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1. INTRODUÇÃO 

A Farmácia Comunitária é, por excelência, a primeira linha de apoio ao utente e 

à comunidade de modo que a promoção da saúde e o acompanhamento no combate à 

doença se tornam prioridades no seu serviço diário na farmácia. 

O estágio curricular é o culminar de quatro anos e meio de estudos que permite 

complementar a formação teórica com a aquisição de experiência na prática do 

exercício da profissão, junto de colegas de trabalho, pessoas e entidades associadas 

e, principalmente, junto dos utentes que são o foco do farmacêutico enquanto 

profissional de saúde. Assim, o objectivo primordial deste estágio é garantir a 

aquisição de competências e autonomia necessárias ao exercício de uma profissão de 

forma responsável e ética participando no bom funcionamento de uma Farmácia, 

mantendo sempre a sua atenção dirigida ao utente. 

Neste relatório, dividido em duas partes, proponho-me, na primeira parte, a 

descrever com objetividade todas as valências que existem numa farmácia 

comunitária e sobre as quais incidiu a minha aprendizagem pessoal e profissional 

durante o estágio na Farmácia Silva Pereira, entre Fevereiro e Abril de 2014, e na 

Farmácia da Prelada (FP), entre Maio e Julho de 2014. Na segunda parte, relativa ao 

estágio na FP, será efetuada uma abordagem teórica da patologia de um utente da 

farmácia com o qual contactei, ao acompanhamento da terapêutica que lhe foi 

instituída e o aconselhamento de outras abordagens não farmacológicas que o utente 

poderá adotar, de forma a melhorar a sua qualidade de vida. São também descritas 

algumas atividades desenvolvidas no âmbito da educação para a saúde orientadas 

para a população, que permitiram ter um maior contacto com os utentes e 

consciencializa-los de que o conhecimento é uma mais-valia no tratamento das 

doenças de que padecem e, principalmente, na sua prevenção. 
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PARTE 1 

 

2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FARMÁCIA DA PRELADA 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

A FP encontra-se no Porto, na Rua Central de Francos, n.º 316, uma zona 

caraterizada pela presença de escolas, clinicas médicas, zonas residenciais e centros 

de saúde que trazem frequentemente à farmácia uma população heterogénea. Para 

além dos “utentes de passagem”, a FP conta com os seus clientes regulares que 

optam pelos seus serviços há muitos anos. 

 

2.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO [1] 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 172/2012, de 1 de agosto, a FP está aberta ao 

público nos dias úteis, entre as 9 horas e as 20 horas, e aos sábados, domingos e 

feriados entre as 9 e as 13 horas. Para além deste horário, nos dias de serviço 

determinados pela escala de serviços das farmácias da zona, a farmácia garante o 

atendimento durante vinte e quatro horas. 

 

2.3. RECURSOS HUMANOS [2] 

Concordante com o disposto no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto e para 

que a dispensa do medicamento seja feita da forma mais exemplar possível e de 

modo a garantir o acompanhamento mais próximo possível dos utentes, a FP 

apresenta uma equipa de profissionais abaixo mencionada, juntamente com as suas 

respetivas funções. 

 

  DIRETORA TÉCNICA 

Paula Correia 

FARMACÊUTICA ADJUNTA 

Nicole  

TÉCNICO DE FARMÁCIA 

Sónia 

TÉCNICO DE FARMÁCIA 

Holden 

TERCEIRA ESCRITURÁRIA 

Patrícia 
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2.4. SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático (SI) é uma ferramenta essencial que, potenciada ao máximo, 

pode ser um grande contributo na organização da farmácia e gestão de vários 

procedimentos permitindo uma maior rentabilidade no atendimento e cuidado do 

utente. O SI usado na FP é o SPharm do grupo SoftReis. Este sistema permite 

diversas operações como: preparação e receção de encomendas; processamento de 

vendas ao balcão com automatização das comparticipações, portarias e despachos; 

consultar grupos homogéneos; pesquisar por DCI; gestão de stock; controlo de prazos 

de validade; históricos de vendas e preços, entre outros. 

 

2.5. ESPAÇO EXTERIOR [2,3] 

Tal como requerido no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, a FP encontra-se à face 

da rua, sinalizada pelo vocábulo “farmácia” e pelo símbolo “cruz verde”. 

Na frente da farmácia encontram-se duas montras envidraçadas onde se publicitam 

diversos produtos e campanhas disponíveis na farmácia. Contêm ainda a informação 

do horário, da farmácia de serviço no corrente dia e da adesão ao sistema de 

pagamento da comparticipação do estado (artigo n.º 7 do DL n.º 242-B/2006 de 29 de 

dezembro). 

A porta de acesso à farmácia é em vidro de modo a permitir a visualização do seu 

interior. Sendo um local de destaque, é muitas vezes aproveitada para a divulgação de 

atividades e ações dirigidas aos utentes. 

 

2.6. ESPAÇO INTERIOR [2] 

As características do espaço interior da FP estão de acordo com o estipulado pelo 

DL nº 307/07, 31 de agosto, garantindo a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos, assim como a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e 

do respetivo pessoal. Para este efeito, a FP dispõe das seguintes divisões: 

Zona de atendimento ao público – A zona de maior importância na farmácia onde 

a ordem é mantida por um distribuidor de senhas que permite o encaminhamento dos 

utentes, na sua vez, a um dos quatro postos de atendimento. Existem neste espaço 

cadeiras, às quais os utentes podem recorrer para aguardar com maior comodidade. 

Na área exterior ao balcão, as paredes são compostas por lineares de produtos de 

dermofarmácia e cosmética, puericultura, produtos veterinários e ortopédicos, entre 

outros, permitindo a divulgação e o fácil acesso aos mesmos. Na área interior ao 

balcão estão dispostos produtos de higiene oral, higiene íntima, suplementos 

alimentares e alguns MNSRM, entre eles, produtos de venda sazonal. Perto de um 

dos balcões de atendimento encontra-se um aparelho combinado que faz medição de 
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massa, altura, pressão arterial, cálculo de IMC e determinação da percentagem de 

gordura corporal. Também na zona de atendimento encontra-se, num local mais 

reservado, uma mesa, com duas cadeiras de apoio, utilizada em situações que exijam 

um contacto mais próximo com o utente e para efetuar determinação dos parâmetros 

bioquímicos: glicemia, colesterol e triglicerídeos. A partir da zona de atendimento ao 

público existe uma porta de acesso ao gabinete de atendimento personalizado. 

Gabinete de atendimento personalizado – Este espaço permite um atendimento 

e diálogo em privado com o utente, é usado para a administração de injetáveis, para a 

preparação de dispensadores semanais de medicamentos e para as consultas de 

nutrição semanais efetuadas por uma dietista. 

Zona de stock ativo – Esta zona encontra-se anexa à zona de atendimento e 

apresenta um linear com medicamentos de venda livre, um móvel composto por 

gavetas onde se encontram a maioria dos medicamentos separados por forma 

farmacêutica e dispostos por ordem alfabética. 

Zona de processamento, receção e entrada de encomendas – Esta zona 

encontra-se na área da zona de stock ativo, entre a zona de atendimento e o 

armazém. Equipada com dois terminais informáticos, sensores de leitura ótica, 

impressora e telefones, esta é uma zona multifuncional onde são rececionadas as 

encomendas, resolvidas irregularidades com as mesmas e onde também se faz a 

verificação diária do receituário. 

Armazém – É a zona onde se acondicionam os produtos com maior stock 

devido à elevada rotatividade dos mesmos. Na FP existem duas zonas de 

armazém, uma no piso 0 e uma no piso 1. No piso 0 encontra-se também o 

frigorífico para o armazenamento dos produtos termolábeis como, por exemplo, as 

insulinas e vacinas. 

Gabinete – É uma zona mais reservada, no piso 1, destinada à direção técnica 

onde são exercidas as funções de administração e gestão da farmácia. 

Quarto de apoio nos dias de serviço – Encontra-se também no piso de cima e 

é o local onde a pessoa que faz serviço pode repousar nas horas sem movimento. 

As instalações da FP possuem um sistema de vigilância, estão munidas de alarme 

e de um sistema de ar condicionado que permite a manutenção das condições 

adequadas. As condições de temperatura (inferior a 25º C), iluminação adequada e 

humidade (inferior a 60%) são verificadas e registadas periodicamente garantindo a 

segurança, conservação e preparação dos medicamentos. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES 

A Farmácia da Prelada localiza-se numa zona residencial. Assim, a grande maioria 

dos utentes da farmácia são pessoas que habitam nas redondezas da mesma e a 

visitam frequentemente. Estes clientes habituais são muitas vezes doentes crónicos ou 

idosos polimedicados aos quais pode ser feito um acompanhamento regular 

personalizado. 

Sendo a zona da cidade onde se localiza a FP uma zona economicamente pobre, 

esta limitação reflete-se no tipo de produtos requeridos pelos utentes quando se 

dirigem à farmácia. Na FP verifica-se que a aquisição de produtos cosméticos e de 

higiene corporal pelos utentes é muitas vezes recusada em detrimento de 

medicamentos, por falta de poder económico.  

Durante o horário de almoço verifica-se a maior afluência dos “utentes de 

passagem” que recorrem aos serviços da FP, muitas vezes, à procura de 

aconselhamento farmacêutico.  

 

4. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO [2] 

Estando a ciência em constante evolução torna-se necessária a exemplar 

actualização do farmacêutico no que diz respeito a qualquer produto disponível nas 

farmácias. Deste modo, este é responsável pela constante aquisição e atualização dos 

seus conhecimentos. Para este efeito pode ser feito o uso da internet através do 

acesso a sites legitimados e de informação credível, tais como: 

www.ordemfarmaceuticos.pt; www.infarmed.pt. 

A bibliografia em formato físico mantém o seu papel de relevo de modo que, tal 

como requerido no DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto, a FP tem disponíveis o Estatuto 

da Ordem dos Farmacêuticos, o Código Deontológico dos Farmacêuticos, a 

Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português determinados como 

bibliografia obrigatória. Dentro da bibliografia opcional, estão disponíveis: o Prontuário 

Terapêutico, o Simposium Terapêutico, livros técnicos de Farmacologia, Fisiologia e o 

livro de Medicamentos Não Prescritos - Aconselhamento Farmacêutico (ANF). 

Durante o meu estágio senti necessidade de recorrer várias vezes a estas fontes de 

informação, principalmente ao Prontuário Terapêutico e aos RCM disponíveis online 

no site do INFARMED para esclarecer algumas dúvidas e adquirir conhecimentos. 

 

5. GESTÃO DE STOCKS  

O stock é o conjunto de todos os produtos disponíveis na farmácia, num 

determinado momento e que estão disponíveis para venda ao público. Assim, este 
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representa um investimento significativo que deve ser alvo de uma boa gestão de 

acordo com o histórico de vendas dos produtos, os prazos de validade, a sazonalidade 

dos mesmos, o tipo de utentes que frequentam a farmácia, as datas de alteração de 

preços e as vantagens económicas correspondentes a bonificações. 

Para cada produto pode ser definido um stock mínimo e um stock máximo de modo 

que quando o stock mínimo é atingido o SI faz automaticamente uma sugestão de 

encomenda de modo a que a farmácia possa sempre dar resposta às necessidades 

dos utentes.  

Apesar de o SI facilitar a gestão de stock, deparei-me várias vezes, durante o 

estágio, com produtos que frequentemente estão esgotados ou rateados cujo pedido é 

feito diariamente de forma isolada, ou directamente ao laboratório respetivo, de modo 

a garantir o stock da farmácia. 

 

5.1 SELEÇÃO DE FORNECEDORES 

A seleção de fornecedores cabe ao DT e é feita de acordo com um conjunto de 

fatores e vantagens que podem beneficiar a farmácia em termos de produtos, preços e 

bonificações. A FP trabalha com quatro fornecedores: Alliance Heathcare, Cofanor, 

Cooprofar e OCP permitindo que haja entregas periódicas dando-nos espaço de 

manobra para podermos satisfazer as necessidades dos utentes atempadamente. 

Para além das encomendas feitas aos armazenistas, existem também as 

encomendas diretas, isto é, as encomendas feitas diretamente ao laboratório usando 

como canal, não os armazenistas, mas os delegados de informação médica que 

visitam periodicamente a farmácia. 

Na FP as vias de encomenda são bem distribuídas, entre armazenistas e 

encomendas diretas, de acordo com a urgência na aquisição dos produtos e com as 

vantagens que ambos oferecem. Como as encomendas feitas directamente aos 

laboratórios exigem a aquisição de grandes quantidades de produto, estas são apenas 

recurso para medicamentos e produtos de elevada rotatividade. 

 

5.2 EFETUAR, RECECIONAR E CONFERIR ENCOMENDAS  

A realização de encomendas é feita, por sugestão do SI, quatro vezes por dia, isto 

é, ao início da manhã, fim da manhã, início da tarde e fim da tarde de acordo com três 

parâmetros: o stock mínimo, o stock máximo e a preferência de fornecedor. O 

fornecedor preferencial é estabelecido de acordo com a disponibilidade de produtos, 

os preços, condições de venda e com a proximidade de entrega cruzada com a 

necessidade/urgência do utente. 
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Por vezes, torna-se necessária a encomenda de produtos que o utente procura e a 

farmácia não tem habitualmente em stock, sendo estes produtos encomendados por 

modem, gadget online ou por chamada telefónica de modo a dar resposta ao pedido.  

Aquando da entrega das encomendas, torna-se necessário fazer a receção e 

conferência das mesmas e proceder ao armazenamento dos produtos de acordo com 

as suas características e a organização da farmácia. As encomendas chegam à 

farmácia em “banheiras”, sempre acompanhadas de uma guia de remessa ou fatura 

em duplicado. Caso a encomenda contenha produtos de tratamento rápido, como é o 

caso de produtos de frio, a banheira correspondente ao produto vem sinalizada e, a 

esta encomenda, deve ser dada prioridade. Assim, na opção “Receção de 

Encomendas” do SPharma, faz-se a selecção da encomenda em questão e, através 

da leitura ótica do código de cada produto dá-se a sua entrada conferindo sempre a 

sua quantidade, estado de conservação da embalagem, prazo de validade, PVF, PVP 

e margem de comercialização no caso de MNSRM, verificando sempre estes valores 

com os valores discriminados na fatura. Após a marcação do PVP nos produtos que 

não vêm marcados, com o cuidado de não tapar qualquer informação importante, faz-

se a verificação do valor da encomenda, insere-se o número da fatura, data da 

mesma, assina-se e arquiva-se. Aquando da gravação da receção de encomenda, o 

SI grava automaticamente os produtos que não tenham vindo por estarem esgotados 

no armazenista, colocando-os novamente na sugestão de encomendas. 

Por fim, separa-se os produtos cujo stock estava a negativo pois são produtos já 

pagos, que pertencem aos utentes e procede-se ao armazenamento dos restantes. 

No caso de haver alguma irregularidade com a encomenda, quer relativa à falta de 

produtos pedidos ou ao envio de produtos não pedidos, esta é avaliada e de acordo 

com esta avaliação pode ser feita a reclamação. 

Durante o estágio, foi-me permitido acompanhar o processo de realização, receção 

e verificação de encomendas, realizar devoluções de produtos, tratamento de notas de 

crédito e o armazenamento. Nas semanas iniciais do estágio, estas atividades 

permitiram-me familiarizar com os nomes dos medicamentos, as suas formas 

farmacêuticas e indicações, através da consulta de informação no SI e no folheto 

informativo.  

 

5.2.1 CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

O rigor no controlo dos prazos de validade é essencial para garantir a qualidade 

dos produtos vendidos. Este controlo é feito em dois momentos: diariamente, aquando 

da receção da encomenda (o prazo de validade é sempre inserido no SI de modo a 

ficarem registados todos os prazos de produtos existentes na farmácia) e 
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mensalmente, através da impressão de uma listagem de todos os medicamentos cuja 

validade termina no prazo de dois meses e produtos veterinários e pertencentes ao 

protocolo da Diabetes mellitus cuja validade termina no prazo de cinco meses. Estes 

produtos são recolhidos, separados para devolução, o stock é confirmado e o prazo de 

validade é alterado na ficha do produto. 

Na FP é, também mensalmente, impressa uma listagem de todos os produtos com 

prazo de validade a expirar a seis meses e estes produtos são determinados como 

produtos a aconselhar prioritariamente ao utente, quando a este se adequem. Assim, 

com esta gestão, evitam-se as devoluções de produtos por prazo de validade 

expirado, que representam sempre uma perda monetária para a farmácia. 

 

5.2.2 DEVOLUÇÕES  

A necessidade de efectuar devolução de produtos ocorre frequentemente na 

farmácia por vários motivos possíveis: prazo de validade a expirar, produto pedido por 

engano, produto não pedido, indevido estado de conservação da embalagem, 

alterações de preço marcado e recolha do produto do mercado. A recolha de um 

produto do mercado pode ocorrer por indicação do INFARMED ou do próprio 

laboratório produtor. 

Quando alguma das situações anteriores acontece, elabora-se uma nota de 

devolução na qual se identifica os produtos a devolver e respetiva quantidade, PVF, 

IVA, motivo de devolução, número e data da fatura em que foi faturado, destinatário e 

data de devolução. Esta é emitida em triplicado, o original e o duplicado são 

rubricados, carimbados e seguem para o fornecedor juntamente com os produtos e o 

triplicado fica arquivado na farmácia. 

O fornecedor pode fazer a troca do produto, emitir uma nota de crédito ou não 

aceitar a devolução do mesmo, justificando o motivo. Aquando da regularização da 

devolução esta deve ser resolvida no SI, após verificação da creditação do valor ou do 

recebimento do produto. 

 

5.3 ARMAZENAMENTO  

Garantir as condições necessárias de temperatura, humidade, luminosidade e 

higiene é prioridade para o correto armazenamento dos produtos disponíveis na 

farmácia. Para além destas condições, a organização física produtos deve garantir o 

fácil acesso aos mesmos e, caso se tratem de produtos expostos, uma imagem 

agradável. 

Na FP os medicamentos estão fisicamente separados de acordo com a forma 

farmacêutica, organizados por ordem alfabética e dispostos de forma a garantir a 
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melhor legibilidade possível. Dentro do mesmo produto, estes estão organizados de 

acordo com o método FEFO ("First-Expire, First-Out") de modo que produtos cujo 

prazo de validade expira numa data mais próxima são de acesso mais fácil, sendo os 

primeiros a sair. 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão armazenados em móvel 

fechado não identificado, ao qual apenas membros da equipa técnica da farmácia têm 

acesso. 

 

6. MEDICAMENTOS E DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

Segundo o Código Deontológico do Farmacêutico, “O exercício da actividade 

farmacêutica tem como objectivo essencial a pessoa do doente”. O farmacêutico é, por 

excelência, o profissional de saúde que que tem o último contacto com o utente antes 

de este proceder à toma do medicamento. Assim, cabe a este não só a dispensa do 

mesmo, mas a cedência de toda a informação relativa à sua forma de administração, 

condições de acondicionamento, possíveis efeitos secundários relevantes e qualquer 

outra informação que lhe pareça pertinente com o objectivo de esclarecer o utente e 

garantir a adesão à terapêutica. 

 

6.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA[4,5] 

De acordo com o descrito no artigo 114º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

agosto, estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das 

seguintes condições: 

“a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, directa ou indirectamente,  

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica;  

b) Possam constituir um risco, directo ou indirecto, para a saúde, quando sejam  

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes  

daquele a que se destinam;  

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja  

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar;  

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica.” 

Para serem dispensados na farmácia, os MSRM necessitam de prescrição médica, 

isto é, de receita médica que, de acordo com a Portaria n.º 198/11 de 18 de maio deve 

ser informatizada, salvo casos de exceção em que esta vem com indicação, tal como 

descrito na mesma Portaria[5]. As receitas médicas podem ser de dois tipos: Receita 

Médica Normal, não renovável, (com validade de 30 dias) e Receita Médica Renovável 

(em 3 vias, com validade de 6 meses cada uma). 
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 Aquando da receção de uma receita médica, o farmacêutico deve proceder à sua 

verificação[6] de modo a garantir o correto preenchimento de todos os campos: número 

da receita, local de prescrição, identificação do médico prescritor (nome, número de 

cédula e especialidade), nome e número de utente, entidade financeira responsável, 

referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos, nos termos 

previstos no artigo 6.º, se aplicável, designação do medicamento através da DCI, 

dosagem, apresentação, quantidade e data da prescrição. No caso de não constar 

dosagem e a apresentação, deve ser dispensado ao utente o medicamento de menor 

dosagem e a embalagem de menor tamanho existente no mercado. 

 Uma vez verificada a prescrição, procede-se à análise da mesma enquanto 

profissional de saúde, tendo em conta a quem se destinam os medicamentos, 

aspectos terapêuticos como contra-indicações, efeitos adversos e interacções ao 

mesmo tempo que se tenta cruzar com informações anteriores do utente respeitantes 

a sintomatologia e patologias possivelmente já referidas. 

 Aquando da dispensa do medicamento, deve garantir-se que o utente sai da 

farmácia com toda a informação necessária relativamente à posologia, forma de 

administração e outras formas não farmacológicas de aumentar a melhoria dos 

sintomas e a adesão à terapêutica. 

 

6.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Este grupo de medicamentos é destinado ao tratamento de transtornos menores, 

que dispensa vigilância médica, sendo, deste modo, a indicação farmacêutica a 

principal via de indicação dos MNSRM. 

 Os medicamentos pertencentes a esta classe são, muito frequentemente, 

administrados por automedicação do utente, de modo que, o farmacêutico deve 

sempre questionar o utente relativamente a sintomatologia e possíveis administrações 

anteriores procurando identificar qualquer mau uso, uso abusivo ou a falta de 

necessidade do mesmo.  

 

6.3. MEDICAMENTO PSICOTRÓPICOS E/OU ESTUPEFACIENTES [7,8] 

 Os medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes são medicamentos com ação 

no sistema nervoso central usados no tratamento de várias doenças do foro 

psiquiátrico e doenças oncológicas e estão sinalizados por poderem induzir habituação 

até um nível de dependência física e/ou psíquica. Assim, estes estão sujeitos a um 

rígido controlo de acordo com o constante no DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, com 

retificação de 20 de fevereiro. 
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 A aquisição dos medicamentos desta classe é feita de igual forma a todos os 

outros, vindo a fatura acompanhada de uma requisição em duplicado que contém os 

medicamentos enviados, as respetivas quantidades, a data e o número da requisição. 

O original é arquivado, durante 5 anos, e o duplicado é rubricado pelo DT, preenchido 

com o número de cédula profissional, carimbado e enviado novamente para o 

fornecedor. 

 A dispensa de medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes é realizada pelo 

farmacêutico, mediante apresentação de prescrição médica de acordo com Portaria 

n.º 981/98, de 8 de junho. Aquando da introdução do medicamento no SI este solicita 

automaticamente o preenchimento de alguns dados como o número da receita 

correspondente, o nome do médico prescritor, dados pessoais do doente e do 

adquirente de modo a tornar a circulação mais controlada. 

 Na farmácia, fica arquivada uma cópia (frente e verso) da receita por 3 anos e 

mensalmente é emitida pelo SI e enviada, para o INFARMED, uma listagem detalhada 

das compras e vendas destes produtos. 

 

6.4. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 De acordo com o Estatuto do Medicamento[4], um medicamento manipulado 

corresponde a qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal, preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. 

 Na FP não se efetua a preparação de medicamentos manipulados, fazendo-se o 

pedido a outra farmácia, a Farmácia Barreiros, de modo a poder dar resposta aos 

utentes neste tipo de produtos. 

 

7. OUTROS PRODUTOS DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA 

7.1. PRODUTOS COSMÉTICOS E DERMOFARMACÊUTICOS [9] 

 Os produtos cosméticos e de higiene corporal estão regulamentados no DL n.º 

189/2008, de 24 de setembro, alterado pelo DL n.º 115/2009, de 18 de maio, e são 

produtos de frequente aquisição nas farmácias. Determinadas patologias requerem a 

aplicação destes produtos de modo que estes são, muitas vezes, prescritos pelos 

médicos. 

 Para dar resposta aos cuidados de pele diários e a alterações menores deste 

órgão, o utente procura frequentemente o aconselhamento do farmacêutico. Assim, o 

conhecimento dos tipos de pele e respetivas necessidades, das rotinas de cuidado 

diárias e dos diversos produtos que cada gama tem disponíveis para as diversas 

situações é essencial para prestar um aconselhamento adequado. 
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 Muitos dos produtos cosméticos e de higiene corporal, como é o caso dos 

protectores solares, são de venda sazonal devendo ser dispostos na farmácia e 

trabalhados de acordo com a época do ano. 

 

7.2. PRODUTOS DE PUERICULTURA 

 Produto de puericultura é “todo o produto destinado a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção da criança”. São produtos muito 

vendidos na farmácia e muitas vezes a sua utilização e escolha é difícil devido à falta 

de experiência das futuras mamãs. 

 Durante o meu estágio aconteceu, com alguma frequência, a procura de 

aconselhamento, por parte das grávidas, para esclarecer dúvidas que vão surgindo 

sobre os cuidados a ter com o futuro bebé e também com o seu próprio corpo devido 

às alterações que ocorrem nas fases pré e pós-parto. 

 

7.3. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS  

A fitoterapia faz uso das propriedades das plantas para fins reguladores, 

preventivos e até curativos de determinados estados e patologias. Na FP trabalha-se 

com a marca Arkocápsulas® de modo que frequentemente são aconselhados estes 

produtos fitoterapêuticos para fins de perda de peso, cansaço físico e mental, 

combater ansiedade, obstipação, entre outros. 

Com alguma frequência, surgiram utentes na farmácia com a intensão de adquirir 

produtos “naturais” para resolver determinados sintomas incomodativos. Aquando da 

venda destes produtos, o utente deve ser aconselhado pelo farmacêutico e alertado 

pois estes, apesar de serem “naturais”, também podem apresentar efeitos secundários 

assim como interacções com alguma medicação dos utentes. 

 

7.4. PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL[10] 

Estes produtos disponibilizados nas farmácias são destinados a lactentes, pessoas 

com perturbações digestivas, metabólicas ou com condições fisiológicas especiais. 

Existem disponíveis no mercado vários produtos adequados às necessidades do 

bebé e à sua fase de crescimento tais como leites para lactentes, leites de transição, 

hipoalergénicos, antirregurgitantes, antidiarréicos, antiobstipantes e enriquecidos em 

ferro. Farinhas lácteas e não lácteas, com ou sem glúten, produtos alimentícios com 

reduzido valor energético, alimentos dietéticos específicos (isentos de glúten, lactose, 

fenilalanina, pobres em sódio e para diabéticos) e alimentos adaptados a um esforço 

muscular intenso, por exemplo, para os desportistas. 
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Na FP os produtos mais procurados são as farinhas e leites para lactentes e 

crianças. A Nutricia® é uma das marcas com que se trabalha na FP. 

Os produtos dietéticos são também muito procurados pelos utentes, quando o 

aporte dos nutrientes veiculados nos alimentos não é suficiente. Aquando da venda 

destes produtos, o utente deve ser informado de que estes não substituem uma 

alimentação regrada e completa. 

 

7.5. PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO [11] 

Este grupo de medicamentos é definido como “todo o medicamento destinado a 

animais” pelo Decreto-Lei nº 184/97 de 26 de julho, sendo constituído por uma vasta 

gama de produtos para diversos fins. 

Na FP, os produtos de uso veterinário mais procurados pelos utentes são os 

antiparasitários (externos e internos), antibióticos e produtos de aplicação auricular. 

Durante o estágio foi possível contactar com diversos casos em que são prescritos 

medicamentos de uso humano, como é o caso dos antibióticos, pelo médico 

veterinário. 

Os produtos de uso veterinário devem ser dispensados, muitas vezes, com os 

cuidados de um medicamento, e sempre acompanhados de aconselhamento pois a 

sua utilização incorrecta vai condicionar a sua efectividade e a segurança do animal. É 

também importante, enquanto farmacêuticos, contribuir para a consciencialização dos 

utentes relativamente ao uso racional destes produtos e aos cuidados a ter após o seu 

uso, pois estes são prejudiciais para o meio ambiente. 

 

7.6. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

De acordo com o INFARMED, dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, a ser utilizado 

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

atenuação de uma doença, lesão ou de uma deficiência, estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção. Estes 

atingem os seus fins através de mecanismos que não se traduzem em ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, distinguindo-se por isto, dos 

medicamentos. 

Na FP estão disponíveis vários produtos ortopédicos, material de penso, drenagem 

e sutura e material para colostomizados. As vendas mais acentuadas são de material 

de tratamento de feridas, termómetros, testes de gravidez e meias de compressão. A 

venda de um dispositivo médico exige muitas vezes, a orientação do utente 
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relativamente à sua utilidade e ao modo de utilização, de modo que, estes devem 

explicar-se cuidadosamente e, se possível, exemplificar.  

 

 

8. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

8.1. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 A educação para a saúde tem no farmacêutico um executor essencial, pois sendo 

este o profissional de saúde que tem com o utente um contacto mais próximo e muitas 

vezes regular, pode participar na aquisição de conhecimentos contemporânea, muitas 

vezes, com o aparecimento de uma patologia. 

 Neste âmbito, na Farmácia da Prelada todos os farmacêuticos e técnicos ao 

contactar com os utentes procuram ter uma atitude no sentido de sensibilizar os 

utentes e conversar com eles sobre hábitos de vida, controlo de parâmetros essenciais 

e até mesmo sobre patologias das quais estes são detentores e que muitas vezes 

desconhecem por completo. São realizadas na FP, com alguma regularidade, tertúlias 

sobre assuntos de saúde importantes, onde os utentes podem participar e tirar todas 

as suas dúvidas. Uma das atividades descrita na parte 2 deste relatório é uma tertúlia 

realizada na farmácia com três temas: protecção solar, alergias e interações entre 

plantas e medicamentos. O tema das alergias foi trabalhado por mim, junto dos 

utentes, com o objetivo de transmitir a maior quantidade de conhecimento possível 

sobre como identificar e atuar aquando do aparecimento de uma reacção alérgica.    

 Durante o estágio surgiu, algumas vezes, a necessidade de ensinar os utentes 

diabéticos a fazer a determinação da glicemia necessária para o controlo da patologia. 

 

8.2. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS 

A medição da pressão arterial, determinação de glicemia, colesterol total e 

triglicerídeos são parâmetros de importante monitorização permitindo, por um lado, 

fazer o seguimento de doentes crónicos e medicados, e, por outro, rastrear patologias 

como a diabetes mellitus, hipertensão e dislipidemia com elevada incidência em 

Portugal. 

Nestas determinações, o farmacêutico participa não só como executor mas como 

elo de ligação entre o utente e o médico, encaminhando para o segundo qualquer 

situação que necessite de avaliação médica. 

 

8.3. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS NÃO INCLUÍDAS NO PLANO NACIONAL 

DE VACINAÇÃO[12] 
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 A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro determina que as farmácias podem 

prestar os serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes:  

administração de primeiros socorros, administração de medicamentos, administração 

de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, entre outros, desde que 

apresente os requisitos para a administração destes serviços regulamentados na 

mesma Portaria. 

 Na FP faz-se a administração de medicamentos injectáveis e de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação pelos profissionais legalmente habilitados. 

 

8.4. DISPENSADOR SEMANAL DE MEDICAMENTOS 

O dispensador semanal é um serviço personalizado que permite preparar a 

medicação para uma semana de um determinado utente. Consiste num sistema que 

permite o acondicionamento dos medicamentos em compartimentos individualizados e 

selados que correspondem às tomas diárias do doente na semana correspondente. 

A FP presta um serviço de preparação de dispensadores semanais de 

medicamentos, facilitando assim a terapêutica de utentes polimedicados ou que, por 

diversos motivos, fazem confusão e, sozinhos, acabam por não fazer uma toma 

correta da medicação. 

Na FP os dispensadores são preparados de acordo com o guia terapêutico 

existente na farmácia (feito aquando da prestação deste serviço pela primeira vez e 

atualizado sempre que necessário). A sua preparação é registada pelo operador numa 

tabela de registo, com data e rúbrica, sendo o dispensador entregue ao utente 

semanalmente. 

 Durante o estágio procedi à preparação de dispensadores diversas vezes, 

permitindo-me conhecer este serviço e as mais valias do mesmo para os utentes.  

 

8.5. FARMACOVIGILÂNCIA[13] 

 Através da deteção, avaliação e prevenção de Reações Adversas aos 

Medicamentos, a farmacovigilância permite aumentar a segurança dos medicamentos. 

A ocorrência de efeitos adversos graves ou não documentados aos medicamentos 

deve ser notificada pelos profissionais de saúde ao INFARMED através do 

preenchimento de um formulário que desencadeará uma avaliação do caso. Assim, 

como profissionais de saúde, os farmacêuticos devem manter-se em alerta de modo a 

identificar Reações Adversas aos Medicamentos e comunicar. 

 

8.6. RECOLHA DE RADIOGRAFIAS USADAS  



Relatório de Estágio | Farmácia Prelada 

16 
 

 A Assistência Médica Internacional faz todos os anos, desde 2006, recolha de 

radiografias usadas. Esta causa é apoiada pela Associação das Farmácias de 

Portugal de modo que na FP se faz esta sensibilização dos utentes. Cada tonelada de 

radiografias dá origem a 10 Kg de prata que são vendidos, revertendo os lucros para 

as causas apoiadas pela AMI. 

8.7. VALORMED[14] 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Resultou da 

colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias em face da 

sua consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo. 

A FP participa nesta recolha, com uma intervenção junto dos utentes no sentido de 

os consciencializar dos cuidados a ter com o medicamento e tirar qualquer dúvida que 

possa existir.  

 

9. CONTABILIDADE E GESTÃO NA FARMÁCIA 

9.1 PROCESSAMENTO DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

 Os medicamentos têm diferentes percentagens de comparticipação, de acordo com 

os planos, sistemas, subsistemas de saúde e também com o grupo terapêutico do 

medicamento. 

 O processo de facturação inicia-se aquando da venda do medicamento, no SI, com 

a determinação das percentagens e valores de comparticipação, resultando num valor 

final “a ser pago” pelo utente no ato da compra. No verso da receita são impressos 

vários campos: data matrix, identificação da farmácia, identificação do DT, data da 

dispensa, organismo de comparticipação, nº da receita, nº de lote, nome dos 

medicamentos dispensados, respetivas quantidades, códigos de barras, preços de 

referência, comparticipação, valor a pagar pelo utente e código do funcionário que 

dispensou os medicamentos, sendo, por fim, rubricado e carimbado pelo farmacêutico.

 Na FP, as receitas são conferidas em dois tempos: após o aviamento da receita, 

com uma frequência de duas horas, de modo a permitir a correcção rápida de 

qualquer erro que possa ter ocorrido e que possa prejudicar o utente, e numa fase 

mais tardia, garantindo o mínimo de erros possível ao nível de aviamento. 

 Quando a receita é aviada, o SI, atribui automaticamente um número de receita e 

um número de lote (30 receitas por lote) de acordo com a entidade comparticipante. 

No final do mês, após a organização das receitas por lote, imprimem-se os verbetes 

de identificação de lote, carimba-se e anexa-se a cada lote. O verbete de cada lote 

apresenta, discriminadas, todas as receitas com o valor dos medicamentos e da 

respetiva comparticipação. 
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 No fim de cada mês é feito o fecho de todos os lotes dos organismos aos quais, no 

decorrer do mês, tenha sido facturada qualquer receita e é impressa a Relação de 

Resumo de Lotes. Este documento é relativo a todos os lotes correspondentes a um 

determinado organismo e é emitida em quadruplicado para cada organismo, com a 

exceção do SNS, que exige apenas um exemplar. 

 Finalmente, são emitidas, em quadruplicado, as faturas aos diversos sistemas de 

saúde. O original e o duplicado são enviados juntamente com o receituário, o triplicado 

é enviado para a AFP e o quadriplicado fica arquivado na farmácia. O envio da 

facturação pode ser feito até ao dia 5 ou até ao dia 10 de cada mês, para o Centro de 

Conferência de Faturas do SNS, na Maia.  

 Após serem entregues as receitas vão ser confirmadas pelos organismos 

comparticipantes. Caso verifiquem alguma não conformidade na receita, esta é 

devolvida com a respetiva indicação do motivo pelo qual foi devolvida e 

consequentemente pelo qual não é comparticipada. Quando as irregularidades são 

passíveis de serem corrigidas, a farmácia envia novamente a receita na faturação do 

mês seguinte. 
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PARTE 2 

 

10. ENQUADRAMENTO DO CASO DE ESTUDO 

 Ao longo do estágio na Farmácia da Prelada, o contacto com os utentes permitiu a 

aquisição de conhecimentos sobre assuntos nunca antes abordados. Assim, uma 

atitude de constante interrogação e aprendizagem é essencial para que, daqui para a 

frente, como farmacêutica, seja possível estar sempre a par das mais diversas 

patologias e de forma a estar apta para dar a melhor resposta às necessidades dos 

utentes. 

 Na FP, tive contacto com um utente portador da patologia Miastenia Gravis (MG), 

até então por mim desconhecida, cujo curso pode variar, mas que tem decididamente 

uma grande influência na sua qualidade de vida. Por esse motivo, decidi explorar este 

assunto e fazer uma abordagem teórica à patologia, assim como às terapêuticas 

existentes e formas de melhorar a qualidade de vida de pessoas portadoras desta 

doença. 

 O papel do farmacêutico centra-se, não só, na dispensa da medicação e garantia 

da correta administração da mesma, como também na procura de terapêuticas não 

farmacológicas e no esclarecimento do utente, de modo a que este encontre a melhor 

forma de lidar com a doença e mantenha o melhor estado de saúde e qualidade de 

vida possíveis. Assim, procedi à elaboração de um folheto informativo (Anexo 1) sobre 

a MG focado na sintomatologia, sintomatologia característica das crises miasténicas, 

conselhos para viver com as limitações da mesma, entre outros aspectos que 

considerei relevantes neste contexto. 

 

11. MIASTENIA GRAVIS 

 A MG é uma patologia auto-imune caracterizada pela presença de anticorpos 

contra componentes da membrana muscular, na junção neuromuscular, que induzem 

fraqueza muscular flutuante e fadiga exacerbada.  

 A patologia é classificada de acordo com a localização dos músculos afetados, isto 

é, ocular ou generalizada, com a idade de aparecimento dos primeiros sintomas e de 

acordo com o perfil de autoanticorpos. Esta classificação permite otimizar a gestão e o 

tratamento da doença consoante a sua gravidade[15]. 

 

11.1. EPIDEMIOLOGIA 

 A taxa de incidência anual da MG está reportada entre 3 e 30 novos casos por 

milhão e tem vindo a aumentar nos últimos anos devido a um maior conhecimento da 
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doença e à melhoria dos métodos de diagnóstico. A taxa de incidência aumenta com a 

idade em ambos os sexos[16,17]. 

 Atualmente, a prevalência da doença é de 200 casos por milhão de habitantes, 

comparativamente com cerca de 5 casos por milhão entre 1915 e 1934. Este aumento 

pode ser devido ao envelhecimento da população, ao desenvolvimento de métodos 

mais eficazes na deteção dos anticorpos dirigidos contra as proteínas pós-sinápticas 

da junção neuromuscular esquelética e o aumento da longevidade devido aos avanços 

nos tratamentos disponíveis[16]. 

 Entre sexos, existe maior preponderância em jovens adultos do sexo feminino e, 

opostamente, em pessoas mais velhas do sexo masculino[15,18]. 

 

11.2. PATOFISIOLOGIA 

 O movimento voluntário dos músculos ocorre através da ligação da acetilcolina aos 

recetores nicotínicos (AChR) localizados na membrana pós-sináptica da junção 

neuromuscular. Após esta interacção, a ACh é hidrolisada pela acetilcolinesterase 

(AChE) permitindo que a estimulação dos receptores AChR cesse e se verifique o 

relaxamento muscular. 

 Na MG, uma elevada percentagem de doentes apresenta autoanticorpos anti- 

AChR. Estes anticorpos ligam-se aos recetores AChR impedindo a ligação da ACh e, 

consequentemente, a contração muscular. 

Uma percentagem de casos de MG apresenta a cinase músculo-específica (MuSK), 

como alvo, verificando-se também a produção de auto-anticorpos anti-MuSK. A MuSK 

é uma proteína localizada na membrana pós-sináptica responsável pelo agrupamento 

dos AChR na membrana pós-sináptica da junção de modo que a presença de anti-

MuSK também induz fraqueza muscular flutuante, mas com algumas diferenças 

relativamente à MG com presença de anti-AChR[15]. 

  

11.3. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 Os principais sintomas da MG são: a ptose (queda da pálpebra) unilateral ou 

bilateral, diplopia (visão dupla), estrabismo, disfagia, disartria, disfonia,  fraqueza dos 

músculos da mastigação com descaimento do maxilar inferior ou do pescoço, com 

queda da cabeça para a frente, e fraqueza muscular nos membros. A fraqueza dos 

músculos respiratórios é uma complicação potencialmente fatal da MG. Estes 

sintomas podem aparecer subitamente ou progressivamente e nem todos os pacientes 

apresentam todos os sintomas descritos[15]. 
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 A patologia pode apresentar-se em dois tipos: miastenia ocular, cujos sintomas se 

cingem aos músculos oculares ou miastenia generalizada com sintomas em todo o 

corpo, mas mais acentuados nos músculos bulbares.  

 Apesar do avanço verificado nas abordagens terapêuticas da MG, cerca de 20% 

dos doentes sofre uma crise, nos primeiros dois anos após o início da doença, 

caracterizada pela necessidade de intubação e ventilação mecânica devido è elevada 

fraqueza muscular[16]. 

 A fraqueza muscular que ocorre na MG pode ser exacerbada por perturbações 

emocionais, elevações de temperatura, infeções, menstruação, esforço físico, 

gravidez, cirurgia, doença da tiróide e algumas classes de fármacos, como alguns 

agentes anti-infeciosos, anti-reumatismais, relaxantes musculares, entre outros.  

 

11.4. ETIOLOGIA DA MG[16] 

11.4.1. Autoanticorpos 

A MG é provocada pela presença de anticorpos contra proteínas presentes na 

membrana pós-sinática da junção neuromuscular. Anticorpos anti-AChR são 

detectáveis em 50% dos casos de MG. Estes anticorpos são patogénicos pois 

reduzem o número de recetores da ACh na junção neuromuscular por três diferentes 

mecanismos: 

- os anti-AChR ligam-se aos recetores resultando no aumento da endocitose e 

degradação destes pela célula muscular; 

- os anti-AChR ligam-se a fatores do complemento da membrana pós-sinatica 

induzindo a lise de pregas existentes na membrana onde se localizam recetores que 

participam no mecanismo de contracção mucular; 

- a destruição de outras proteínas associadas ao AChR, como é o caso da utrofina, 

parsina e canais de Sódio dependentes de voltagem prejudica a transmissão 

neuromuscular, pois estas proteínas estão envolvidas na formação e manutenção da 

junção neuromuscular. 

Em mais de 70% dos doentes sem anticorpos anti-AChR detetáveis, foram 

detetados anticorpos anti-MuSK (cinase músculo-específica), uma proteína 

transmembranar localizada na membrana pós-sinatica da junção neuromuscular que 

interage com o AChR. O mecanismo de ação destes anticorpos não é totalmente 

conhecido, mas parece envolver a destruição da ultra-estrutura membranar, alterar a 

função da MuSK e alterar a estabilidade dos polímeros de AChR. A MG com presença 

de anticorpos anti-MuSK apresenta manifestações clínicas um pouco distintas, com 

casos maioritariamente no sexo feminino, predominância de envolvimento dos 

músculos cranianos e bulbares, mais elevada frequência de crises respiratórias e 
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menor envolvimento dos músculos dos membros, sendo assim associada à MG 

ocular. 

Aproximadamente 15% dos casos de MG generalizada não apresentam anticorpos 

anti-AChR ou anti-MuSK detetáveis, sendo considerados casos de MG seronegativos.  

 Recentemente, foi descoberto um novo alvo na junção neuromuscular, conhecido 

como lipoproteína de baixa densidade (LRP4) que é um receptor induzido pela agrina 

requerido para a ativação da MuSK, polimerização dos AChRs e formação da junção 

neuromuscular. As manifestações clínicas reportadas de casos com anticorpos anti-

LRP4 aparentam ser semelhantes a casos de MG com anti-AChR. 

 

11.4.2. Timo[15, 16] 

 O timo é um órgão linfático com funções na diferenciação dos linfócitos T e de 

regulação da autoimunidade. Na maioria dos doentes com MG com anti-AChR 

detetáveis, o timo apresenta alterações estruturais e funcionais caraterizadas pela 

presença de um tumor (timoma) ou pelo desenvolvimento centros germinativos 

contendo um elevado número de linfócitos B (hiperplasia folicular), em 65% dos casos. 

 O timoma é causado pelo anormal desenvolvimento das células epiteliais e 

classificado pela OMS de acordo com as células epiteliais envolvidas, isto é, corticais 

ou epiteliais[19,20,21]. 

 Aproximadamente 10 a 20% dos doentes com MG que apresentam anticorpos anti-

AChR, apresentam timoma. A presença de um timoma leva à libertação para a 

corrente sanguínea de linfócitos T autorreativos e também à diminuição da produção 

de muitos componentes moleculares importantes para a tolerância imunitária. Um 

estudo recente realizado com 302 pacientes com timoma demonstrou que 55% eram 

portadores de MG e outros 39% apresentavam outras doenças auto-imunes[22]. Assim, 

pode concluir-se que existe uma associação entre o desenvolvimento de timomas e o 

aparecimento de doenças auto-imunes. 

 A hiperplasia folicular tímica ocorre em 65% dos casos e consiste no aparecimento 

de folículos linfóides onde ocorre aumento da produção de anticorpos anti-AChR e é 

sensível à terapia com corticosteróides. Estes folículos linfóides são frequentemente 

encontrados em indivíduos saudáveis, mas em menor número e tamanho, quando 

comparados com portadores de MG não tratados com corticoterapia. 

 Em casos de MG com anticorpos anti-MuSK apenas ocorrem pequenas alterações 

no timo, sugerindo que este não tem papel patogénico. 

 Na MG com anti-LRP4 ainda não foram encontradas alterações anatómicas ou 

funcionais do timo. 
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11.4.3. Factores genéticos e ambientais[23] 

Vários estudos demonstram a existência de uma correlação entre genes HLA 

(human leukocyte antigens) e a MG. Para além destes, outros genes, previamente 

descritos, associados a outras doenças auto-imunes parecem estar relacionados com 

a susceptibilidade de desenvolver MG. Parentes em primeiro grau de doentes com MG 

apresentam elevada incidência de outras doenças auto-imunes. 

 

11.5. DIAGNÓSTICO[23] 

 

11.5.1. Sintomas primários 

1) Presença de diplopia, ptose, distúrbios bulbares, fraqueza e fadiga dos 

membros e músculos cervicais. 

2) Combinação dos seguintes sintomas: ptose + paralisia facial + disfonia + 

fraqueza do pescoço 

3) Presença de disfunção muscular sem presença de danos sensoriais ou 

alterações do sistema nervoso central 

4) Exacerbação dos sintomas com a prática de exercício físico 

5) Variação típica dos sintomas: 

a) intervalos de curta duração dos sintomas que aumentam ao fim do 

dia, durante a menstruação ou em fases de maior fadiga 

b) recaídas correspondentes ao agravamento da doença por períodos 

que podem durar semanas ou meses. A ptose é particularmente útil 

no diagnóstico, pois apresenta grande variação e piora após 

tentativa de contracção dos músculos. 

Quando a ptose é significante efetua-se o teste do gelo que consiste 

na aplicação de cubos de gelo durante 1 minuto no lado em que 

ocorre ptose e verificação da melhoria queda da pálpebra por uns 

segundos. O uso de fotografias é útil para validar variação na ptose. 

 

11.5.2. Efeito dos inibidores da colinesterase 

A injecção subcutânea ou intramuscular de 0,5 mg de neostigmina apresenta 

efeito significativo na redução dos sintomas (ptose, disfonia, fraqueza muscular nos 

membros) após 15 minutos e persistindo por 2 horas. 

 A injeção intravenosa lenta de cloreto de edrofónio a 2 mg e, posteriormente, a 10 

mg tem uma resposta de 3 e 5 minutos, respectivamente. 
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11.5.3. Eletromiografia 

  A presença de um decréscimo no sinal eletromiográfico é essencial e deve ser 

investigado na zona proximal e distal de várias junções nervo-músculo após 12 horas 

de interrupção da administração de inibidores da AChE. 

 

11.5.4. Pesquisa de auto-anticorpos 

 Os anticorpos anti-AChR são específicos para a MG. Se a pesquisa der resultado 

negativo, é importante pesquisar anti-MuSK e LRP4. 

 

11.5.5. Tomografia 

 Através de uma tomografia explora-se a potencial presença de um timoma. 

Se o paciente apresenta MG generalizada com anticorpos anti-AChR, é justificável 

fazer o controlo do timo a cada 5 anos, no caso de não se realizar timectomia. 

 

11.6. TERAPÊUTICA[24] 

 Atualmente, o prognóstico da MG é muito bom. Graças aos tratamentos 

disponíveis actualmente, a mortalidade da doença nos dias de hoje é de 5%, 

comparada com 70% entre 1915 e 1943. 

 O tratamento da MG apresenta várias opções, que podem ser usadas isoladas ou 

em combinação, de acordo com a efectividade das mesmas e com o avanço da 

patologia: 

 

11.6.1. Inibidores da acetilcolinesterase 

 Os sintomas da MG podem ser melhorados através da administração de 

inibidores da acetilcolinesterase, que vão melhorar a transmissão neuromuscular pois 

inibem a hidrólise da ACh, aumentando a estimulação muscular. A piridostigmina é o 

fármaco de primeira linha para este fim pois apresenta elevada efetividade[25]. 

 Estes fármacos têm efeitos secundários muscarínicos, como o excesso de 

sudação, salivação e secreção gástrica, aumento da motilidade gastrointestinal e 

uterina e bradicardia. Estes efeitos são antagonizáveis pela atropina[26].  

 

11.6.2. Imunossupressores[27] 

 Quando a piridostigmina não controla os sintomas da MG, os corticosteróides são 

a próxima linha de tratamento. A prednisolona é o fármaco de eleição com o qual, 

frequentemente, se consegue uma grande melhoria dos sintomas. Apesar da 

efectividade, os efeitos dos corticosteróides não são permanentes, para além do uso 
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continuado destes induzir efeitos adversos significativos (diabetes mellitus, 

osteoporose, úlceras gástricas e glaucoma) 

Outro imunossupressor muito usado é a azatioprina, muitas vezes em associação 

à prednisolona, pois permite a redução da dose da segunda. Tal como todos os 

imunossupressores, a azatioprina apresenta muitos efeitos secundários, sendo de 

salientar a hepatotoxicidade e mielossupressão que requerem monitorização. 

Quando os costicosteróides e a azatioprina não são efectivos ou tolerados, 

existem imunossupressores alternativos como a ciclosporina, o micofenolato de mofetil 

e o tacrolimus.  

 

11.6.3. Plasmaferese e imunoglobulinas intravenosas[25] 

 A plasmoferese e a administração intravenosa de imunoglobulinas são métodos 

usados no tratamento da crise miasténica pois reduzem temporariamente o número de 

anticorpos anti-AChR, melhorando os sintomas em uma semana. 

 

11.6.4. Timectomia[25] 

 A timectomia é um procedimento cirúrgico necessário em doentes com timoma e é 

também considerada quando há anomalias na glândula em pessoas com MG anti-

AChR-positivo. A melhoria dos sintomas após remoção do timo ocorre de forma 

gradual e, em alguns casos, pode demorar até 3 anos. 

 

 Estes tratamentos disponíveis permitem que a maioria dos doentes com MG 

tenham uma vida normal, podendo até mesmo observar-se remissão dos sintomas em 

pacientes com MG com anti-AChR ou sem anticorpos detetáveis. Contrariamente, em 

doentes com anti-MuSK a resposta ao tratamento é menor, apresentando estes maior 

risco de sofrer crises miasténicas. 

 Como na maioria dos casos as contra-indicações dos fármacos são relativas, 

devido à elevada necessidade dos mesmos, apenas a telitromicina é considerada 

absolutamente contra-indicada[18], e com os outros fármacos é recomendada 

monitorização dos sintomas após início dos mesmos. A administração de vacinas 

vivas deve ser evitada em doentes imunossuprimidos. 

 

11.7. COMORBIDADES[24] 

Após a confirmação do diagnóstico de MG, é essencial identificar comorbidades 

frequentemente associadas a esta patologia. 

A presença de timoma é geralmente associada a MG com anti-AChR. 
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A associação da MG com outras doenças auto-imunes tais como tiroidites, artrite 

reumatóide ou lúpus é também frequente. 

Em pacientes com MG o risco de miocardites está aumentado. 

A fraqueza muscular causada pela MG provoca uma má postura nos doentes 

causando dores. A administração de analgésicos e a fisioterapia podem aliviar estas 

dores frequentes. 

 

11.8. ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 

 Sendo a MG uma patologia que pode afetar vários músculos e órgãos, a esta vai 

estar associado um desconforto constante. O farmacêutico deve, não só, dar as 

informações necessárias ao utente para diminuir a dor, como também para melhorar a 

sua qualidade de vida, muito associada à autonomia. 

 Junto do utente, deve ser enfatizada a importância de diminuir o stress emocional, 

comer comida facilmente mastigável e de fácil deglutição e evitar o calor e a prática de 

exercício físico devido à possibilidade de exacerbação dos sintomas. 

 O utente deve ser consciencializado para evitar certa medicação que pode 

aumentar a fraqueza muscular, como alguns antibióticos, antiarrítmicos, beta-

bloqueadores, relaxantes musculares, alguns analgésicos e ter especial atenção a 

qualquer medicação de aplicação ocular. 

 Se necessário e, quando possível, devem ser disponibilizadas ao utente, 

informações escritas para reforçar a verbalização de modo a que este possa também 

recorrer mais tarde. 

 

12. ATIVIDADES REALIZADAS NA FARMÁCIA DA PRELADA 

 Porque também é competência do farmacêutico educar a população para a saúde, 

na FP são frequentemente realizadas atividades com este propósito. Durante o meu 

estágio tive a possibilidade de participar ativamente em duas atividades: um rastreio e 

uma tertúlia, ambas realizadas no espaço da farmácia. 

 

12.1. RASTREIO CARDIOVASCULAR 

 Sendo as doenças cardiovasculares a principal causa de morte e também uma 

importante causa de incapacidade em Portugal[27], a estas deve ser dado relevo junto 

da população.  

 No sentido de sensibilizar e informar, foi realizado um rastreio cardiovascular 

gratuito aos utentes da FP na manhã de 24 de Maio de 2014. Foram avaliados vários 
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parâmetros: glicemia, colesterol total, triglicerídeos, pressão arterial, peso, altura e 

IMC, cujos valores foram analisados e comentados com os utentes. 

 Durante o rastreio foram distribuídos dois folhetos informativos sobre Diabetes 

mellitus (DM) e sobre dislipidemias, assuntos abordados junto dos utentes como 

sendo, juntamente com a hipertensão arterial, os principais factores de risco para a 

ocorrência de eventos cardiovasculares. 

 

 12.1.1. Diabetes mellitus 

 A diabetes mellitus é um distúrbio endócrino caracterizado por uma hiperglicemia 

devido ao desenvolvimento de resistência à insulina ou à diminuição ou produção nula 

de insulina pelo organismo[28]. 

 De acordo com a disfunção que provoca a hiperglicemia, esta patologia é 

classificada em: 

• Diabetes mellitus tipo I: resulta da destruição das células beta das ilhotas de 

Langerhans, responsáveis pela produção de insulina pelo pâncreas. A 

insuficiente produção de insulina é responsável pelo aumento da 

concentração de glicose no sangue. A diabetes tipo I pode afetar crianças e 

adultos mas é caracterizada pelo seu aparecimento na idade jovem.  

• Diabetes mellitus tipo II: é caracterizada por uma resistência à insulina, 

associada ou não à sua insuficiente secreção. A ausência de resposta dos 

tecidos à insulina deve-se a uma alteração no receptor responsável pela 

entrada desta nas células. A diabetes tipo II apresenta maior incidência na 

idade adulta. 

• Diabetes mellitus gestacional: apresenta uma fisiopatologia semelhante à 

diabetes mellitus tipo II. A diabetes gestacional caracteriza-se por elevados 

níveis de glicose no sangue em mulheres grávidas (especialmente no 

terceiro trimestre) às quais nunca foi diagnosticada diabetes antes da 

gravidez. A diabetes gestacional não apresenta sintomas, mas deve ser 

controlada farmacologicamente para prevenir alterações no feto. 

 

 Sendo a presença de diabetes um importante fator de risco para a ocorrência de 

eventos cardiovasculares, a esta foi dada elevada relevância no rastreio 

cardiovascular. 

 Diagnóstico 

 O diagnóstico da DM é feito através da determinação da glicemia em jejum e do 

teste oral de tolerância à glicose.  
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 A consciencialização dos utentes da importância de controlar os níveis de glicemia 

esteve entre um dos objectivos do rastreio pois a prevenção não deve ser 

menosprezada. 

 Aconselhamento farmacêutico 

 Durante o rastreio, a tentativa de estabelecer uma conversa com os utentes foi 

constante e com os objetivos de identificar fatores de risco da DM. Os utentes 

mostraram-se interessados em saber mais e conhecer a patologia, tanto como em 

saber que cuidados podem ser tidos no dia-a-dia para evitar o aumento dos níveis de 

glicemia.  

 

 12.1.2. Dislipidemias 

  Dislipidemia é um distúrbio nos níveis de lipídios e/ou lipoproteínas no sangue e a 

presença destas é considerada um fator de risco modificável para a ocorrência de 

eventos cardiovasculares. 

 Diagnóstico 

 O diagnóstico das dislipidemias é feito através da determinação dos níveis 

plasmáticos de colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos. 

 Aconselhamento farmacêutico[29] 

 Grande parte do aconselhamento farmacêutico feito durante o rastreio centrou-se 

nas dislipidémias, presentes na maioria dos participantes. A ingestão excessiva de 

gorduras saturadas e alimentos ricos em colesterol, o sedentarismo, a presença de 

DM, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas foram comportamentos e 

condicionantes verificados em muitos utentes participantes. Foi explicada 

cuidadosamente a ligação entre estes e a ocorrência de eventos cardiovasculares. 

 A dificuldade em reduzir o importe de gorduras na alimentação foi transversal à 

maioria dos utentes de modo que, por vezes foi sugerido o contacto com uma 

nutricionista. 

 A necessidade de controlo periódico dos níveis lipídicos foi reforçada junto dos 

utentes de modo a que estes compreendam que o perfil lipídico pode alterar-se e é 

muito importante a detecção de dislipidemias para poder proceder-se ao tratamento. 

 

 Durante a preparação do rastreio, a mim foi atribuída a realização do folheto relativo 

ao colesterol e triglicerídeos (Anexo 2), no qual enfatizei os factores de risco de 

ocorrência de doenças cardiovasculares e as formas de prevenir as mesmas. O 

objectivo da distribuição destes folhetos é reforçar a verbalização e incutir no utente a 

responsabilidade da prevenção. 
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12.2. TERTÚLIA PARA A SAÚDE 

 Na manhã do dia 22 de Junho de 2014, organizou-se o espaço da farmácia de 

modo a providenciar um espaço recatado, com cadeiras e um monitor para a 

realização de uma tertúlia sobre diversos temas. Cada um dos três estagiários 

escolheu um tema de acordo com as necessidades anteriormente identificadas nos 

utentes e foi preparada uma apresentação PowerPoint utilizada como auxílio. 

 O tema, por mim, escolhido foi o de alergias (Anexo 3) derivado da altura do ano 

em que nos encontrávamos e também pela frequente recorrência de utentes à FP com 

queixas de reações ao contacto com as sementes de uma árvore do género Populus[30] 

que circulam no ar, na zona da farmácia, presas a uma espécie de algodão. 

  

 Alergias[31] 

 Uma reacção alérgica é uma resposta imunológica exagerada desencadeada pela 

exposição a um determinado antigénio que ocorre em indivíduos susceptíveis. 

Aquando do contacto com o alergeno, é desencadeada uma resposta com a libertação 

de mediadores químicos, responsáveis pela sintomatologia característica das alergias. 

 Os alergenos mais comuns são: o pó e ácaros, fungos, pêlo de animais, pólen de 

flores, alimentos e medicamentos. 

 Os sintomas, progressão e tratamento variam de acordo com o tipo de alergia de 

modo que, na tertúlia foram focados seis tipos de reações alérgicas mais frequentes. 

• Alergia alimentar[32] 

 As reações alérgicas alimentares são despoletadas pela ingestão de um 

determinado alimento que o organismo considera alergeno. Os alimentos mais 

frequentes de desencadear alergia são, entre outros, os ovos, amendoins, leite 

com lactose, frutos do mar e nozes. 

 Os sintomas característicos de uma alergia alimentar geralmente aparecem 

imediatamente ou até duas horas após a ingestão do alimento desencadeador 

da reacção e são: irritação da boca, garganta, olhos, pele ou qualquer outra 

área; dificuldade em engolir; rouquidão e respiração difícil ou ruidosa; congestão 

nasal; náuseas, dor abdominal, diarreia e vómitos. 

 No caso de ocorrência de uma reacção alimentar com sintomas leves pode ser 

administrado um anti-histamínico oral e/ou tópico para aliviar os sintomas e deve 

ser consultado um alergologista. No caso do aparecimento de sintomas mais 

graves o utente deve ser encaminhado para o hospital. 

• Reação alérgica da pele 

 Este tipo de reações são de aparecimento frequente na farmácia, e são 

geralmente causadas por uma alergia alimentar, picadas de insectos, pólen, 
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alergia a medicamentos, produtos cosméticos ou contacto com animais 

domésticos. 

 Os sintomas característicos de uma reacção alérgica cutânea são vermelhidão, 

inchaço, prurido e edema. 

 O tratamento passa por retirar o contacto com o alergeno, limpar bem a pele e 

recorrer à administração de anti-histamínicos orais e/ou tópicos. Pode também 

aplicar-se um creme neutro, para hidratar e acalmar a pele. Em casos em que já 

se tenha desenvolvido inflamação pode recorrer-se à administração de um anti-

inflamatório. 

 É muito frequente o aparecimento, na farmácia, de utentes que frequentemente 

fazem reacção a cremes e perfumes. A estas pessoas devem ser recomendadas 

gamas de produtos hipoalergénicos. 

• Alergia ao sol 

 Por vezes, quando exposta ao sol, a pele reage com o aparecimento dos 

sintomas de uma reacção alérgica cutânea. Este tipo de reacção pode aparecer 

em qualquer parte do corpo e pode aparecer e desaparecer a qualquer altura. 

 Os sintomas podem ser revertidos por um anti-histamínico. 

 O uso de protector solar de factor elevado e a diminuição da exposição ao Sol 

são recomendados aos utentes. 

• Asma[33] 

 A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas, na qual há obstrução 

recorrente e reversível destas em resposta a estímulos irritantes que são fracos 

de mais para desencadear reacção em pessoas não asmáticas.  

 Os sintomas de uma crise asmática são silibos, falta de ar e tosse. 

 Os fármacos usados para tratar a asma são de duas classes: 

broncodilatadores e anti-inflamatórios. Os broncodilatadores revertem o 

broncoespasmo da fase imediata e os anti-inflamatórios inibem ou previnem os 

componentes inflamatórios de ambas as fases. Assim, a asma á uma patologia 

crónica cujos sintomas podem ser bastante atenuados pela terapêutica de 

manutenção que, a longo prazo, vai diminuir a frequência de ocorrência de 

crises. 

• Rinite alérgica[34] 

 A rinite alérgica apresenta sintomas nasais que ocorrem aquando da inalação 

de um alergeno como é o exemplo do pó ou pêlo de animal. Os sintomas iniciais 

da rinite alérgica são comichão no nariz, boca, olhos e garganta; corrimento 

nasal, espirros e olhos lacrimejantes, enquanto os sintomas tardios são: 
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congestionamento nasal, tosse, diminuição da capacidade olfactiva, inchaço dos 

olhos e dor de cabeça. 

 A rinite alérgica deve ser diagnosticada por um alergologista e os utentes 

devem ser informados, na farmácia, da existência de cuidados diários que 

diminuem os sintomas. É o caso dos produtos de lavagem nasal. Anti-

histamínicos, descongestionantes nasais e analgésicos podem ser usados em 

fases de sintomatologia mais acentuada. 

• Conjuntivite alérgica 

 A conjuntivite alérgica é uma inflamação da conjuntiva, a fina membrana que 

reveste a face interna das pálpebras e parte da superfície externa do olho. Na 

maioria dos casos a conjuntivite é secundária a uma rinite alérgica, contudo pode 

ser uma reacção a um contacto direto com um alergeno. 

 Os sintomas de uma conjuntivite alérgica são vermelhidão ocular, ardor, 

comichão, inflamação e olho lacrimejante. 

 Os anti-histamínicos orais são o principal tratamento para a conjuntivite 

alérgica. Os anti-histamínicos também podem ser administrados sob a forma de 

gotas oculares, que geralmente se combinam com vasoconstritores para reduzir 

a vermelhidão. 

 

 As reações alérgicas são muito comuns na população de modo que se torna 

importante o utente saber reconhecê-las de modo a tomar uma atitude. Apesar de a 

asma não ser uma reacção alérgica, optei por incluir esta na apresentação pois, 

durante o estágio, vários utentes apresentaram questões sobre a patologia e a 

terapêutica. Assim, tive, mais uma vez, oportunidade de reforçar a importância da 

terapêutica de manutenção que é, muitas vezes, desvalorizada pelos utentes. 

 Os temas escolhidos pelos meus colegas para a tertúlia foram “Interações entre 

plantas e medicamentos” e “Proteção Solar” de modo que foi uma manhã com temas 

diversificados, com o intuito de abranger os interesses de vários utentes. 

 

 Ambas as actividades realizadas na FP tiveram uma componente de formação do 

utente muito importante. Durante o meu estágio foi possível verificar que esta falta de 

formação não ocorre por falta de interesse, mas porque muitas vezes os utentes não 

têm ao seu dispor meios de aquisição do conhecimento. Assim, deve caber ao 

farmacêutico a responsabilidade de, junto com outros profissionais de saúde, dialogar 

sempre que possível com o utente sobre as suas patologias, sintomatologia e 

terapêutica de modo a ir transmitindo conhecimentos. 



Relatório de Estágio | Farmácia Prelada 

31 
 

 Patologias como a Diabetes mellitus, Doenças cardiovasculares, Obesidade, entre 

outras devem ser de foco regular nas farmácias junto dos utentes. 

 No período de estágio anterior ao meu, foi realizada pela FP uma formação numa 

escola da zona sobre pediculose. Esta formação revelou-se útil e proveitosa, de 

acordo com os colegas da farmácia de modo que esta devia ser uma prática mais 

regular em Portugal, sobre diversos temas que podem ser aprendidos em idades mais 

jovens, como protecção solar, varicela, entre outros. 
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13. CONCLUSÃO 

 

 Ao longo destes seis meses de estágio, a possibilidade de um contacto mais 

próximo com os utentes não só ao nível do aviamento de receitas e dispensa do 

medicamento, mas também como profissional disponível a tirar qualquer dúvida ou 

apoio que possa ser prestado na área da saúde, enriqueceu os restantes quatro anos 

e meio de estudos. 

 A Farmácia da Prelada situa-se numa zona carenciada da cidade do Porto em que 

frequentemente o recurso à farmácia ocorre devido à falta de condições financeiras 

para marcar uma consulta médica. Assim, conhecendo as suas limitações, o 

farmacêutico tem um papel mais ativo no contacto do utente com a doença. Desde as 

patologias mais raras, como é o caso da Miastenia Gravis, à hipertensão, a todas deve 

ser dada importância e a todos os utentes deve ser transmitido o máximo de 

conhecimento possível sobre a saúde. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de perceber que na FP se procura ter um 

papel ativo junto da comunidade organizando rastreios, formações, tertúlias, 

formações nas escolas, entre outros. Assim, a educação do utente para a saúde é 

uma das competências da equipa da FP que levo como exemplo para a minha vida 

profissional futura. 

 Apesar de estes seis meses serem um período curto, sinto que adquiri 

competências que farão de mim uma profissional estruturada e versátil. A continuação 

do exercício da prática farmacêutica permitir-me-á adquirir mais experiência e tornar-

me uma boa profissional.  
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15. ANEXOS 

 

ANEXO 1 – FOLHETO INFORMATIVO – MIASTENIA GRAVIS 
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ANEXO 2 – FOLHETO INFORMATIVO - COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS 
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ANEXO 3 – APRESENTAÇÃO/TERTÚLIA - ALERGIAS 
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