

las secretoras da mucosa resultando na típica tosse do fumador. A fase particulada contém água, alcatrão e 
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nicotina. O alcatrão é uma mistura de hidrocarbonetos complexos essencialmente aromáticos que se com-

portam como agentes carcinogénicos.É de destacar o benzo[a]pireno resultante da combustão do alcatrão 

aquando do ato de fumar, este é um potente carcinogénico devido ao B[a]P-7,8-diol-9,10-epóxido resultante 

da sua metabolização por enzimas de fase I e fase II, que leva à formação de aductos no DNA e consequen-

temente mutações. A nicotina é um alcaloide piridínico que atua como um agonista competitivo dos rece-

tores colinérgicos nicotínicos da acetilcolina no SNC facilitando a libertação de dopamina, e por tal é a 

responsável direta da dependência física. Possuindo propriedades de reforço positivo e de reforço negativo 

pois a nicotina ao ativar a via dopaminérgica é responsável por efeitos como o relaxamento, a diminuição 

do stresse, modulação do humor, perda de peso e aumento do estado de alerta (reforço positivo), por outro 

lado é responsável por sintomas de nervosismo, irritabilidade, ansiedade, aumento do apetite aquando a 

diminuição da sua presença no organismo (reforço negativo), como explica em [25, 27-29].   

 

3.1.3. Drogas de abuso  

3.1.3.1. Cogumelos mágicos 

Comumente chamados de “cogumelos mágicos”, os fungos com efeitos psicoativos podem ser 

agrupados em três grupos principais de acordo com a química dos seus compostos alucinogénicos, sendo 

os alcaloides indólicos derivados do triptofano (contendo psilocibina ou psilocina),os alcaloides derivados 

da fenilalanina e da tirosina as feniletilaminas (contendo mescalina) e finalmente os canabinóides. Com 

distribuição global, o seu uso em cerimónias religiosas e culturais remonta milhares de anos pelas popula-

ções nativas da América Central e do Sul, no Sahara, na Sibéria e na Europa do Norte. Atualmente são 

consumidos com intuitos recreativos e são obtidos de cultivo próprio para esse fim ou através das smatshops 

e internet, sendo a espécie mais consumida a Psilocybe cubensis. A forma de consumo pode ser fresca, 

preservada (secos, cozidos ou congelados) ou mesmo em pó e os efeitos iniciam cerca de 30 minutos após 

o consumo e perduram cerca de 4 a 6 horas, segundo [30, 31].  

A psilocibina é a principal substância psicoativa, após a sua ingestão é convertida em psilocina e 

excretada na urina. Estas duas substâncias são estruturalmente semelhantes à serotonina atuando nos rece-

tores deste neurotransmissor, o que lhes confere o seu carácter alucinogénico. A psiloscibina foi isolada 

nos anos 60 do séc. XX, e o seu sintético puro (Indocybin®) foi comercializado pela Sandoz para fins 

experimentais como psicoterapêutico, no entanto atualmente não existe qualquer indicação terapêutica. Os 

principais efeitos e pelos quais é procurada a sua utilização assumem sensações de leveza e relaxamento, 

vertigem, euforia, realce e perturbações visuais (ver cores mais brilhantes, superfícies móveis, ondas), de-

lírios e perceção alterada de acontecimentos. A estas sensações podem ser ainda somadas sentimentos de 
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pânico, psicoses, agitação, descoordenação, ansiedade, dificuldade de raciocínio, efeitos aos quais os utili-

zadores chamam de "más viagens". Já os efeitos fisiológicos estes podem incluir tonturas, náuseas, dores 

musculares, calafrios, midríase, taquicardia, taquipneia e hipertensão, explica [32, 33].  

A nível do preço praticado na união europeia (UE), dados de 2011, referem para os kits de esporos 

para cultivo entre os 23€ e os 140€ dependendo da espécie, aludido em [33]. Em termos de legalidade varia 

de país para país, em Portugal o cultivo, posse e venda dos cogumelos é tratada legalmente como psilocina 

isolada que é proibida pela DL n.º 22/2014, de 28 de abri, segundo [34, 35]. 

 

3.1.3.2. LSD 

Dietilamida do ácido lisérgico ou LSD está intimamente relacionado com alcaloides derivados do 

triptofano e é um poderoso psicodisléptico, considerado uma das drogas mais potentes até agora conhecidas. 

Derivado da ergolina é obtido por semi-síntese a partir do ácido lisérgico,o seu consumo tornou-se popular 

na década de 60 do século XX estando associado ao "período psicodélico" vivido na época. É habitualmente 

produzido sob a forma de sal de tartarato que é incolor, inodoro e solúvel em água, no entanto a sua apre-

sentação em doses mais comum é em ”quadrados de papel” bastante coloridos (papel absorvente dividido 

em doses) com cerca de 100 ou mais doses de 30 a 100 µg de LSD e menos comuns em mini comprimidos, 

tiras de gelatina, capsulas, cubos de açúcar ou em soluções com água ou álcool, segundo [36, 37].  

Foi sintetizado pela primeira vez em 1938 na Basileia por Albert Hoffman, enquanto trabalhava 

para os laboratórios Sandoz, sendo a “primeira viagem” por ele descrita após uma ingestão acidental. Co-

mercializado na década de 60 do séc. XX com o nome de Delysid®, com o intuito de investigar as origens 

químicas das doenças mentais. Ainda na mesma década iniciou o seu uso recreativo, associado ao "período 

psicodélico". O mecanismo de ação ainda não está bem esclarecido pois possuem uma ação farmacológica 

complexa no entanto sabe-se que a sua estrutura é análoga às aminas biogénicas tendo assim ação a nível 

dos recetores serotinérgicos, dopaminérgicos e adrenérgicos, para doses mínimas de cerca de 20 µg[38]. 

Os efeitos físicos são os primeiros a ocorrer e caracterizam-se por midríase, hipertensão arterial e 

aumento da temperatura corporal. Já as alterações típicas e motivadoras do consumo, caracterizam-se por 

distúrbios visuais (quer de olhos fechados quer abertos) sob formas ou figuras com padrões geométricos, 

flashes de cor intensa, perceção de movimento e alteração de formato de objetos imóveis e estáveis, episó-

dios de sinestesia (como “audição colorida”, quando sons evocam a perceção de cores ou formas particula-

res), perda de noção do tempo. Quando tomados oralmente, os efeitos verificam-se cerca de 30 minutos e 

a sua intensidade e duração são dependentes da dose. Nos humanos, o LSD é extensivamente metabolizado 

pelo fígado por hidroxialquilação e conjugação com o ácido glucuronico, sendo transformado assim em 

metabolitos inativos. Os efeitos secundários graves atribuídos ao consumo de LSD são os atos irracionais 

que podem conduzir a atos suicídas ou a mortes acidentais, citado em [38, 39]. 
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No que diz respeito ao preço, dados de 2011 revelam um custo por unidade de LSD entre 4,5 euros 

(nos Países Baixos) e 25 euros (em Itália), segundo [38]. 

 

3.1.3.3. Medicamentos usados como drogas  

Muitos medicamentos são utilizados para fins não terapêuticos mas sim alucinogénios, muitas ve-

zes procurando um efeito sinérgico com outras drogas. Falamos em compostos como os barbitúricos e as 

benzodiazepinas. Este tipo de abuso é um grave flagelo porque grande parte da população atual está medi-

cada com benzodiazepinas e por tal o seu acesso está facilitado.  

O ácido barbitúrico foi sintetizado em 1863 por Von Baeger e o primeiro barbitúrico com efeito 

hipno-indutor foi comercializado em 1903 com o nome comercial Veronal, sendo a substância ativa o bar-

bital, nove anos mais tarde surge o fenobarbital, um barbitúrico de ação prolongada, comercializado com o 

nome de Luminal® que ainda hoje é utilizado como um eficaz anticonvulsivo e moléculas de ação mais 

curta são utilizados em anestesia. Durante muito tempo, os barbitúricos e os opiáceos foram as únicas subs-

tâncias disponíveis para tratar distúrbios de ansiedade em pacientes com transtornos psiquiátricos. Isso per-

mitiu o surgimento de um problema social e sanitário, no entanto só em 1971 é que os barbitúricos foram 

incluídos na Convenção das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas e se iniciou o controlo, desde 

a exigência de receita médica até à lenta retirada do mercado. Geralmente os barbitúricos são ingeridos 

como comprimidos contudo também é comum serem administrados pela via injetável[40, 41]. 

  É em 1957 sintetizada por Sternbach a primeira benzodiazepina, clordiazepoxido (Librium®) e 

introduzido no mercado em 1961, a partir daí já foram sintetizadas milhares e mais de 40 compostos foram 

postos no mercado. Assim tornaram-se no grupo de fármacos mais receitados no tratamento dos estados de 

ansiedade e insónia devido à sua maior margem de segurança ocupando, assim, o lugar dos barbitúricos. 

Atualmente é o grupo de fármacos mais receitado em todo o mundo. Ambos são depressores do SNC pro-

duzindo efeitos que vão desde a sedação suave à anestesia geral, o seu mecanismo de ação passa pelo 

aumento da ação do  ácido gama-aminobutírico (GABA) através da ligação ao recetor gabaérgico. Contudo 

a ação de barbitúricos é menos específica face à das benzodiazepinas (têm locais de ligação ao recetor 

distintos) por tal têm um índice terapêutico baixo por risco associados a sobredosagem graves. Os efeitos 

incluem sonolência, sedação, falta de coordenação motora, depressão respiratória, dor de cabeça, distúrbios 

gastrointestinais, confusão e diminuição da memória, contudo são utilizados devido à provocação de um 

estado semelhante ao estar embriagado (excitação e euforia), como refere em [42, 43].  

 

3.1.3.4. Produtos usados como doping 

       Os produtos usados como doping são medicamentos e/ou suplementos utilizados com o intuito de au-

mentar o desempenho físico, afastar a fadiga e melhorar a aparência física por aumento da massa muscular 
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e força. Estamos a falar de efedrina, creatinina, hormona do crescimento (GH), percursores de esteroides e 

esteroides anabolizantes. A efedrina, alcaloide feniletilamina existente nas plantas da família Ephedraceae. 

É uma amina simpaticomimética que atua a nível do SNC por estimulação dos recetores adrenérgicos. É 

encontrada em medicamentos vulgares como descongestionantes e por tal a sua venda deve ser feita de 

forma critica perante o utente pois pode causar efeitos secundários, tais como hipertensão, arritmias, aci-

dentes vasculares cerebrais, convulsões, ataques cardíacos e mesmo a morte. A creatina aumenta a creatina 

intracelular e a fosfocreatina, aumentando a produção de energia anaeróbica, é a substância mais vulgar-

mente utilizada e normalmente é o patamar para o uso de substâncias mais perigosas. Os efeitos colaterais 

incluem desconforto gastrointestinal, cãibras musculares, falência renal e danos no fígado e/ou coração. A 

GH sintética está disponível desde 1985 e tem um uso terapêutico aprovado limitado contudo o seu uso 

ilícito (sem a prescrição para um uso aprovado) é vulgarmente utilizada para mimetizar os efeitos de cons-

trução muscular dos esteroides anabolizantes. Todavia embora seja uma hormona naturalmente libertada 

pela hipófise quando administrada em doses excessivas poderá levar a uma panóplia de efeitos indesejáveis 

como: diminuição da sensibilidade à insulina, hipotiroidismo, acromegalia, hipertensão intracraniana, au-

mento do risco de neoplasias, dor nas articulações e retenção de água. O uso de esteróides anabolizantes é 

ilegal sem uma prescrição médica contudo a sua aquisição está a aumentar devido ao fornecimento ilegal 

pelos profissionais da Farmácia Comunitária. São sintéticos de testosterona e apresentam-se em forma de 

comprimidos, injeções ou géis, utilizados para “produzir” músculos e aumentar a resistência. Os precurso-

res de esteróides, como androstenediona e deidroepiandrosterona (DHEA) são substâncias precursoras da 

produção endógena da testosterona cujo efeito androgénico é fraco, portanto têm potencial para abuso, pois 

o ideal é ter um efeito anabólico potente e efeito androgénio mínimo No que respeita a efeitos secundários 

tanto os precursores como os esteroides anabolizantes conduzem ao impedimento do crescimento do osso 

que pode resultar numa permanentemente estatura baixa, podem ainda danificar o coração e fígado, aumen-

tar o acne, promover a calvície e a infertilidade, e estão associadas explosões de raiva temperamentais e 

depressão aquando a abstinência. Segundo, [44-46]. 

 
3.1.3.5. Solventes 

Os solventes são frequentemente misturas complexas de compostos orgânicos, líquidos e de lipofi-

lia e volatilidade variáveis. Desde a antiguidade que a inalação de substâncias faz parte de rituais sociais 

ou cerimónias religiosas. Já o abuso de solventes como o conhecemos atualmente surge nos anos 50 no séc. 

XX nos Estados Unidos da América, popularizando-se a sua inalação com intuitos recreativos, inicialmente 

óxido nitroso e pouco depois, éter gasolina, clorofórmio e colas. O seu abuso está geralmente associado a 

grupos sociais marginais, em camadas sociais em situação de precariedade pois estão associados a caracte-

rísticas como o baixo custo, elevada disponibilidade e aquisição legal. O abuso de solventes frequentemente 
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precede o abuso de outras drogas e podem ser inalados diretamente, a partir de um tecido impregnado ou 

com o auxilio de um saco de plástico onde é vertido o solvente, segundo [47, 48].  

A sua absorção é rápida e os efeitos comportamentais advindos do seu consumo são semelhantes 

aos devido ao consumo de álcool. Após a inalação são sentidas tonturas, desorientação e um período, de 

excitaçãoe euforia, seguido por uma sensação de atordoamento e um longo período de depressão de cons-

ciência. O seu mecanismo de ação será por estimulação dos recetores do GABA contudo ainda não está 

bem esclarecido pois a informação dos aspetos bioquímicos e farmacológicos continua a ser insuficiente, 

explica [49, 50]. 

 

3.1.3.6. Heroína 

 Heroína ou diacetilmorfina,é uma substância semissintética obtida por diacetilação da morfina, 

encontrada nas cápsulas verdes de Papaver somniferum L. Sintetizada pela primeira vez, em 1870, pela 

farmacêutica Bayer numa tentativa de encontrar uma substância de igual poder analgésico ao da morfina e 

que não gerasse dependência, sendo então aprovada e registada em 1898. Nome derivado da palavra 

alemã heroish, que significa poderoso, heroico, pensou-se que seria uma alternativa à morfina e um trata-

mento da sua dependência. Contudo rapidamente os efeitos secundários supostamente inexistentes torna-

ram-se evidentes e assim é retirada do mercado como medicamento a nível mundial, convertendo-se nesse 

momento numa droga ilegal. Pois, devido à sua estrutura, a heroína é mais lipofílica que a morfina che-

gando assim mais rapidamente aos recetores opioides (cerca de 20 segundos após a injeção) exercendo a 

sua ação e consequentemente gerando efeitos secundários mais gravosos. Em todo o caso, é com os acon-

tecimentos vividos com a heroína que se dá o grande avanço na perceção da utilização da heroína e outras 

substâncias psicoativas, aparecendo assim o modelo contemporâneo dos "problemas das drogas" nas soci-

edades de consumo, segundo [51-53]. 

  A sua obtenção é feita através da reação da morfina e traços de outros alcalóides opiáceos (extrato 

do ópio) com um excesso de anidrido acético (reagente de acetilação). O produto obtido é isolado, tirando 

partido da sua solubilidade em solventes orgânicos, e apresenta-se sob a forma de um pó castanho normal-

mente utilizado para fumar ou inalar. Se o intuito é algo mais puro o material de base é isolado com acetona 

e adicionado ácido clorídrico. Depois de um período de secagem é obtido então o cloridrato de heroína, que 

se apresenta sob a forma de um pó branco solúvel em água (por se tratar de um sal). A este sal normalmente 

são adicionadas substâncias de corte (diluentes) que afetam a cor e a composição em prol de um maior lucro 

do fabricante por aumento do conteúdo e maior satisfação do consumidor por aumento de efeitos ou con-

cebimento de propriedades vantajosas. Como exemplos temos o paracetamol que aumenta a volatilidade da 

heroína e a procaína que diminui a dor numa administração intravenosa, segundo [51-53]. 
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 Quanto ao mecanismo de ação comporta-se como agonista dos recetores opiáceos (μ, κ, δ e α) onde 

atuam as endorfinas. Como outro opiáceo produz analgesia, sonolência, euforia e um sentimento de desa-

pego. Após a injeção estão associados sentimentos de calor, prazer seguido de sedação ao qual se dá o nome 

de “rush”. Os efeitos negativos incluem depressão respiratória, náuseas e vómitos, diminuição da motili-

dade no trato gastrointestinal, supressão do reflexo da tosse e da hipotermia. A tolerância e a dependência 

física ocorre por utilização repetida. Sendo a a dose letal mínima cerca de 200 mg, contudo consumidores 

habituais podem tolerar dez vezes mais. Está intimamente associada a overdoses acidentais e a altos índices 

de morbidade por agentes infeciosos transmitidos aquando uma injeção sem cuidados higiénicos. 

 Devido à sua rápida hidrólise (t1/2 no plasma de 3 minutos) em 6-acetilmorfina seguida de uma con-

versão mais lenta a morfina, que é excretada na urina conjugada com o ácido glucorônico, a sua pesquisa 

no sangue é inútil sendo então pesquisados os seus metabolitos, referido em [54].                                         

 No que respeita ao preço por grama, dados de 2011, referem para heroína castanha um valor mínimo 

de 24€ (na Bulgária) e máximo de 143€ (na Suécia), já a heroína branca apresenta um preço entre os 62,7€ 

(na Itália) e os 249€ (na Suécia), segundo [52, 53]. 

 

3.1.3.7. Novas substâncias psicoativas (NSP)/ Smart drugs  

As NSP são substâncias estupefacientes novas ou que não são novas mas que estão recentemente 

disponíveis no mercado ou são usadas para outros fins que não o convencional (como fármacos), podem 

ser puras ou numa preparação, mas que não são controladas pela Convenção Única das Nações Unidas de 

1961 sobre os estupefacientes, nem da de 1971 sobre substâncias psicotrópicas, mas que constituem as 

mesmas ameaças para a saúde pública que as que estão enumeradas nessas convenções. Estas novas subs-

tâncias são sintetizadas com o intuito de mimetizar os efeitos das já existentes que se encontram sob con-

trolo, apresentando-se quimicamente semelhantes e suficientemente diferentes estruturalmente de forma a 

não serem incluídas nas referidas listas. Normalmente desenvolvidas por modificação da estrutura molecu-

lar de drogas conhecidas ou por utilização de plantas ou fungos com efeitos psicoativos, originando NSP 

que atuam nos mesmos recetores das drogas conhecidas e consequentemente efeitos psicoativos semelhan-

tes. E os grave problemas do uso das NSP são os sofismas que lhes estão associados: “As NSP são mais 

puras que as drogas convencionais”; ”A utilização de NSP implica menos riscos para a saúde”; pois, a 

pureza que as NSP revindicam não é verificável aquando a realização de investigações laboratoriais e sa-

bendo que as estruturas das NSP são semelhantes às originais consequentemente os efeitos negativos são 

os mesmos e a limitação de informação aos consumidores sobre as NSP dado ao caracter emergente e muito 

dinâmico que este fenómeno apresenta. Segundo, [55-58] 

O aparecimento e sequente consumo das NSP tem vindo a aumentar exponencialmente a nível eu-

ropeu e mundial, sendo atualmente uma das grandes preocupações quer dos governos, quer das instituições 
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responsáveis pela problemática das drogas, nomeadamente o European Monitoring Centre for Drugs and 

Drug Addiction (EMCDDA) e o United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Á medida que as 

NSP vão surgindo medidas de controlo vão sendo exercidas sobre elas contudo, lamentavelmente, são cri-

adas variantes das mesmas a ritmos fantasmagóricos. A nível da legislação é criada uma Joint Action pelo 

Conselho Europeu nos finais dos anos 90 do séc. XX para se debruçar sobre a problemática das NSP con-

tudo, só em 2005 a partir da Decisão n.º 2005/387/JAI, de 10 de maio de 2005, é que passa a ser definido o 

conceito de NSP e a referida Joint Action é alargada passando, o EMCDDA e a European Union’s law 

enforcement agency (EUROPOL), a serem responsáveis pela avaliação e controlo das NSP. É ainda na 

mesma altura criado um sistema europeu para a sinalização e investigação permanente das NSP que possi-

bilita o intercâmbio rápido de informação entre os Estados Membros. Mecanismo de Alerta Rápido (Early-

Warning System - EWS) é em Portugal representado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e Dependentes (SICAD) sendo portanto a sua função-chave de forma rápida recolher e analisar 

informação relevante e fiável sobre as NSP, assim como sustentar as iniciativas para as sujeitar a medidas 

de controlo. O fenómeno do aparecimento das NSP é emergente devido à expansão descontrolada, assim 

em 2012 é alterado pela décima nona vez, pela Lei n.º 13/2012 de 26 de março, o Decreto-Lei n.º 15/93, de 

22 de janeiro, que aprova o regime jurídico extensível ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas, ainda em 2012 devido à dimensão expressiva da comercialização das NSP no arquipélago da 

Madeira é publicada a primeira legislação regional, Decreto Legislativo Regional n.º 28/2012/M de 25 de 

outubro, o que resultou no encerramento das lojas existentes no arquipélago. Na sucessão da problemática 

é aprovado a 28 de Janeiro de 2013 a Resolução n.º 5/2013 com a tomada de medidas e aprovação de 

normas para a proteção da saúde pública, e a 17 de Abril é publicado o Decreto-lei n.º 54/2013 que proíbe 

a produção, importação, exportação, publicidade, distribuição, venda, detenção e possibilitando as autori-

dades de saúde competentes procederem ao encerramento dos estabelecimentos de comércio das NSP 

(“smart shops). Paralelamente ao decreto-lei referido é aprovada uma nova lista de NSP tornando-as ilícitas 

publicada na Portaria nº 154/2013. Todavia, estas substâncias continuam a ser comercializadas no mercado 

ilícito de venda de drogas, segundo [56, 59]. 

 

3.1.3.8. Anfetaminas  

A éfedra é uma planta relativamente abundante no mediterrâneo, cuja utilização como um antias-

mático e descongestionante, devido aos seus efeitos broncodilatadores e vasoconstritores, é feita desde 

tempos remotos na medicina chinesa. Já o interesse da medicina ocidental nesta planta começou nos anos 

20 do século XX, com a demonstração de que a efedrina (alcaloide isolado da efedra) tinha efeitos farma-

cológicos, sendo um forte estimulante do SNC. A efedrina assim como a pseudo-efedrina são então utili-

zadas no tratamento da congestão nasal, segundo [52, 60].  
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           A descoberta da anfetamina dá-se em 1880s, a denominação deriva da amina, C9H13N a(lfa) m(etil) 

f(enil) et(il) amina existe sob a forma de dois enantiômeros,, R- (Dexamfetamina) e S-(Levamfetamina), 

tendo o isómero S maior atividade, no entanto o termo anfetamina é frequentemente empregado informal-

mente como referência a qualquer combinação dos enantiômeros ou de qualquer um deles isolados. Exem-

plos são as substâncias ativas, aprovadas pelo infarmed, bupropion e metilfenidato e as drogas de abuso 

metanfetamina e a metilenodioximetanfetamina (MDMA/pilula do amor/ecstasy), segundo [52, 60]. 

 A Segunda Guerra Mundial expandiu a sua utilização, no entanto no pós-guerra as consequências 

do seu consumo regular evidenciaram-se e por tal esforços para a sua restrição deram início. Mas é nos 

anos 60 que se dá a grande expansão do seu consumo, que embora produzida legalmente era obtida fraudu-

lentamente em países nos quais o nível de controlo era baixo. Assim só a partir da Convenção de Viena em 

1971, que o controlo passou a ser mais severo, culminando numa retirada progressiva dos medicamentos 

que continham anfetaminas, até à sua completa abolição em muitos países, o que levou nos anos 80 ao 

aparecimento do “mercado negro”. Habitualmente aparecem associadas a substâncias como a lactose, ma-

nitol, paracetamol e cafeína e apresenta-se na forma de pós, cápsulas e/ou comprimidos. A sua administra-

ção geralmente é pela via oral, no entanto podem ser injetadas e/ou snifadas, não são fumadas pois não 

possuem volatilidade capaz, segundo [52, 60]. 

 Sendo facilmente absorvidas quer por via parental quer oral, distribuem-se rapidamente por todo o 

organismo, atravessando o SNC onde exercem a grande parte dos seus efeitos através da promoção da 

libertação de dopamina e noradrenalina, por ação nos recetores dopaminérgicos e noradrenégicos, impedi-

mento da recaptação de dopamina, noradrenalina e serotonina na fenda sináptica e inibição competitiva da 

MAO. Após a administração de uma dose oral única de 10 mg, os níveis plasmáticos máximos são em torno 

de 0,02 mg /L e a semi vida no plasma varia entre 4 a 12 horas e é dependente do pH urinário (urina ácida 

aumenta e urina básica diminui a taxa de eliminação). A análise da urina prende-se pela pesquisa dos seus 

metabolitos sendo o principal o 1-fenil-2-propanona no entanto esta pesquisa é também positiva em doentes 

medicados com metilfenidato, substância ativa dos medicamentos “Ritalina” e “Rubifen” que são utilizados 

no tratamento da perturbação de hiperatividade com défice de atenção. Após geralmente 30 minutos da 

administração os efeitos iniciam e permanecem por muitas horas, no entanto mais tarde, os consumidores 

poderão sentir-se irritados, inquietos, ansiosos, deprimidos e letárgicos[52, 60-62]. 

Como estimulante do SNC, desperta sociabilidade, sentimentos de maior confiança, excitação ner-

vosa, insónia, loquacidade, aumento da sensação de energia física e psíquica, etc, também possui ação de 

supressão de apetite, que a leva a ser utilizada erradamente e perigosamente como método de emagreci-

mento, todavia o seu uso vulgarizado nos meios estudantis e de jovens trabalhadores com altos cargos é a 

sua capacidade de incrementar o nível de atenção e de concentração em determinadas tarefas. A nível físico 

e psiquíco um consumidor destas substâncias poderá manifestar agitação psicomotora com manifestações 
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psicóticas, paranoides e esquizofrénicas, anomalias cardiovasculares como arritmias, espasmos coronários, 

taquicardia e hipertensão, movimentos estereotipados (tiques nervosos). As sobredosagens podem conduzir 

ao síndrome serotoninérgico o que conduz a fenómenos de hipertermia, hiponatermia, diaforese, xerosto-

mia, hiperreflexogia, hiperatividade, bruxismo (muitos “ravers” utilizam chupetas para contornar este 

efeito) e consequentemente morte. É muito comum as vítimas de intoxicação por anfetaminas apresentarem 

um edema generalizado característico esta particularidade é resultado dos fenómenos de hipertermia e hi-

ponatermia. A hipertermia dá-se por consequência do aumento da atividade motora somada à vasoconstri-

ção que conduz à perda da capacidade de calor através da pele, este fenómeno tem resultado em tempera-

turas letais de 43ºC. Já o fenómeno de hiponatermia é consequência da diaforese que conduz à perde sódio 

no suor que somada à hipertermia resultam num aumento da ingestão de líquidos por outro lado as anfeta-

minas promovem a libertação de vasopressina o que resulta na retenção de líquidos, segundo [52, 60-62]. 

A dependência pelo aumento de tolerância consequência do uso crônico de anfetaminas provoca 

alterações neuroquímicas e neuroanatômicas. Originando a perda de faculdades cognitivas e de memória, 

défice de capacidade na tomada de decisões e de raciocínio verbal, aparecimento de estados psicóticos 

sintomas de natureza esquizofrénica e paranóica, estados de ansiedade e depressão acompanhados de com-

portamentos impulsivos e violentos, problemas no sono, anorexia, alucinações, síndrome serotoninér-

gico/dopaminérgico, convulsões, alucinações e envelhecimento cerebral precoce associado a doenças neu-

rodegenerativas, segundo [52, 60-62]. 

Em relação ao preço a retalho, dados de 2011, relatavam um preço médio por grama na EU, entre 

os 8€ (na Bélgica) e 21€ (na Suécia), segundo[52]. 

 

3.1.3.8.1. Ecstasy  

A metilenodioximetanfetamina (MDMA) é uma substância sintética vulgarmente conhecido como 

ecstasy ou a pílula do amor, originalmente patenteada em pelos laboratórios Merck, como um medicamento 

supressor do apetite, que nunca foi comercializado como tal. O consumo de MDMA ilícito é inicialmente 

detetado durante os anos 60 e 70 do século XX nos EUA, facto que levou à sua proibição já nos finais dos 

anos 80, começa a espalhar-se por toda a Europa, por fazer-se acompanhar das diversas modas musicais e 

do estilo de vida de alguns locais assim como aproveitando-se do descontrolo político vivido, devido à 

queda do muro de Berlim, por alguns dos países do Leste europeu com uma forte indústria farmacêutica. É 

habitualmente consumida por via oral em forma de comprimidos (apesar existir em forma de cápsulas e p), 

no entanto embora muito menos habituais serem conhecidas experiencias por injeção e por inalação, se-

gundo[63-65].  

A sua apresentação diverge em tamanhos e cores, pois faz aumentar o interesse do possível consu-

midor favorecendo assim o comércio. Um dos problemas ignorados pelos consumidores é que não apenas 
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o aspeto exterior é variável mas também a sua composição e proporção (a dose efetiva de MDMA pode 

oscilar entre 75 e os 150 miligramas) assim, os consumidores tendem a considerar uma só droga ignorando 

o que em verdade estão a consumir, segundo[63-65].   

No que respeita aos seus efeitos psicoativos, físicos, potencial de dependência e mortalidade são os 

mesmos descritos das anfetaminas, referidos no texto acima, segundo[63-65].  

. 

3.1.3.9. Cocaína 

A cocaína, ou benzoilmetilecgonina é um alcaloide derivado da ornitina extraído das folhas de 

Erythroxylum coca, planta cultivada no cume dos Andes na América do Sul, sendo a esta a única fonte 

natural conhecida de cocaína. O seu consumo de acordo com diversos achados arqueológicos deverá ser 

ancestral, no Equador e Perú data os 2500 a.C., sendo considerada pelos Incas uma planta sagrada com 

efeitos medicinais. Contudo aquando da descoberta da América o Clero só permitia o seu uso (por masti-

gação da folha) pelos índios enquanto trabalhavam devido aos benefícios estimulantes, é então a partir 

daqui que esta planta começa a ser referenciada pelos viajantes contudo ao contrario do que aconteceu com 

o tabaco, não conseguiram atrair os colonizadores para o seu consumo e/ou exploração comercial. Em 1858 

a cocaína é isolada por Nieman e Wolter e o seu interesse farmacológico disparou assim como a sua co-

mercialização, sendo um ingrediente capital de produtos, como o vinho tónico de Angelo Mariani, a Coca-

Cola.e inúmeros remédios caseiros. Todavia no mesmo período começam a levantar-se questões sobre os 

fenómenos de dependência, verificando-se opiniões díspares como a de Louis Lewin que desenvolve o 

modelo conceptual da dependência das drogas na sua famosa monografia “Heroinomania” e Sigmund Freud 

que defende a sua inocuidade e o seu grande potencial anestésico, facto que vem a retificar ainda na mesma 

década e constrói o conceito de toxicomania. Apesar dos avanços toxicológicos, nos anos vinte do séc. XX 

dá-se uma epidemia de consumo de cocaína por aspiração nasal que só diminui com as medidas internaci-

onais de controlo na altura da Segunda Guerra Mundial. No entanto na década de 70, dá-se uma nova e 

rápida expansão do seu consumo, com início nos Estados Unidos, devido a uma imagem publicitaria que 

associou o seu consumo a êxito social[66-68]. 

A sua apresentação mais comum é em forma de sal, cloridrato de cocaína, que se apresenta sob a 

forma de pó branco e é consumido por inalação ou administrado por via endovenosa, já para ser fumada é 

misturada com uma substância alcalina, como o bicarbonato de sódio ou amónia, convertendo-se numa 

base, conhecida como crack, que é cerca de 6 vezes mais potente e dependente. Habitualmente também é 

consumida concomitantemente com álcool e heroína [66, 67].  

O mecanismo de ação e efeitos psicomotores são semelhantes ao das anfetaminas, aumentando as 

concentrações de neurotransmissores na fenda sináptica por inibição da acetilcolinesterase, tendo um efeito 
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estimulante, provocando euforia, taquicardia, vasoconstrição, supressão de apetite (qualidades simpatico-

miméticas). Com uma forte ação de reforço positivo e negativo a dependência psicológica é extremamente 

rápida o que leva ao seu consumo compulsivo, o que conduz consequentemente a estados de confusão e 

depressão. É muito comum ainda os consumidores por inalação apresentarem perfuração do palato e au-

sência de septo nasal, resultado da privação da oxigenação dos tecidos, devido ao efeito vasoconstritor da 

cocaína, que leva à necrose dos tecidos. A nível médico é utilizada como anestésico local em cirurgias ao 

nariz. Da sua metabolização resulta benzoilecgonina, ecgonina os quais são inativos e eliminados na urina. 

A sua semi-vida é na ordem dos 30 a 90 minutos, dependente da dose. A dose letal mínima é de cerca de 

1,2 g, podendo oscilar dos 30 mg em indivíduos suscetíveis e mais de 5g diários para consumidores regu-

lares. A morte dá-se por uma resposta exagerada do sistema nervoso simpático culminando em complica-

ções cardiovasculares mortais, segundo [66, 69, 70].  

No que respeita ao preço de rua dados de 2009 indicam um preço mínimo por grama de 50€ (na 

Bélgica) e máximo de 98€ (na Suécia), segundo [66]. 

 

3.1.3.10. Canabinóides 

Canabis é um produto natural derivado de uma planta (Cannabis sativa L.) que se cultiva em di-

versas zonas geográficas, uma vez que se adapta tanto a climas quentes secos como tropicais, atualmente 

os principais produtores mundiais são os Estados Unidos. A planta possui muitos componentes químicos, 

os Cannabinoides, mas é o Delta 9 tetrahidrocannabinol (THC) o principal alcaloide responsável pelos 

efeitos psicoativos. Com consumos ao nível dos do tabaco e álcool é a droga mais consumida mundialmente, 

segundo [71, 72].  

A sua primeira referência nos textos de farmácia e medicina é de cerca de 3.000 anos A.C.na far-

macopeia do imperador chinês Shen Nong, no entanto as suas indicações clínicas nas várias antigas farma-

copeias onde está referenciada são um pouco confusas face aos conhecimentos atuais. Foi sempre uma 

planta muito popular, muito defendida por Diaconides, Laguna e Galeno, sendo uma das primeiras plantas 

da qual é descrito o seu efeito psicoativo. Tendo igualmente efeito terapêutico analgésico e efeito positivo 

sob o controlo das náuseas e vómitos associados à quimioterapia, a sua utilização medicinal é autorizada 

em alguns países. A sua utilização é referenciada em alguns marcos históricos, no entanto a sua expansão 

mundial deu-se após os anos 60, pelos movimentos de contracultura vividos na época, segundo [71, 72]. 

A concentração em THC é superior nas partes floridas da planta fêmea e o seu consumo pode ser 

feito de três diferentes formas: 

1. "Marijuana ou Erva”: Preparada a partir das folhas secas, flores e pequenos troncos da planta. 

2. "Haxixe": Preparada da resina e transformada numa barra de cor castanha, contendo um teor até 

20% em THC face a um teor de 5% a 10% existente na Marijuana, sendo a sua toxicidade maior. 
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3. "Óleo de Cannabis ou de Haxixe": Preparado liquido concentrado da mistura da resina com um 

solvente, como a acetona, o álcool ou a gasolina que se evapora formando uma mistura viscosa, 

cuja quantidade em THC pode atingir os 85%.  

As únicas formas de consumo são então a sua ingestão ou inalação dado a insolubilidade do THC em água. 

O mais vulgar é ser consumida fumada misturada com tabaco em cigarros feitos á mão, no entanto em 

algumas culturas de África e do Caribe o seu consumo é através da ingestão de tisanas, segundo [71, 72]. 

A sua farmacologia é complicada devido à vasta gama de canabinóides presentes contudo, devido 

à sua grande lipossolubilidade são rapidamente absorvidos pelo pulmão, tubo digestivo e cérebro e a sua 

duração média no organismo é elevada, pois são assimilados pelo tecido adiposo e libertados lentamente 

ao longo do tempo para o plasma. Assim a sua presença pode ser detetada no plasma segundos após a 

inalação e na urina de consumidores regulares cerca de 2 semanas após o último consumo através da pes-

quisa de metabolitos. No SNC atua sobre o recetor cannabinóide, que se encontra em maior concentração 

no hipocampo, cerebelo e gânglios basais, o mesmo do da anandamida ou “substância da felicidade” (neu-

rotransmissor endógeno que apresenta propriedades semelhantes às do THC), segundo [71-74]. 

Os seus efeitos são imediatos e apresentam variações em função da dose, potência da cannabis, 

como é consumida e do estado de ânimo. A nível físico os sinais e sintomas incluem o aumento da frequên-

cia cardíaca, e da pressão sistólica na posição ortostática em oposição à sua diminuição na posição decúbito, 

hiperémia conjuntival e consequentemente diminuição da pressão intraocular, fotofobia e tosse. Já a nível 

psíquico registam-se fenómenos de euforia (poucos minutos após o consumo), sonolência, fragmentação 

dos pensamentos, psicoses, ideias paranoides, descoordenação motora, distorções nas perceções de profun-

didade, tempo e espaço, intensificação dos estímulos externos e da consciência sensorial, redução da capa-

cidade de concentração que persistem até 30 dias após o consumo, provocando consequentemente interfe-

rências negativas na capacidade de condução de veículos e outras máquinas. A longo prazo há pouca evi-

dência de danos e fatais diretamente atribuíveis à cannabis em usuários moderados no entanto, está associ-

ada ao aumento do risco de cancro de pulmão por consumo de tabaco e tem-se pesquisado a sua associação 

com esquizofrenia, embora esta relação causal não esteja definitivamente comprovada, segundo [71-74].  

Em relação ao preço a retalho, em 2011, relatavam um preço médio por grama na UE, da resina 

entre 3€(em Portugal) a 18 €(em Malta) e da planta entre 5€(em Espanha) a 24€(na Bulgária), segundo [72]. 

 

3.2. Inquérito  

O inquérito de carácter voluntário e anónimo foi construído tendo por base o relatório de 2014 Portu-

guês do estudo "HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN". O inquérito apresentava dois 

formatos, físico e online (Anexo fig. I1) e a sua estrutura compreendeu trinta e uma questões distribuídas 
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por quatro grupos, detalhadamente: Generalidades (oito questões); Consumo de tabaco (quatro questões); 

Consumo de álcool (dez questões); Consumo de drogas (nove questões) 

Após a construção do inquérito este foi, acompanhado por uma nota metodológica (Anexo fig. I2), 

apresentado a todas as escolas eb2,3 e secundárias do concelho de Paços de Ferreira (privadas e públicas). 

O pedido de colaboração foi feito pessoalmente ao diretor pedagógico de cada escola e apresentados os 

diferentes formatos disponíveis de preenchimento. 

O inquérito foi também alvo de avaliação por parte de duas psicólogas de duas das escolas em que este 

foi aplicado, tendo sido aprovado sem qualquer necessidade de retificação. 

 

3.2.1. Aplicação  

Os inquéritos foram aplicados em seis das nove escolas, eb2,3 e secundárias do concelho de Paços de 

Ferreira, resultando num total de oitocentos e sessenta e cinco inquéritos válidos preenchidos. Das seis 

escolas, duas pertenciam ao ensino privado e lecionavam os três ciclos de escolaridade, das quatro escolas 

públicas duas lecionavam 2º e 3º ciclos e as restantes 3º ciclo e secundário. Apenas uma das seis escolas 

optou pelo formato online num total de oitenta e três inquéritos em oposição a setecentos e oitenta e dois 

inquéritos preenchidos em formato físico. A escolha das turmas participantes nas escolas públicas foi feita 

de forma aleatória já nas escolas privadas devido ao pequeno número de alunos os inquéritos foram aplica-

dos à totalidade destes. Nas escolas públicas, em cada turma participante, tanto pedido de preenchimento 

como a explicação do fundamento foram feitas por mim, em contraste nas escolas privadas a aplicação 

passou por um processo interno. 

 

3.2.2. Resultados e discussão 

As respostas foram organizadas numa base de dados em DataBase 2013 (Anexo fig. I3) por mim 

criada e tratadas em Excel 2013. A maioria dos jovens (66,5%) refere que nunca experimentou tabaco 

(Anexo fig.T1) contudo embora seja um valor que garanta a maioria é uma percentagem inferior à obtida 

no relatório da HBSC. São os rapazes por uma diferença de 3,1% que menciona mais frequentemente ter 

experimentado (Anexo fig. T2) e já no que respeita á diferença entre anos de escolaridade a maior percen-

tagem pertence ao grupo dos mais velhos (Anexo fig. T3). Contudo é de se fazer notar que embora face ao 

HBSC esta tendência verifica-se neste estudo verificamos valores percentuais comparativamente superiores 

em anos de escolaridade abaixo. Dos jovens que mencionaram ter experimentado (n=289) quase metade 

menciona ter experimentado pela primeira vez aos 14 anos ou mais (47,1%) (Anexo fig.T4) e a média de 

idade de experimentação foi aos 13,2 anos (Anexo fig.T5). De acordo com o género são os jovens do sexo 

masculino que mencionam ter experimentado pela primeira vez tabaco em idades mais jovens com uma 

média de 12,9 anos face a 13,6 anos no sexo feminino (Anexo fig.T6). Verifica-se valores percentuais de 
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idade de experimentação superiores, em idades inferiores, no 3º ciclo face ao secundário, resultados que 

indicam claramente uma tendência para a iniciação do consumo cada vez mais cedo (Anexo fig.T7). No 

que respeita à frequência de consumo a maioria (59%) refere nunca ter consumido nos últimos 30 dias 

(Anexo fig.T8) sendo que o sexo feminino aquando uma comparação entre géneros apresenta este valor 

superior ao sexo masculino (Anexo fig.T9).  

Em proporções mais alarmantes encontra-se o consumo de álcool o qual 53,3% dos jovens refere 

ter experimentado e 23,4% admite ter experimentado embriaguez (Anexo fig.A1). E quando se avalia dados 

de acordo com o género e ciclo de escolaridade verificamos que a maior percentagem pertence ao sexo 

masculino (Anexo fig.A2) e que a proporção percentual vai aumentando diretamente com o aumento do 

ciclo de escolaridade (Anexo fig.A3). Estes valores quando comparados com os do HBSC são substancial-

mente superiores no que respeita à percentagem de experimentação de álcool e de embriaguez contudo 

divergem no género preponderante, estes resultados são devastadores e revelam um grave problema de 

saúde pública. Avaliando a percentagem face ao ciclo de escolaridade verifica-se que a maior pertence ao 

grupo dos mais velhos e que a idade média de experimentação de álcool é semelhante à experimentação de 

tabaco com o valor de 12,9 anos e 15,1 para a experimentação de embriaguez, idade substancialmente 

inferior à referida no estudo HBSC (13,9 anos), sendo que dos jovens que mencionaram ter experimentado 

a maioria menciona a experimentação de álcool e embriaguez aos 14 ou mais anos (Anexo fig.A4). Os  

rapazes referem mais frequentemente ter bebido e ter experienciado embriaguez pela primeira vez a idades 

mais jovens do que as raparigas (Anexo fig.A5). Tal como no estudo HBSC os adolescentes mais novos 

mencionam com maior frequência ter experimentado álcool e embriaguez pela primeira vez em idades mais 

jovens, valores que tal como os da experimentação de tabaco revelam uma tendência assustadora de uma 

iniciação do consumo e episódios de embriaguez cada vez mais cedo (Anexo fig.A6). A maior parte dos 

jovens refere independentemente do sexo nos últimos 30 dias nunca ter consumido ou consumir com pouca 

frequência álcool, porém o sexo masculino apresenta valores percentuais superiores ao do sexo masculino 

para critérios de frequência superiores (Anexo fig.A7). Quando comparado este critério de acordo com 

ciclos de escolaridade são os jovens mais velhos que mencionam consumir com mais frequência álcool nos 

últimos 30 dias, contudo os jovens pertencentes ao 3ºciclo apresentam a percentagem menor para o não 

consumo nos últimos 30 dias (Anexo fig.A8 e A9). Já no que aponta à frequência de experimentação de 

embriaguez a maioria menciona nunca ter experimentado nos últimos 30 dias todavia quando fazemos a 

comparação entre géneros 42,3% dos jovens do sexo masculino mencionam experimentar o fenómeno de 

embriaguez uma ou outra vez nos últimos 30 dias percentagem semelhante à não experimentação (43,7%), 

já o sexo femini  no maioritariamente afirma nunca ter experimentado (Anexo fig.A10 e A11). Avaliando 

de acordo com o ciclo de escolaridade os mais jovens dividem-se em nunca e uma ou outra vez ter experi-

mentado embriaguez, os do 3º ciclo mencionam com maior percentagem ter experimentado uma ou outra 
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vez e os mais velhos referem em maior percentagem nunca ter experimentado nos últimos 30 dias (Anexo 

fig.A12). Relativamente ao tipo de bebida alcoólica consumida são a cerveja e as bebidas destiladas as mais 

consumidas seguidas por uma diferença percentual mínima das bebidas energéticas com álcool e shots e 

contrariamente aos dados do HBSC a maioria refere o consumo mais ou menos regular destas bebidas. O 

vinho apresenta-se como a bebida menos consumida regularmente e as bebidas energéticas com álcool 

como as bebidas com maior percentagem de consumo diário. Os dados obtidos têm valores muito superiores 

aos dos representados no HBSC e apontam um problema emergente de saúde púbica que é o consumo de 

bebidas energéticas que apresenta um crescimento exponencial aterrador nas camadas mais jovens (Anexo 

fig.A13). Aquando a comparação entre géneros são as raparigas que referem consumir com menor frequên-

cia qualquer tipo de bebida (Anexo fig.A14). E são os jovens mais velhos que consomem com mais fre-

quência qualquer tipo de bebida (Anexo fig.A15). Na questão de o número de bebidas em média em ocasião 

de festa verifica-se que a maioria dos jovens refere consumir uma ou menos ou entre duas a quatro bebidas 

com mais frequência contrariamente à maioria verificada no estudo HBSC que indica nunca beber álcool, 

este resultado é mais um dado alarmante concordante com o comportamento inconsciente e altamente pre-

judicial dos jovens (Anexo fig.A16). Quando se faz uma comparação entre géneros não se verificam gran-

des diferenças contudo são os rapazes que indicam com mais frequência beber 5 ou mais bebidas (Anexo 

fig.A17). Feita a comparação entre ciclos de escolaridade são os jovens mais velhos que bebem Uma maior 

quantidade de bebidas com mais frequência (Anexo fig.A18). 

Por fim analisando o consumo de drogas verificamos que tal como no HBSC a grande maioria 

nunca consumiu drogas contudo a percentagem de consumo é superior à do HBSC com uma ocorrência de 

cerca de 10% face a 6,5% (Anexo fig.D1) e são os rapazes quem mais diz consumir (Anexo fig.D2). Ob-

servando de acordo com o ciclo de escolaridade são os mais velhos que admitem consumir mais e em 

percentagens superiores às apresentadas no HBSC (Anexo fig.D3). A idade média de consumo está nos 

14,9 anos idade média superior em cerca de 1 ano à observada no HBSC e a maioria refere o consumo só 

aos 14 ou mais anos (Anexo fig.D4) e para idades inferiores a percentagem de consumo são inferiores às 

observadas no HBSC o que indica que no concelho de paços de ferreira a iniciação ao consumo de drogas 

é mais tardio. Quando se faz a comparação entre géneros verifica-se que em ambos os sexos o consumo é 

iniciado aos 14 ou mais anos pela maioria contudo verifica-se que para o sexo feminino a idade mais baixa 

de iniciação referida são os 13 anos e para o sexo masculino esta é os 11 ou menos anos (Anexo fig.D5). 

Ao comparar o consumo por ciclo de escolaridade observa-se que tal como no consumo de álcool e tabaco 

as percentagens em idades mais baixas são superiores nos jovens do 3º ciclo o que poderá indicar uma 

tendência para um consumo cada vez mais precoce (Anexo fig.D6). Comparando a frequência de consumo 

a maioria diz nunca ter consumido nos últimos 30 dias no entanto este valor embora se trate de uma maioria 

(56%) fica muito abaixo dos (96,7%) do estudo HBSC o que indica um grande consumo por parte dos 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2014/2015 

  

  

SARA DE MEIRELES CARNEIRO 38 

 

jovens do concelho de Paços de Ferreira ou seja uma maior percentagem de continuação após experimen-

tação (risco de adição aumentado) e dos que dizem ter consumido nos últimos 30 dias a maior parte refere 

tê-lo feito “uma ou outra vez” (Anexo fig.D7). Ao fazer a distinção entre géneros verifica-se que os rapazes 

indicam em 4% um consumo diário e as raparigas um consumo nulo da mesma forma observa-se uma 

percentagem um pouco superior nas raparigas para o não consumo nos últimos 30 dias, concludentemente 

são os rapazes que indicam maiores consumos mais regulares (Anexo fig.D8). Ao comparar entre ciclos de 

escolaridade é de realçar os mais jovens que afirmam o consumo de drogas dividem-se entre o não consumo 

e o consumo 1 vez por semana nos últimos 30 dias, e são os jovens do 3º ciclo eu apresentam a maior 

percentagem no consumo diário (Anexo fig.D9). Sendo a Marijuana a droga mais vulgar e de mais fácil 

acesso foi estudado o seu consumo independentemente das restantes drogas e verificou-se que a maioria 

dos jovens não a consome (Anexo fig.D10) contudo é de salientar que praticamente todos os jovens que 

indicaram o consumo de drogas (97,6%) indicaram o consumo de marijuana (Anexo fig.D11).  E são os 

jovens do sexo masculino que indicam consumir mais face ao sexo feminino (Anexo fig.D12) e os mais 

velhos face aos mais novos (Anexo fig.D13). A idade média de experimentação são os 15,1 anos, idade 

média superior á verificado no HBSC contudo os rapazes indicam maiores consumos para idades inferiores 

e as raparigas só indicam iniciar o consumo a partir dos 13 anos (Anexo fig.D13) mantendo-se semelhante 

em ambos os sexos (Anexo fig.D14). E verifica-se tal como em todos os tópicos analisados percentagens 

superiores para idades inferiores o que poderá revelar um consumo cada vez mais precoce (Anexo fig.D15). 

A maioria dos jovens refere não ter consumido marijuana nos últimos 30 dias e dos que indicam consumir 

fá-lo com maior frequência uma ou outra vez (Anexo fig.D16) ao comparar por géneros a maioria refere 

não consumir contudo é o sexo masculino que apresenta maiores valores de um consumo positivo e com 

maior frequência (Anexo fig.D17). No que respeita a diferenças entre ciclos de escolaridade são os mais 

velhos que revelam um maior consumo com mais frequência (Anexo fig.D18). A nível de experimentação 

de outras drogas que não marijuana verifica-se que os jovens revelam ter experimentado mais frequente-

mente smart drugs, produtos usados como doping e LSD resultado antagónico ao do HBSC no qual são os 

solventes e os medicamentos usados como drogas os mais consumidos. Estes resultados são preocupantes 

e concordantes com a nova era do consumo de drogas obtidas muito facilmente e “legalmente” pela internet 

e com o fenómeno do uso de produtos como doping para o aumento de capacidade física. Quando vamos 

avaliar a frequência de consumo verifica-se que os produtos usados como doping e as smart drugs são as 

drogas consumidas com mais frequência apresentando a primeira indicação de um consumo diário e a se-

gunda de consumos frequentes (Anexo fig.D19). Analisando as diferenças entre sexos são os rapazes que 

referem consumir com mais frequência as drogas referidas contudo são as raparigas que referem ter expe-

rimentado mais, drogas como a cocaína, LSD e medicamentos usados como drogas (Anexo fig.D20). Ao 

comparar a frequência das drogas referidas por ciclos de escolaridade verifica-se que 50% dos jovens mais 
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novos apenas indicam o consumo de solventes com a frequência de “1 vez por semana”, e nas restantes 

verifica-se que são os mais velhos que consomem com mais frequência as restantes drogas (Anexo fig.D21). 

 

3.2.3. Conclusão  

A maioria dos jovens refere não ter experimentado tabaco e drogas assim como não ter experimen-

tado fenómenos de embriaguez, contudo face ao estudo nacional HBSC estas percentagens apresentam 

valores inferiores. Ainda mais preocupante encontra-se o consumo de álcool que atinge pouco mais da 

metade da população infantil. Estes dados alarmantes e colocam o concelho de Paços de Ferreira face ao 

estudo nacional HBSC numa situação deveras aterradora no que respeita a estes comportamentos. É de 

salientar que as médias de idade de experimentação de tabaco e álcool se situam nos 13,2 anos e 12,9 

respetivamente e de experimentação de embriaguez e de drogas 15,1 anos e os 14,9 anos respetivamente. E 

analisando este parâmetro, tendo em conta o desvio padrão, de acordo com o ciclo de escolaridade pode-se 

afirmar que há uma tendência para uma experimentação cada vez mais cedo de tabaco, álcool e drogas. É 

de se fazer notar também o abuso dos produtos usados como doping e as smart drugs que atingem valores 

alarmantes a par do consumo de cannabis. Aliado a este abuso verifica-se um consumo anormal e exponen-

cial de bebidas energéticas com álcool sendo a cerveja e as bebidas destiladas as mais consumidas. 

Os dados obtidos neste estudo, como referido acima, fazem a situação do concelho de Paços de 

Ferreira, no âmbito desta matéria, assumir uma posição alarmante face à média nacional do estudo HBSC. 

Este facto pode realmente afirmar essa posição como também pode ser uma representação de uma situação 

nacional mais real. Isto porque, de opinião generalizada, o facto da minha idade se aproximar da idade da 

população alvo refletir-se numa confiança acrescida, por se tratar de um estudo independente da relação 

com a escola e por tal conceder de uma maior segurança do anonimato dos dados e finalmente a existência 

de uma explicação presencial e aberta à colocação de dúvidas refletir -se nestas duas valências.  

 Embora tenha o estudo resultado do trabalho no âmbito da concretização do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, por acordo com todas as escolas envolvidas no projeto este será enviado a todas 

elas em dois formatos um com os resultados globais do concelho e outro só com os resultados da “sua” 

escola e ainda será entregue o formato global à Câmara Municipal. Esta iniciativa tem em vista conscien-

cializar os representantes das instituições para que estes possam tomar medidas preventivas e consciencio-

sas adicionais. O estudo também não irá ficar por aqui, o meu objetivo sempre foi para além da análise dos 

comportamentos presentes identificar fatores de vulnerabilidade e fatores de proteção. A partir dos dados 

que possuo esse estudo é possível pelo que será o próximo passo tentando verificar se variáveis com o 

dinheiro cedido pelos pais e aproveitamento escolar representam fatores de vulnerabilidade ou proteção.  

 Finalmente colocar-me-ei à disposição para a realização de palestras de consciencialização e/ou 

informativas quer para alunos quer para encarregados de educação e/ou toda a comunidade Pacense. 
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Conclusão 

Conclusos os 6 meses de estágio na Farmácia Moderna faço um balanço extremamente positivo de 

todas as experiências vividas e trabalho realizado, representando seis meses extraordinariamente importan-

tes para a consolidação de conhecimentos adquiridos ao longo dos 5 anos de curso e para a aquisição de 

novos saberes. Sinto que houve um crescimento pessoal e profissional considerável, pelo que considero 

este estágio muito proveitoso e enriquecedor. Este relatório reflete todo o esforço dispensado na minha 

busca de me formar uma boa profissional de saúde estando aqui apresentado todo o consolidar do trabalho 

por mim desenvolvido. O superar dos desafios que este período me suscitou fortaleceram a certeza da im-

portância e qualidade do curso que escolhi e da profissão que vou exercer.  

No decorrer da redação do presente relatório procurei sempre descrever a minha atividade com 

críticas construtivas fazendo deste não um mero relatório de estágio em Farmácia Comunitária mas sim o 

meu estágio na Farmácia Moderna. Este período revelou-me que muito mais que um profissional sábio da 

matéria que estudou um Farmacêutico Comunitário é um servidor da comunidade, o profissional de saúde 

que como bom profissional da área tem que aliar a sua sabedoria metódica à sabedoria empírica que se 

traduz na habilidade de conversar, escutar. E assim preocupar-se com os problemas da comunidade que 

serve solucionando-os, tendo uma atitude interventiva o que para mim define um farmacêutico.  

Em virtude sobretudo dos trabalhos que desenvolvi no âmbito da atividade farmacêutico e também 

da minha atitude nas tarefas quotidianas que desempenhei na farmácia contribuíram para a conceição da 

personalidade da minha postura enquanto Farmacêutica futura. 

No que respeita ao meu desempenho, julgo ter cumprido de forma exemplar todas as atividades e 

de ter integrado plenamente na equipa de trabalho da farmácia. E uma das principais conclusões que posso 

tirar do meu estágio é que ser farmacêutico comunitário é muito mais que ser o especialista do medicamento. 

Ser farmacêutico comunitário é ser o especialista do medicamento, é possuir valências transversais a todas 

as áreas da saúde, é ser proactivo na comunidade e nos seus problemas e permitir-se informar e conhecer a 

“sua” comunidade, preocupar-se com ela e ajudar a resolver os seus problemas. Foi nesta perceção global 

do farmacêutico que surgem os meus trabalhos permitindo-me usar como exemplo o Dr. João Almiro, Far-

macêutico fundador da Labesfal. 

Concluo também referenciando a fase difícil que o setor farmacêutico vem a atravessar, compro-

metendo a sobrevivência da farmácia e ainda o tratamento dos utentes por ruturas de stock inexplicáveis, 

que exige uma destreza e empenho acrescido na gestão e prestação de cuidados. 

Por fim, agradeço mais uma vez a toda a equipa da Farmácia Moderna e especialmente à Dr.ª Mercedes 

Barros pois sem o seu apoio nada disto teria sido possível. 
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Anexos  

Anexos: Farmácia Moderna 

  

Figura F 1: Cronograma de atividades  

 Dias não pertencentes ao estágio 

       Fins-de-semana / Feriados / Férias 

       Receção e armazenamento de encomendas 

       Atendimento ao público sob supervisão 

       Determinação de PA e parâmetros bioquímicos 

       Conferência e correção de receitas 

       Receção e armazenamento de encomendas 

       Atendimento ao público sem supervisão 

       Determinação de PA e parâmetros bioquímicos 

       Conferência e correção de receitas 

       Preparação de encomendas para centros sociais 

       Receção e armazenamento de encomendas 

       Atendimento ao público sem supervisão 

       Determinação de PA e parâmetros bioquímicos 

       Conferência e correção de receitas 

       Preparação de encomendas para centros sociais 

       Final do mês 

       Gestão de psicotrópicos e cartão saúda 

 

 

       

 

1 – Formação sobre contracetivos Ge-

deon Richter  

2 – Ciclo de conferências “Multidisci-

plinariedade da Área Da Saúde” 

3 – Curso sobre a implementação da re-

ceita eletrónica na ANF 

4 – Curso online “doença venosa cró-

nica” 

5 – “6ª Jornadas Atlânticas”  

 

1 

2 3

1 
4

1 

 

1 5

1 
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Figura F 3: Área de atendimento  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura F 2: Planta  
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Figura F 4: GAP  Figura F 5: Espaço de conferência de encomendas 

Figura F 6: Armazém Principal 

Figura F 7: Laboratório Figura F 8: Escritório Figura F 9: Biblioteca 
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Figura F 10: “Solução auricular alcoólica (60%) saturada com ácido bórico 
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Anexos: Inquérito 

 

 

 

  

Figura I 1: Questionário do estudo “ Comportamentos no consumo de álcool, tabaco e drogas” 
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Figura I 2: Nota metodológica 

Figura I 3: Base de dados 
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Anexos: Diabetes e Colesterol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura DC 2: Rastreio diabetes e colesterol – adesão comparação entre idades – n=262

  
 

 

  

 

 

 

 

 

23,3%

32,1%

17,2%

3,8%

8,8%

1,5%

0,8%

0,4%

12,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

10 Anos

11 Anos

12 Anos

13 Anos

14 Anos

15 Anos

16 Anos

17 Anos

18 ou mais

31%

69%

sexo masculino sexo feminino

Figura DC 1: Rastreio diabetes e colesterol – adesão comparação entre géneros – n=262 

Figura DC 3: Rastreio diabetes e colesterol – hiperglicemias e hipoglicemias – n=262 
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Figura DC 4: Rastreio diabetes e colesterol – resultados colesterol – n=29 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 2014/2015 

  

  

SARA DE MEIRELES CARNEIRO 54 

 

14,9% 16,3%

21,8%

47,1%

0,0%
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Anexos: Tabaco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura T 3: Comparação entre ciclos de escolaridade 

2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 

2,4% 32,5% 64,7% 

 
Figura T 4: Idade da Experimentação de Tabaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

13,2 2 17 4 

31,3%

35,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Feminino

Masculino

33,4%

66,5%

Sim Não

Figura T 1:  Experimentação de Tabaco –  amostra n=865 –  2º,3º ciclos e secundário (n=865)  

 

Figura T 2: Comparação entre géneros 
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63%

19%

5%

1%

11%

56%

16%

8%

3%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

"Nunca"

"Uma ou outra vez"

"1x por semana"

"Frequentemente"

"Todos os dias"

Masculino Feminino

Figura T 5: Idade da Experimentação de Tabaco – Comparação entre Sexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura T 6:  Idade da Experimentação de Tabaco –  Comparação entre Ciclos de Escolaridade  

 

 

 
 

 

Figura T 7: Frequência de Consumo de Tabaco nos últimos 30 Dias 
 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

59% 17% 7% 2% 5% 

171 50 19 5 44 
 

Figura T 8: Frequência de Consumo de Tabaco nos últimos 30 Dias - Comparação entre Géneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade da Experimentação de Tabaco F 

Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

13,6 1,6 17 7 

Idade da Experimentação de Tabaco F  
≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

7,6% 13,7% 27,5% 51,1% 

Idade da Experimentação de Tabaco M 

Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

12,9 2,2 17 4 

Idade da Experimentação de Tabaco M 

≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

20,9% 18,4% 17,1% 43,7% 

  ≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

3º Ciclo  20,2% 21,3% 34,0%  24,5%  

Secundário  10,2% 13,4% 10,5%  39,4%  
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Figura 9: Frequência de Consumo de Tabaco nos últimos 30 Dias - Comparação entre Ciclos de Escolaridade 
 

 

 

  

Frequência de Consumo de Tabaco nos últimos 30 Dias M 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

56% 16% 8% 3% 18% 

Frequência de Consumo de Tabaco nos últimos 30 Dias F 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

63% 19% 5% 1% 11% 

 "Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

2º Ciclo 57,1% 42,9% N/A N/A N/A 

3º Ciclo 54,3% 26,6% 8,5% 2,1% 8,5% 

Secundário 62,0% 11,8% 5,9% 1,6% 18,7% 
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Anexos: Álcool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A 3: Comparação entre anos de escolaridade 

 

Experimentação de álcool - Comparação entre ciclos de escolaridade 

2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 

28,5% 40,3% 81,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentação de embriaguez - Comparação entre ciclos de escolaridade 

2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 

1,3% 5,9% 25,7% 

53,3%

46,7%

23,4%

76,6%

Sim

Não

Experimentação de Álcool (n=865) Experimentação de Embriaguez (n=461)

Figura A 2: Experimentação de álcool e embriaguez – amostra n=865 – 2º, 3ºciclos e secundário 

 

  

8,8%

15,9%

47,3%

59,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Feminino

Masculino

%Experimentação de álcool % experimentação de embriaguez

Figura A 1: Comparação entre géneros 
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 Figura A 4: Idade de experimentação de embriaguez e de álcool 

 

 

 

 

 
Figura A 5: Idade de experimentação de álcool e embriaguez - Comparação entre géneros 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

Idade da experimentação de embriaguez 

Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

15,1 1,9 18 9 

Idade da experimentação de embriaguez 

≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

2,8% 1,9% 6,5% 88,9% 

Idade da experimentação de álcool 

Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

  12,9 2,5 18 6 

Idade da experimentação de álcool 

≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

23,9% 11,9% 18,4%  45,8% 

 Idade da experimentação de álcool M 

Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

12,6 2,7 17 6 

Idade da experimentação de álcool M 

≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

22,1% 11,8% 16,7% 41,1% 

Idade da experimentação de embriaguez M 

 Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

15,0 2,0 18 9 

Idade da experimentação de embriaguez F 

Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

15,6 1,1 18 14 

Idade da experimentação de álcool F 

≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

 15,2% 12,1% 20,7% 52,0% 

Idade da experimentação de embriaguez F 

≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

2,7% 0% 2,7% 94,6% 

Idade da experimentação de álcool F 

Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

13,5 2 18 6 

23,9%

11,9%
18,4%

45,8%

2,8% 1,9%
6,5%

88,9%
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Figura A 6: Idade de experimentação de álcool e embriaguez - Comparação entre anos de escolaridade 
 

Idade da Experimentação de Álcool 

  ≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

3º Ciclo 24,7% 16,5% 32,9% 25,9% 

Secundário 12,4% 9,7% 12,7% 65,3% 

 

Idade da Experimentação de Embriaguez 

  ≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

3º Ciclo 0,0% 4,3% 13,0% 82,6% 

Secundário 1,2% 1,2% 4,9% 92,7% 

 

Figura A 7: Frequência de Consumo de Álcool nos últimos 30 Dias 

 

 

 

 

Figura A 8: Frequência de Consumo de Álcool nos últimos 30 Dias  - Comparação entre Géneros 

 

Experimentação nos últimos 30 Dias F 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

48% 35% 13% 3% 1% 

     

     

Experimentação nos últimos 30 Dias M 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

37% 34% 21% 8% 2% 

Experimentação nos últimos 30 Dias 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

42% 34% 17% 6% 1% 
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Figura A 9: Frequência de Consumo de Álcool nos últimos 30 Dias  - Comparação entre Ciclos de Escolaridade 

 

 "Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

2º Ciclo 60,5% 27,9% 9,3% 2,3% 0,0% 

3º Ciclo 45,6% 35,4% 15,8% 1,3% 1,9% 

Secundário 62,0% 34,7% 19,3% 8,9% 0,8% 

 

Figura A 10: Frequência da Experimentação de Embriaguez nos últimos 30 Dia 

s 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

57,4% 28,7% 10,2% 0,0% 0,0% 

 

Figura A 11: Frequência da Experimentação de Embriaguez nos últimos 30 Dias - Comparação entre Géne-
ros  

Experimentação nos últimos 30 Dias F 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

83,8% 10,8% 6,5% 0,0% 0,0% 

 

Experimentação nos últimos 30 Dias M 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

43,7% 42,3% 12,7% 1,4% 0,0% 
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13%
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37%
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2%
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Figura A 12: Frequência da Experimentação de Embriaguez nos últimos 30 Dias -Comparação entre Ciclos de Escolari-
dade  

 "Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

2º Ciclo 50,0% 50,0% N/A N/A N/A 

3º Ciclo 39,1% 43,5% 17,4% N/A N/A 

Secundário 62,2% 28,0% 8,5% 1,2% N/A 

 

Figura A 13: Consumo de Álcool – Tipo e Frequência 

 

 Sim Não 

Cerveja 84,0% 16,0% 

Vinho 50,6% 49,4% 

Bebidas 
Energéticas c/álcool 

80,2% 19,8% 

shots 80,2% 19,8% 

Bebidas Destiladas 84,0% 16,0% 

 

 

 

 

 

 

83,8%

10,8%

6,5%

0,0%

0,0%

43,7%

42,3%

12,7%

1,4%

0,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

"Nunca"

"Uma ou outra vez"

"1x por semana"

"Frequentemente"

"Todos os dias"

Masculino Feminino
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 "Nunca" "1 Única vez" "Raramente" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os Dias" 

Cerveja 21,5% 18,9% 46,4% 9,3% 3,7% 0,2% 

Vinho 62,7% 12,6% 21,3% 2,2% 1,1% 0,2% 

Bebidas 
Energéticas 

c/álcool 
42,1% 9,3% 34,5% 8,5% 4,3% 1,3% 

Shots 44,9% 9,8% 34,1% 8,5% 2,8% 0% 

Bebidas 
Destiladas 

44,3% 7,4% 34,9% 10,2% 2,8% 0,4% 

 

 

 

Figura A 14: Consumo de Álcool - Tipo e Frequência – Comparação entre Sexos  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Consumo de Bebidas Alcoólicas F 

 "Nunca" "1 única vez" "Raramente" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os Dias" 

Cerveja 28,3% 18,2% 50,5% 3,0% N/A N/A 

Vinho 69,7% 13,1% 16,2% 0,0% 1,0% N/A 

Bebidas 
Energéticas 

c/álcool 
49,5% 8,6% 34,8% 4,0% 3,0% N/A 

Shots 44,9% 11,6% 33,8% 9,1% 0,6% N/A 

Bebidas 
Destiladas 

45,5% 6,6% 37,4% 7,6% 2,5% 0,5% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Cerveja Vinho Bebidas Energéticas

c/álcool

Shots Bebidas Destiladas

"Nunca" "1 única vez" "Raramente" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os Dias"
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Figura A 15: Consumo de Álcool - Tipo e Frequência – Comparação entre Ciclos de Escolaridade 

 

 Consumo de Bebidas Alcoólicas 2º ciclo 

 "Nunca" "1 Única vez" "Raramente" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os Dias" 

Cerveja 34,9% 27,9% 32,6% 4,7% N/A N/A 

Vinho 44,2% 25,6% 27,9% N/A 2,3% N/A 

Bebidas 
Energéticas 

c/álcool 
58,1% 25,6% 9,3% 7,0% N/A N/A 

Shots 88,4% 7,0% 2,3% 2,3% N/A N/A 

Bebidas 
Destiladas 

81,4% 9,3% 9,3% N/A N/A N/A 

 

  Consumo de Bebidas Alcoólicas 3º ciclo 

  "Nunca" "1 Única vez" "Raramente" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os Dias" 

Cerveja 26,6% 22,2% 42,4% 8,9% N/A N/A 

Vinho 63,9% 18,4% 13,3% 3,8% 0,6% 0,6% 

Bebidas 
Energéticas 

c/álcool 
41,1% 9,5% 33,5% 12,7% 3,2% 0,6% 

Shots 57,0% 9,5% 25,3% 7,6% 0,6% N/A 

Bebidas 
Destiladas 

59,5% 5,7% 25,9% 8,2% 0,6% N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 Consumo de Bebidas Alcoólicas M 

 "Nunca" "1 única vez" "Raramente" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os Dias" 

Cerveja 16,3% 19,4% 43,3% 14,1% 6,5% 0,4% 

Vinho 57,4% 12,2% 25,1% 3,8% 1,1% 0,4% 

Bebidas 
Energéticas 

c/álcool 
36,5% 9,9% 34,2% 11,8% 5,3% 2,3% 

Shots 44,9% 8,4% 34,2% 8,0% 4,6% N/A 

Bebidas 
Destiladas 

43,3% 8,0% 33,1% 12,2% 3,0% 0,4% 
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 Consumo de Bebidas Alcoólicas Secundário 

 "Nunca" "1 Única vez" "Raramente" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os Dias" 

Cerveja 16,2% 15,4% 51,4% 10,4% 6,6% 0,4% 

Vinho 65,3% 6,9% 25,1% 1,5% 1,2% N/A 

Bebidas 
Energéticas 

c/álcool 
40,5% 7,3% 39,8% 6,2% 6,2% 1,9% 

Shots 30,1% 10,4% 44,8% 10,0% 4,6% N/A 

Bebidas 
Destiladas 

30,1% 10,4% 44,8% 10,0% 4,6% N/A 

 

Figura A 16: Número de Bebidas com Álcool que Consome numa Ocasião em que Esteja a Beber/ Festa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A 17: Número de Bebidas com Álcool que Consome numa Ocasião em que Esteja a Beber/ Festa – Comparação entre 

Sexos 

 

Número de bebidas com álcool que consome numa ocasião em que esteja a beber M 

"Nenhuma" "1 Bebida" "2 a 4 Bebidas" "Mais de 5 Bebidas" 

19,8% 28,9% 28,1% 23,2% 

 

Número de bebidas com álcool que consome numa ocasião em que esteja a beber F 

"Nenhuma" "1 Bebida" "2 a 4 Bebidas" "Mais de 5 Bebidas" 

20,2% 34,3% 31,3% 14,1% 

20,0%

31,2%
29,5%

19,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

"Nenhuma" "1 Bebida" "2 a 4 Bebidas" "Mais de 5 Bebidas"
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Figura A 18: Número de Bebidas com Álcool que Consome numa Ocasião em que Esteja a Beber/ Festa – Comparação entre 
Ciclos de Escolaridade 

 

Número de bebidas com álcool que consome numa ocasião em que esteja a beber 2º Ciclo 

"Nenhuma" "1 Bebida" "2 a 4 Bebidas" "Mais de 5 Bebidas" 

53,5% 44,2% 2,3% N/A 

 

Número de bebidas com álcool que consome numa ocasião em que esteja a beber 3º Ciclo 

"Nenhuma" "1 Bebida" "2 a 4 Bebidas" "Mais de 5 Bebidas" 

25,3% 34,8% 27,2% 12,7% 

 

Número de bebidas com álcool que consome numa ocasião em que esteja a beber Secundário 

"Nenhuma" "1 Bebida" "2 a 4 Bebidas" "Mais de 5 Bebidas" 

11,2% 27,0% 35,1% 26,6% 
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Anexos: Drogas 

Figura D 1: Experimentação de Drogas – amostra n=865 – 2º, 3ºciclos e secundário 

 

Figura D 2: Comparação entre géneros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D 3: Comparação entre Ciclos de Escolaridade  

2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 

1,3% 4,6% 19,1% 

 

Figura D 4: Idade de Experimentação de Drogas 

 

Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

14,9 1,5 18 11 
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Figura D 5: Idade de Experimentação de Drogas – Comparação entre Sexos 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D 6: Idade de Experimentação de Drogas – Comparação entre Ciclos de Escolaridade 
 
 

 

 

 

 

 

 

Idade da experimentação de embriaguez M 

Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

14,9 1,5 18 11 

Idade da experimentação de álcool F 

Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

15,0 1,4 16 13 

Idade Experimentação de Drogas M 

≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

3,7% 5,6% 5,6% 85,2% 

Idade Experimentação de Drogas F 

≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

 0,0% 0,0% 7,1% 92,9% 

  ≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

3º Ciclo N/A 5,6% 11,1% 83,3% 

Secundário N/A 3,3% 3,3% 93,4% 

2,4% 3,7% 6,1%

87,8%
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30,0%
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Figura D 7: Frequência de Consumo de Drogas nos últimos 30 Dias 

 

 

 

Figura D 8 :  Frequência da Experimentação de Drogas nos Últimos 30 Dias - Comparação entre Géneros  

Experimentação nos últimos 30 Dias F 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

64% 21% 11% 4% N/A 
 

Experimentação nos últimos 30 Dias M 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

52% 30% 7% 7% 4% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D 9: Frequência da Experimentação de Drogas nos Últimos 30 Dias - Comparação entre Ciclos de Escolaridade 

 

 "Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" 
"Frequente-

mente" 
"Todos os dias" 

2º Ciclo 50,0% N/A 50,0% N/A N/A 

3º Ciclo 61,1% 33,3% N/A N/A 5,6% 

Secundá-
rio 

54,1% 26,2% 9,8% 8,2% 1,6% 

 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

56% 27% 9% 6% 2% 
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Figura D 10: Experimentação de Marijuana – n=865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D 11: Experimentação de Marijuana - amostra n=82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D 13: 

Comparação 

entre Ciclos de Escolaridade  

2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 

0,7% 4,6% 18,8% 
 

Figura D12: Experimentação de Marijuana – Comparação entre Géneros 
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Figura D 8: Idade de Experimentação de Marijuana 

Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

15,1 1,4 18 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

1,2% 2,5% 5,0% 91,3% 

Idade Experimentação de Marijuana M 

≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

1,9% 3,8% 3,8% 90,4% 

Idade da experimentação de embriaguez M 

Média Desvio Padrão Máximo Mínimo 

14,9 1,5 18 11 

Figura D 9: Idade de Experimentação de Marijuana – Comparação entre Sexos 

Idade Experimentação de Marijuana F 

≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

N/A N/A 7,1% 92,9% 

Idade da experimentação de álcool F 
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Figura D 10: Idade de experimentação de Marijuana - Comparação entre anos de escolaridade 
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Figura D 12:Frequência de Consumo de Marijuana nos últimos 30 Dias - Comparação entre Géneros  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ≤11 Anos 12 Anos 13 Anos ≥14 Anos 

3º Ciclo N/A 5,6% 11,1% 83,3% 

Secundário N/A 1,7% 1,7% 96,7% 
Figura D 11: Frequência de Consumo de Marijuana nos últimos 30 Dias 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

60% 24% 8% 6% 3% 

Experimentação nos últimos 30 Dias F 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

64% 25% 7% 4% N/A 

Experimentação nos últimos 30 Dias M 

"Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

52% 30% 7% 7% 4% 
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Figura D 13: Frequência da Experimentação de Marijuana nos Últimos 30 Dias - Comparação entre Ciclos de 

Escolaridade 
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Figura D 14: Consumo de Drogas – Tipo e Frequência 

 

 Sim Não 

Cogumelos mágicos 7,3% 92,7% 

Cocaína 3,7% 96,3% 

Medicamentos usados como drogas 4,9% 95,1% 

LSD 13,4% 86,6% 

Anfetaminas 4,9% 95,1% 

Solventes 3,7% 96,3% 

Ecstasy 3,7% 96,3% 

Smart Drugs 15,9% 84,1% 

Heroína 3,7% 96,3% 

Doping 13,4% 86,6% 
 

 

 "Nunca" "1 Única vez" "Raramente" 
"1x por se-

mana" 
"Frequentemente" 

"Todos os 
Dias" 

Cogumelos mágicos 92,7% 3,7% 3,7% N/A N/A N/A 

Cocaína 96,3% 2,4% 1,2% N/A N/A N/A 

Medicamentos usa-
dos como drogas 

95,1% 2,4% 2,4% N/A N/A N/A 

LSD 86,6% 11,0% 2,4% N/A N/A N/A 

Anfetaminas 95,1% 2,4% N/A 2,4% N/A N/A 

Solventes 96,3% N/A 1,2% 2,4% N/A N/A 

Ecstasy 96,3% 2,4% N/A 1,2% N/A N/A 

Smart Drugs 84,1% 6,1% 7,3% N/A 2,4% N/A 

Heroína 96,3% 3,7% N/A N/A N/A N/A 

Doping 86,6% 2,4% 9,8% N/A N/A 1,2% 

 

 

 "Nunca" "Uma ou outra vez" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os dias" 

2º Ciclo 100,0% N/A N/A N/A N/A 

3º Ciclo 61,1% 33,3% 5,6% N/A N/A 

Secundário 58,3% 21,7% 10,0% 8,3% 1,7% 
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Figura D 20: Consumo de Drogas - Tipo e Frequência – Comparação entre Sexos 

 

 Consumo de Drogas F 

 "Nunca" "1 Única vez" "Raramente" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os Dias" 

Cogumelos mágicos 92,9% 3,6% 3,6% N/A N/A N/A 

Cocaína 92,9% 7,1% N/A N/A N/A N/A 

Medicamentos usa-
dos como drogas 

89,3% 7,1% 3,6% N/A N/A N/A 

LSD 82,1% 17,9% N/A N/A N/A N/A 

Anfetaminas 96,4% 3,6% N/A N/A N/A N/A 

Solventes 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Ecstasy 96,4% 3,6% N/A N/A N/A N/A 

Smart Drugs 82,1% 10,7% 3,6% 3,6% N/A N/A 

Heroína 96,4% 3,6% N/A N/A N/A N/A 

Doping 89,3% N/A 10,7% N/A N/A N/A 
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 Consumo de Drogas M 

 "Nunca" "1 Única vez" "Raramente" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os Dias" 

Cogumelos mágicos 92,6% 3,7% 3,7% N/A N/A N/A 

Cocaína 98,1% N/A 1,9% N/A N/A N/A 

Medicamentos usa-
dos como drogas 

98,1% N/A 1,9% N/A N/A N/A 

LSD 88,9% 7,4% 1,9% N/A N/A N/A 

Anfetaminas 94,4% 1,9% N/A 3,7% N/A N/A 

Solventes 94,4% 1,9% N/A 3,7% N/A N/A 

Ecstasy 96,3% 1,9% N/A 1,9% N/A N/A 

Smart Drugs 85,2% 3,7% 9,3% 1,9% N/A N/A 

Heroína 96,3% 3,7% N/A N/A N/A N/A 

Doping 85,2% 3,7% 9,3% N/A N/A 1,9% 

 

 

Figura D 21: Consumo de Drogas - Tipo e Frequência – Comparação entre Ciclos de escolaridade 

 

 Consumo de Bebidas Drogas 2º ciclo 

 "Nunca" "1 Única vez" "Raramente" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os Dias" 

Cogumelos mágicos 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Cocaína 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Medicamentos usa-
dos como drogas 

100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

LSD 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Anfetaminas 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Solventes 50,0% N/A N/A 50,0% N/A N/A 

Ecstasy 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Smart Drugs 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Heroína 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Doping 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 
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 Consumo de Bebidas Drogas 3º ciclo 

 "Nunca" "1 Única vez" "Raramente" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os Dias" 

Cogumelos mágicos 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Cocaína 94,4% N/A 5,6% N/A N/A N/A 

Medicamentos usa-
dos como drogas 

100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

LSD 88,9% 5,6% 5,6% N/A N/A N/A 

Anfetaminas 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Solventes 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Ecstasy 94,4% 5,6% N/A N/A N/A N/A 

Smart Drugs 94,4% N/A 5,6% N/A N/A N/A 

Heroína 100,0% N/A N/A N/A N/A N/A 

Doping 88,9% N/A 11,1% N/A N/A N/A 

 

 Consumo de Bebidas Drogas Secundário 

 "Nunca" "1 Única vez" "Raramente" "1x por semana" "Frequentemente" "Todos os Dias" 

Cogumelos mágicos 90,2% 4,9% 4,9% N/A N/A N/A 

Cocaína 96,7% 3,3% N/A N/A N/A N/A 

Medicamentos usa-
dos como drogas 

93,4% 3,3% 3,3% N/A N/A N/A 

LSD 85,2% 13,1% 1,6% N/A N/A N/A 

Anfetaminas 93,4% 3,3% N/A 3,3% N/A N/A 

Solventes 96,7% N/A 1,6% 1,6% N/A N/A 

Ecstasy 96,7% 1,6% N/A 1,6% N/A N/A 

Smart Drugs 80,3% 8,2% 8,2% 3,3% N/A N/A 

Heroína 95,1% 4,9% N/A N/A N/A N/A 

Doping 85,2% 3,3% 9,8% N/A N/A 1,6% 
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