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1. INTRODUÇÃO 

A imagem do farmacêutico é a de um profissional com um papel activo na sociedade: 

é o agente determinante no uso racional dos medicamentos, na divulgação de medidas 

preventivas e na promoção do bem-estar das populações em áreas muito diversas, mas 

sempre relacionadas com a saúde. A formação científica, aliada à prática do exercício 

quotidiano e à actualização de conhecimentos permitem ao farmacêutico exercer da melhor 

forma a função para a qual está vocacionado. A Farmácia Comunitária e o consumidor 

estão cada vez mais próximos e é fundamental que se imponha a qualidade nos seus 

serviços. 

2. OBJECTIVO DO ESTÁGIO 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é o elo de 

ligação entre os conhecimentos técnico-científicos adquiridos ao longo do curso e a prática 

profissional. É com este que, pela primeira vez, entramos em contacto com a realidade do 

mercado de trabalho e começamos a colocar em prática o exercício da actividade 

farmacêutica. O meu estágio foi realizado na Farmácia Abelheira em Viana do Castelo e 

teve a duração de 6 meses, entre Setembro de 2013 e Março de 2014, sob a orientação 

da Dra. Andreia Malheiro. 

3. APRESENTAÇÃO DA FARMÁCIA ABELHEIRA [1, 2, 3] 

3.1. Considerações Gerais 

As farmácias devem dispor de instalações adequadas de modo a fornecer e garantir 

segurança e conservação dos medicamentos, proporcionando também acessibilidade, 

comodidade e privacidade aos utentes e a todos os profissionais. 

Existem duas instituições com papéis vitais na regulação desta profissão: a Ordem 

dos Farmacêuticos (OF) e o Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento 

(INFARMED). A interacção e articulação entre todas as entidades que regulamentam a 

profissão farmacêutica vêm dar a esta profissão um carácter de serviço de interesse 

público tendo como principal preocupação o bem-estar do utente. 

3.2. Caracterização Geral da Farmácia Abelheira 

3.2.1. Localização 

A Farmácia Abelheira é uma farmácia que abriu há dez anos, em Abril de 2004. Está 

situada nos arredores de Viana do Castelo, na Avenida da Abelheira, nº 71, encontrando-
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se numa zona de passagem, entre a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (Hospital 

Distrital) e o Hospital Particular de Viana do Castelo. 

3.2.2. Utentes 

Devido à localização da farmácia é notória a presença de muitos utentes de 

passagem, mas ainda assim, a maioria dos utentes são os que residem próximo da 

farmácia. 

Em termos de idade, sexo, habilitações literárias e poder económico, a população 

que recorre à Farmácia Abelheira é bastante heterogénea. Porém, verifica-se que uma 

parte significativa da população é idosa, sendo também muito frequente o atendimento a 

grávidas e recém-mamãs, pela oferta de produtos que a farmácia apresenta. 

3.2.3. Recursos Humanos 

Na Farmácia Abelheira, a equipa de profissionais de saúde é constituída por nove 

colaboradores, sendo que seis deles são farmacêuticos. 

O horário normal de funcionamento da farmácia é de Segunda-feira a Sábado entre 

as 09:00 e as 20:00. A Farmácia Abelheira possui sempre afixada em local visível a lista 

das farmácias de serviço correspondentes a cada dia da semana e os respectivos números 

de telefone. 

3.2.4. Recursos Físicos 

A organização da Farmácia Abelheira não é estática, ou seja, muitas vezes é 

modificada devido à permanente necessidade de adaptar a localização dos produtos aos 

requisitos do dia-a-dia, e por este motivo o espaço da farmácia está frequentemente a ser 

actualizado. 

Tendo em conta as Boas Práticas de Farmácia [1] (BPF) a Farmácia Abelheira 

possui: exterior facilmente visível e identificável pela cruz verde; acessibilidade a todos os 

potenciais utentes, incluindo deficientes motores, crianças e idosos; condições de 

segurança que protegem não só o pessoal e os medicamentos, como os próprios utentes; 

atmosfera calma e profissional; normas de higiene, limpeza e ventilação. 

Em conformidade com a Portaria nº 2473/2007 de 24 de Dezembro [2], a Farmácia 

Abelheira possui instalações que cumprem os requisitos legais: área de atendimento ao 

público; gabinete de boas práticas de farmácia; área de recepção de encomendas; área de 

armazenamento de medicamentos; escritório; instalações sanitárias. 
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3.2.4.1. Zona de atendimento ao público 

A zona de atendimento ao público está localizada no piso superior da farmácia, 

sendo uma sala ampla, privilegiada em termos de luz natural e com controlo de 

temperatura. Nessa zona existem três balcões de atendimento e uma secretária, 

frequentemente usada para atendimentos a utentes com necessidades específicas. À 

entrada da farmácia, do lado direito, encontra-se uma balança que faz a medição do peso 

e altura. Mais à frente está localizado o equipamento para a medição da pressão arterial. 

Do lado esquerdo, após a zona de entrada, estão situados expositores e lineares com 

produtos de puericultura. Além disso, também possui produtos para grávidas e recém-

mamãs. Ao redor da zona de atendimento existem lineares divididos por várias secções: 

produtos de cosmética, higiene capilar, higiene dentária, podologia, fitoterapia, nutrição e 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). Os MNSRM estão localizados 

por trás dos balcões de atendimento e estão divididos nas prateleiras por especificidade 

de consumo. 

3.2.4.2. Gabinete de Boas Práticas de Farmácia 

Localiza-se no piso superior e destina-se à realização de atendimentos que 

necessitam de maior privacidade. É também aqui que se efectua a determinação de 

parâmetros bioquímicos, como os valores de glicémia, colesterol, triglicerídeos e realiza-

se também a determinação do peso dos bebés. 

O frigorífico, destinado ao acondicionamento de medicamentos que exigem 

conservação a baixas temperaturas (2 – 8ºC), como é o caso das vacinas, insulinas, 

hormonas, algumas gotas auriculares e oftálmicas, entre outros, encontra-se também nesta 

zona. 

3.2.4.3. Zona de recepção de encomendas 

Este local está situado no piso inferior da farmácia, perto da zona de entrada das 

encomendas. É constituído por uma bancada em inox, onde se encontram dois 

computadores que permitem fazer a leitura óptica das embalagens. A encomenda, depois 

de recepcionada e conferida é então enviada para o piso superior, através do elevador de 

carga, sendo que os medicamentos que se encontram em excesso são enviados para o 

armazém que se encontra no mesmo piso. 

  



                                             

Relatório de Estágio - Farmácia Abelheira Viana do Castelo 2014 

 

 

4 
 

3.2.4.4. Armazém 

O armazém está localizado no piso inferior da farmácia, sendo o local onde são 

armazenados todos os produtos encomendados em grande quantidade ou cujo volume 

não permite a sua organização na zona de atendimento ou na zona de apoio à zona de 

atendimento. Os medicamentos em excesso são arrumados em estantes, por ordem 

alfabética e de acordo com a sua forma farmacêutica. Esta zona possui igualmente um 

controlo de temperatura e humidade. 

3.2.4.5. Laboratório 

O laboratório também se encontra no piso inferior da farmácia. É constituído por 

uma bancada em inox, onde se encontra um banho de água, um disco eléctrico e uma 

pedra de pomadas. Por baixo desta está o material de embalagem usado para acondicionar 

o medicamento manipulado preparado. Além disso, existe uma “hotte” com ventilação, uma 

mesa anti-vibrações (onde se situa a balança analítica e o unguator), um armário para o 

armazenamento das matérias-primas (as quais são armazenadas por ordem alfabética), e 

um armário com bibliografia, nomeadamente, a Farmacopeia Portuguesa VII e VIII. 

3.2.4.6. Gabinete do Director Técnico 

O gabinete do Director Técnico localiza-se na zona contígua à do laboratório. É aqui 

que se resolvem os assuntos referentes à gestão e funcionamento da farmácia. Também 

aqui se pode consultar alguma bibliografia relacionada com o exercício da profissão 

farmacêutica ou publicações periódicas. 

3.2.5.  Recursos Informáticos 

O software utilizado na Farmácia Abelheira é o Sifarma 2000. Este sistema facilita a 

execução de inúmeras tarefas e constitui uma ferramenta fundamental no quotidiano da 

farmácia, pois fornece um apoio essencial de articulação às várias actividades 

farmacêuticas exercidas no dia-a-dia. Este software trouxe inúmeras vantagens pois é 

possível diminuir o tempo gasto em vários procedimentos, aumentar a qualidade do 

atendimento, fornecer um melhor e mais rigoroso aconselhamento ao utente, aumentando 

assim a segurança de todas as operações efectuadas. 
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4. APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS [1] 

O aprovisionamento de uma farmácia é uma etapa fulcral, que influencia o seu bom ou 

mau funcionamento: gestão de stocks, registo de entrada e saída de produtos, controlo de 

quantidades e de prazos de validade, execução e recepção de encomendas, assim como 

análise de investimentos (nomeadamente em produtos sazonais). Se estas operações 

forem bem executadas está garantida uma boa gestão financeira e administrativa da 

farmácia pois evitam-se perdas financeiras, empate de capital e investimentos 

desnecessários. 

4.1. Gestão de stocks 

Na gestão de stocks é importante analisar diversos parâmetros, nomeadamente a 

localização da farmácia, hábitos de prescrição dos médicos, necessidades e preferências 

dos utentes (tendo em conta a sua idade e poder de compra), época do ano, capital 

disponível, modalidades de pagamento/bonificações, assim como promoção dos 

respectivos produtos pela comunicação social. Além disso, é fundamental conhecer o 

histórico de consumo de cada produto para que não ocorra presença de stock excessivo, 

o qual é sinónimo de capital empatado, nem ruptura de stock, o qual prejudica a imagem 

da farmácia perante o utente, levando-o a procurar o produto pretendido noutra farmácia.  

4.2. Fornecedores 

A selecção dos fornecedores grossistas deve assentar em critérios tais como: 

capacidade de prontidão e rapidez de entrega, garantia de qualidade dos produtos, 

condições comerciais (facilidade de pagamento, descontos e bonificações) e resolução das 

devoluções. 

Na Farmácia Abelheira são recepcionadas, em média, três encomendas diárias. São 

também efectuadas encomendas directas aos laboratórios, o que representa uma 

vantagem económica para a Farmácia, pois desta forma conseguem-se melhores 

condições comerciais. Alguns dos laboratórios com os quais a Farmácia Abelheira trabalha 

são: Cosmética Activa, Pierre Fabre e Juzo. 

4.3. Execução de Encomendas 

As encomendas diárias são realizadas informaticamente, através da opção “Gestão 

de Encomendas” existente no programa Sifarma 2000. A primeira etapa da encomenda 

consiste em escolher o fornecedor desejado. De seguida o programa informático fornece 

uma proposta de encomenda com base no histórico de vendas e na informação de stock 
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mínimo e máximo presente em cada ficha de produto. Porém, o colaborador que efectua a 

encomenda deve analisar atentamente a proposta do sistema e alterá-la, sempre que achar 

necessário. Para isso, é conveniente estudar a “Informação de Compras e Vendas” da ficha 

do produto que indica qual foi a rotatividade desse produto nos últimos meses, assim como 

ter em conta a altura do mês em que é efectuada a encomenda e analisar as bonificações 

dos fornecedores. No final, a encomenda é aprovada e enviada ao fornecedor pretendido. 

4.4. Recepção de Encomendas 

Após a recepção da encomenda, entregue pelo fornecedor no prazo estipulado, esta 

tem de ser conferida e tem de se dar entrada dos produtos através da opcção “Recepção 

de Encomendas” do sistema informático.  

Todas as encomendas que chegam à farmácia vêm acompanhadas de uma guia de 

remessa ou factura, em duplicado, onde constam os seguintes parâmetros: número da 

factura; data e hora da encomenda; identificação do cliente; identificação do fornecedor; 

descrição dos produtos (nome comercial, forma farmacêutica, dosagem e tamanho de 

embalagem); quantidade pedida; quantidade entregue; preço de venda ao público (PVP) 

nos produtos éticos ou Preço Unitário; imposto de Valor Acrescentado (IVA) referente a 

cada produto; bónus (se existirem) e valores totais da guia. Efectua-se, então, a recepção 

de produto a produto, dando prioridade aos que precisam de condições especiais de 

conservação. Para além da confirmação das quantidades, também se devem verificar os 

preços e os prazos de validade de cada embalagem. 

O pedido de estupefacientes e psicotrópicos aos fornecedores é realizado 

conjuntamente com o pedido das restantes especialidades farmacêuticas e a sua recepção 

é efectuada da mesma forma. No entanto, o aprovisionamento dos psicofármacos difere 

dos restantes produtos pois estes vêm individualizados em embalagens de plástico ou em 

contentores próprios e possuem uma guia de remessa específica. Nessa guia consta a 

identificação do fornecedor e da farmácia, o nome comercial, a dosagem, a quantidade de 

cada substância, o preço, a data e o número de requisição (diferente da factura da restante 

encomenda). O original desta guia é assinado pelo Director Técnico ou Farmacêutico 

Responsável e autenticado com o carimbo da farmácia, sendo posteriormente enviado ao 

fornecedor, como comprovativo da recepção desses produtos; o duplicado fica arquivado 

na farmácia, durante o tempo estipulado por lei. Além disso, na parte final da confirmação 

da encomenda, o computador assinala a entrada do(s) psicofármaco(s) e pede o número 

da requisição que vem anexa, atribuindo posteriormente um número interno. 
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Após a recepção de todos os produtos presentes nos contentores surge uma listagem 

destes e das quantidades introduzidas, por ordem alfabética. No final do mês é enviada 

pelos fornecedores uma factura resumo na qual consta o número e data das facturas desse 

mês. Esta é conferida pelo Director Técnico, utilizando como suporte as guias de 

remessa/facturas anteriormente arquivadas. 

Em determinadas ocasiões ocorrem situações em que a nota de encomenda não 

corresponde exactamente à guia de remessa. São referidas algumas situações que 

surgiram durante o meu estágio e o procedimento adoptado para as resolver: produtos não 

entregues (em falta, esgotado ou retirado do mercado) – procede-se à transferência dos 

produtos para outro fornecedor de modo a garantir o seu fornecimento e indicação de 

“esgotado” ou “retirado do mercado” na respectiva ficha do produto; produtos trocados: se 

a farmácia pretender ficar com o produto enviado deve-se dar entrada deste e requisitar a 

respectiva factura ao fornecedor. Se pretender devolver o produto deve-se dar entrada, 

emitir uma nota de devolução e notificar o fornecedor; embalagem danificada ou produtos 

em mau estado de conservação: deve-se dar entrada do produto, contactar o fornecedor 

para indicar a reclamação e efectuar uma nota de devolução, indicando o motivo da mesma 

- nestas situações existem duas possibilidades, ou o produto é novamente enviado em 

boas condições ou então é enviada uma nota de crédito pelo fornecedor. 

4.5. Marcação de Preços 

Os produtos éticos são produtos que já vêm com o preço marcado desde o seu 

fabrico. No entanto, os produtos de dermocosmética, de puericultura, dietéticos, de higiene 

corporal, entre outros, não possuem preço de venda ao público fixo. Por este motivo, esses 

produtos têm de ser marcados na farmácia, após terem sido recepcionados. A marcação 

do preço nestes produtos é feita multiplicando o seu preço de custo pela margem de lucro 

estipulada pela farmácia e pela percentagem do IVA a que está sujeito. Em seguida, 

efectua-se a emissão de etiquetas autocolantes onde constam o código de barras, o preço 

e o IVA, através de uma impressora de códigos de barra. 

4.6. Armazenamento 

Depois de efectuadas todas as operações mencionadas na secção anterior procede-

se à arrumação dos produtos nos respectivos locais, tendo sempre em atenção que os 

produtos com prazo de validade mais curto sejam os primeiros a ser dispensados, seguindo 

a regra "first expires, first out" (FEFO).  
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No início do meu estágio, participei activamente nesta função de recepção e 

armazenamento de medicamentos. Esta etapa revela-se crucial e de extrema importância, 

uma vez que deverá garantir o correcto acondicionamento dos medicamentos, tornando-

os acessíveis. Desta forma são garantidas as condições de armazenamento, o que torna 

o atendimento ao utente mais rápido e eficaz. 

4.7. Devoluções 

A devolução de produtos aos laboratórios ou fornecedores pode ser efectuada por 

várias razões: embalagem danificada ou em mau estado de conservação, prazo de 

validade a terminar ou mesmo já caducado, envio de um produto não pedido na 

encomenda, remoção de um produto do mercado (notificada através de circulares 

informativas). 

Em qualquer uma das situações, o procedimento para efectuar uma devolução é o 

seguinte: recolha do produto que se pretende devolver, seguido da emissão de uma nota 

de devolução onde consta a identificação da farmácia, o número da nota de devolução, o 

nome comercial e código do produto, o número da factura de compra do produto e o motivo 

da devolução. A nota de devolução é emitida em triplicado, sendo que uma funciona como 

guia de transporte, outra é para o laboratório/fornecedor e a última é arquivada na farmácia. 

No momento da recolha e do transporte do produto pelo respectivo fornecedor, comunica-

se a devolução à Autoridade Tributária (AT). Procede-se ao envio da nota de devolução 

juntamente com o produto para o laboratório/fornecedor e, posteriormente, será enviado à 

farmácia (após a aprovação da devolução pelo laboratório/fornecedor) uma nota de crédito, 

o mesmo produto ou produtos semelhantes de igual valor, se a farmácia assim acordar 

com o fornecedor. O último passo baseia-se na regularização da devolução através da 

opcção “Gestão de devoluções” do sistema informático. 

4.8. Controlo dos Prazos de Validade 

De forma a conseguir uma boa gestão de stocks, é fundamental conhecer o prazo de 

validade de todos os produtos existentes na farmácia. Como tal, todos os meses é impressa 

uma listagem dos produtos cujo prazo de validade termina dentro de dois meses. Um dos 

profissionais confere, produto a produto, se o prazo de validade está de facto a terminar e, 

em caso afirmativo, recolhe os produtos. No caso do prazo de validade das embalagens 

ser superior ao referido na listagem procede-se à correcção desse prazo e volta-se a 

colocar o produto no seu lugar. Terminada a verificação de todos os produtos, é emitida 
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uma nota de devolução e os produtos cujo prazo de validade termina nos limites 

estipulados são devolvidos. 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A cedência do medicamento representa o centro de toda a actividade farmacêutica na 

Farmácia Comunitária. Na cedência de um medicamento prescrito pelo médico, o 

farmacêutico cumpre um duplo acto: acto farmacêutico (essencial), que consiste na 

identificação do medicamento, posologia, modo de administração, verificação dos efeitos 

secundários ou possíveis interacções medicamentosas; acto comercial (acessório), que 

consiste em dispensar o medicamento mediante o pagamento de um preço, que pode ou 

não ser estabelecido e controlado por poderes públicos. 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) [4] 

Os MSRM são aqueles que apenas podem ser dispensados mediante uma receita 

médica e só podem ser adquiridos pelos utentes em Farmácias Comunitárias. Verifica-se 

que existe uma maior predominância de vendas nomeadamente a nível dos medicamentos 

anti-hipertensores, dislipidémicos, analgésicos e anti-inflamatórios, anti-diabéticos orais e 

anticoncepcionais. 

Quando o farmacêutico se encontra perante uma receita médica, deve analisar de 

forma crítica a medicação prescrita e avaliar a adequação da medicação, quer em termos 

de eficácia, quer em termos de segurança. Sempre que necessário deve questionar o 

utente para esclarecer qualquer dúvida que surja, ou mesmo contactar o médico prescritor. 

Este é o campo de intervenção técnico-científico mais activo do farmacêutico na cedência 

dos MSRM, uma vez que ele é o técnico do medicamento. 

5.1.1. Aviamento das receitas 

5.1.1.1. Recepção e interpretação da receita médica 

Durante o estágio ocorreram frequentemente situações em que não havia 

cumprimento de um ou mais dos elementos acima referidos. Perante isto, e de acordo com 

a situação, existem diversas atitudes que devem ser adoptadas: assinatura do médico em 

falta ou data de prescrição ultrapassada – explicar ao utente que o aviamento não pode 

ser efectuado; não especificação da dosagem pretendida – deve-se dispensar a dose mais 

baixa da forma farmacêutica prescrita; não especificação do tamanho da embalagem 

pretendido – pode ser dispensada a embalagem com menor número de unidades. 
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5.1.1.2. Dispensa de MSRM [5] 

A prescrição de medicamentos obedece a certas regras estipuladas pela Portaria 

n.º 198/2011, de 18 de Maio: pode ser preenchida informática ou manualmente (a partir de 

Junho de 2011 todas as receitas passaram ser preenchidas informaticamente, salvo as 

excepções previstas pela portaria previamente referida, em que é permitido o 

preenchimento em modelo manual).  

Esta informatização do sistema trouxe muitas vantagens, nomeadamente no menor 

número de erros de dispensa, ausência de dúvidas de caligrafia na interpretação da receita, 

assim como dispensa mais rápida e segura. No respeitante à prescrição de medicamentos, 

quando a entidade responsável é o SNS (Sistema Nacional de Saúde) ou outro subsistema 

que adopte as mesmas regras, em cada receita médica podem ser prescritos até quatro 

medicamentos distintos, com limite máximo de quatro embalagens; em cada receita podem 

ser prescritos até duas embalagens de cada medicamento, cumprindo os limites anteriores; 

no caso de o medicamento prescrito se apresentar na forma unitária, podem ser prescritas 

até quatro embalagens desse medicamento. 

O actual modelo de receita médica é regulamentado pela Portaria n.º 198/2011, de 

18 de Maio [5]. Numa receita electrónica é essencial que conste: número de receita, local 

de prescrição, identificação do médico prescritor, nome e número de utente e, sempre que 

aplicável, de beneficiário de subsistema, regime especial de comparticipação de 

medicamentos, representado pelas siglas «R» e, ou «O», designação do medicamento, 

sendo esta efectuada através da denominação comum da substância activa, dosagem, 

forma farmacêutica dimensão da embalagem, número de embalagens e posologia, data de 

prescrição, assinatura do prescritor e identificação do despacho que estabelece o regime 

especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável. 

A receita materializada deve conter códigos de barras relativos ao número da 

receita, ao local de prescrição, ao número da cédula profissional, ao número de utente e, 

sempre que aplicável, de beneficiário de subsistema e ao código do medicamento. 

Após ter analisado atentamente todos os aspectos mencionados anteriormente e 

se todos eles se verificarem, pode-se proceder ao aviamento da receita. Para isso, 

selecciona-se a opção “Atendimento – Com Receita” do programa informático e efectua-

se a leitura dos códigos de barras dos medicamentos referidos na receita. Caso sejam 

mencionadas excepções à prescrição, estas devem ser activadas no local indicado para o 

efeito. Em seguida introduz-se o código referente ao organismo comparticipante e, se 

presente, a Portaria ou Despacho. Depois de verificar que o aviamento foi efectuado 

correctamente, termina-se a venda preenchendo os dados relativos ao utente, os quais 
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serão posteriormente impressos na Factura/Recibo, documento este que deve ser 

autenticado com o carimbo da farmácia e com a assinatura do operador que o processou, 

para efeitos de IRS. Por fim, é feita a impressão do verso da receita, onde constam os 

dados da farmácia, os dados relativos à venda e os dados relativos à receita. O verso da 

mesma deve ser assinado pelo utente ou pelo seu representante. Finalmente, o 

farmacêutico assina, assinala a data e carimba o verso da receita no momento da dispensa. 

Quando algum requisito da receita médica não é cumprido ou numa situação de 

excepção, é possível efectuar a dispensa de um MSRM sem a presença de uma receita 

válida através de uma “Venda Suspensa”. Nestes casos, o utente compromete-se a trazer 

depois a respectiva receita à farmácia para regularizar a situação e ser reembolsado no 

valor da comparticipação. 

5.1.1.3. Sistemas de comparticipação e regimes de complementaridade [6] 

Existe um elevado número de sistemas e subsistemas de comparticipação, cada 

um com regras específicas e que podem variar de organismo para organismo. 

O maior volume das receitas que surgem na Farmácia Abelheira pertence ao Sistema 

Nacional de Saúde (SNS), cujo regime de comparticipação é estabelecido pelo Estado. O 

SNS considera, para efeitos de comparticipação, dois tipos de regime: Regime Geral 

(abrange todos os utentes do SNS); Regime Especial (exclusivo dos utentes abrangidos 

por condições especiais, como é o caso dos pensionistas). Existem muitos outros 

organismos comparticipantes com os quais a Associação Nacional das Farmácias (ANF) 

estabeleceu acordos, servindo como intermediária entre as farmácias e esses organismos. 

Durante o meu estágio, tive a possibilidade de contactar com diversos subsistemas, entre 

os quais se podem referir: SAMS e SAMS Quadros, SAVIDA (EDP), Fidelidade Mundial. A 

cada organismo referido corresponde um código para uso informático, sendo as 

respectivas taxas de comparticipação estabelecidas por lei. 

É possível existir complementaridade entre os diferentes sistemas e subsistemas 

de saúde, permitindo ao utente beneficiar de comparticipação simultânea por dois 

organismos diferentes. Para isso, a receita médica deve obedecer simultaneamente aos 

critérios estabelecidos por ambos os organismos. Nesta situação, o acto da dispensa 

implica mais uma etapa, sendo necessário tirar uma cópia da receita original, juntamente 

com o cartão de beneficiário do organismo complementar. Em seguida, realizam-se os 

mesmos procedimentos para o aviamento e atribui-se o código informático referente a essa 

complementaridade.  
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5.1.1.4. Protocolo de Prevenção de Diabetes Mellitus 

Com o intuito de fazer um acompanhamento correcto dos doentes diabéticos e 

minimizando as complicações associadas a esta doença, foi implementado, em Outubro 

de 1998, um Protocolo de Colaboração entre o Ministério da Saúde, representantes dos 

diabéticos, prestadores de cuidados de Diabetologia, Farmacêuticos, Farmácias, Indústria 

farmacêutica (APIFARMA) e Distribuição Grossista. A adopção de uma política integrada 

de Apoio ao Diabético permitiu a estes doentes beneficiarem de comparticipações 

especiais na aquisição dos produtos necessários ao controlo dos seus níveis de glicémia. 

Quando uma receita médica possui produtos de Protocolo não deve conter outro tipo de 

medicamentos, uma vez que esta receita é facturada para um organismo específico, seja 

SNS ou outros organismos. 

5.1.1.5. Psicotrópicos e estupefacientes [7], [8] 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos integram substâncias que 

exercem a sua acção ao nível do Sistema Nervoso Central (SNC). Para tentar evitar o seu 

uso ilícito e abusivo, estes medicamentos são sujeitos a tratamento especial e a controlo 

apertado em termos de produção, distribuição, armazenamento, prescrição e dispensa. 

Assim, obedecem a regras específicas que se encontram legisladas no Decreto-Lei 15/93 

de 22 de Janeiro e no Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 12 de Outubro. 

Os medicamentos que estão incluídos na tabela I, II-B e II-C (Anexo 1), aquando da 

sua entrega, vêm embalados de modo a permitir uma identificação imediata e um rápido 

armazenamento. Por outro lado, as benzodiazepinas (tabela III e IV do Anexo 1) vêm 

misturadas com as restantes especialidades farmacêuticas. Vêm ainda acompanhados de 

um documento específico, a requisição de estupefacientes e psicotrópicos, em duplicado. 

O duplicado, depois de carimbado e assinado pelo Director Técnico ou Farmacêutica 

Responsável será devolvido ao fornecedor. O original fica arquivado na farmácia durante 

o período por lei estipulado.  

Ao processar informaticamente a venda, o sistema indica de imediato que se trata 

de um estupefaciente ou psicotrópico, não deixando finalizar a venda sem que sejam 

introduzidos: nome e morada do doente, nome do médico prescritor, nome, morada, 

número e data de emissão do bilhete de identidade e idade do adquirente, assim como o 

número da receita. É emitido um documento de psicotrópicos que fica anexado à cópia da 

receita, a qual é arquivada na farmácia durante o período por lei estipulado. 
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5.1.2. Conferência de receitas 

No final de cada dia procede-se à recolha de todas as receitas aviadas, sendo 

necessário separá-las por organismos e agrupá-las em lotes de trinta receitas, com 

excepção do último, que pode conter um número inferior. Dentro de cada organismo as 

receitas são organizadas com base na sua numeração (número de lote, número da receita 

e número da série). O passo seguinte consiste em conferir as receitas, para verificar que 

não ocorreu nenhuma irregularidade. Caso seja detectada alguma anomalia, o utente será 

contactado de imediato. 

5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) [4], [9] 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) constituem um vasto 

grupo de medicamentos cuja dispensa pode ser efectuada sem receita médica, sendo 

frequentemente utilizados para a prevenção, alívio ou tratamento de patologias ligeiras que 

não necessitam de observação médica. Porém, o consumo destes medicamentos é feito 

muitas vezes de forma abusiva, devido à ideia errada, por parte dos doentes, de que são 

desprovidos de contra-indicações e de efeitos adversos. Durante o meu estágio verifiquei 

que as situações em que mais se recorre à automedicação são as gripes, constipações, 

dores de garganta, tosse, dores musculo-esqueléticas, rinites alérgicas sazonais, afecções 

cutâneas (eczemas, queimaduras solares, bolhas e verrugas), alterações a nível do tracto 

digestivo (obstipação, diarreia e azia) e cansaço físico/psíquico. Desta forma, os MNSRM 

com maior rotatividade são os analgésicos e antipiréticos, descongestionantes nasais, anti-

inflamatórios, mucolíticos, expectorantes, antitússicos, pomadas para o tratamento de 

afecções cutâneas, laxantes, anti-diarreicos, anti-ácidos e suplementos vitamínicos. 

5.2.1. Função do Farmacêutico nas situações de auto-medicação  

O farmacêutico deve adoptar uma postura activa nas situações de automedicação 

e, antes de dispensar qualquer MNSRM, deve efectuar um pequeno questionário que lhe 

permita avaliar a situação clínica que o doente descreve. As questões fundamentais a 

colocar devem abordar os seguintes tópicos: destinatário do medicamento tendo em conta 

a idade e o sexo da pessoa; tipo de medicação que o doente toma de forma a evitar 

interacções e efeitos secundários, sobretudo em doentes polimedicados; quais os MNSRM 

já usados em situações semelhantes e qual o efeito observado; contra-indicações devido 

a patologias eventualmente existentes, nomeadamente, insuficiência hepática, renal ou 

cardíaca, asma ou diabetes. 
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Após a avaliação da situação, se o farmacêutico considerar oportuna a cedência de 

um MNSRM, é essencial que indique, de forma clara e objectiva, a forma de administração 

(via oral, uso tópico, etc.), dose e posologia, duração do tratamento e possíveis efeitos 

secundários.  

5.3. Medicamentos Manipulados [10] 

Os medicamentos manipulados são todas as formas farmacêuticas preparadas em 

Farmácia Comunitária a partir de matérias-primas e materiais aí existentes, segundo a arte 

de manipular (FSA – “faça segundo a arte”) e respeitando as Boas Práticas de Fabrico de 

Manipulados. Estas formulações podem ser preparadas de acordo com uma receita médica 

– fórmulas magistrais – ou com as indicações de uma farmacopeia ou formulário – fórmulas 

oficinais – sendo destinados a um determinado doente. 

Actualmente, os medicamentos manipulados preparados na Farmácia Comunitária 

destinam-se quase exclusivamente ao uso pediátrico e dermatológico. 

5.3.1. Manipulação 

A manipulação tem de seguir determinadas normas aplicáveis à preparação dos 

medicamentos e à sua conservação, de forma a assegurar a qualidade e segurança das 

fórmulas preparadas. 

A Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho aprova as boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em Farmácia Comunitária e Hospitalar, 

incidindo em oito vertentes: pessoal; instalações e equipamentos; documentação; 

matérias-primas; materiais de embalagem; manipulação; controlo de qualidade; rotulagem. 

Para cada manipulado preparado deve ser preenchida uma ficha de preparação na 

qual são indicadas a data de preparação, o método utilizado, as matérias-primas e o 

respectivo lote, os ensaios efectuados, o preço do produto e o prazo de validade. A esta 

ficha anexa-se uma fotocópia da receita médica, caso se trate de uma preparação 

magistral. 

5.3.2. Exemplos de medicamentos manipulados preparados 

Durante o meu estágio na Farmácia Abelheira, tive a oportunidade de preparar alguns 

medicamentos manipulados, utilizados em diferentes áreas: 

 Medicamentos utilizados em Dermatologia: Vaselina Salicilada a 5%; 

 Medicamentos de aplicação tópica no ouvido: Solução Aquosa de Ácido Acético 

medicinal a 2% (m/V); 
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 Medicamentos anti-infecciosos: Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% (m/V). 

Todas as formulações acima mencionadas estão descritas no Formulário Galénico 

Português (FGP), pelo que este é uma das fontes de informação disponíveis na farmácia 

mais consultada.  

5.4. Preparações Extemporâneas 

Na Farmácia Comunitária são frequentemente dispensados medicamentos que 

apenas se preparam no acto da dispensa, já que têm um prazo de validade muito curto 

após a sua reconstituição. Este é o caso da maior parte dos antibióticos orais utilizados em 

pediatria. No acto da dispensa, devem-se referir os cuidados a ter na conservação do 

produto, como por exemplo, se precisa de conservação no frigorífico, assim como indicar 

o prazo de utilização desse mesmo produto. 

5.5. Medicamentos de Uso Veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário deixaram de ser produtos de venda exclusiva 

nas clínicas veterinárias, passando a ter uma solicitação cada vez mais frequente nas 

farmácias. Por este mesmo motivo o farmacêutico deve procurar ter uma intervenção mais 

activa nesta área, informando e aconselhando os utentes acerca dos cuidados que devem 

adoptar com os seus animais, no que respeita a higiene, vacinação e prevenção de 

doenças transmissíveis ao Homem. Os produtos mais procurados são os desparasitantes, 

tanto externos como internos, os antibióticos, os anti-sépticos, os suplementos vitamínicos 

e os anticoncepcionais.  

5.6. Produtos Fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos são constituídos por plantas medicinais usadas na 

prevenção e cura de doenças. Por serem usados há milhares de anos e pela crença de 

que são desprovidos de efeitos adversos, a procura a nível da fitoterapia também tem 

aumentado. Mas é importante referir que este tipo de produtos não é isento de risco. Apesar 

dos princípios activos das plantas se encontrarem, normalmente, em baixas 

concentrações, estas possuem muitos outros componentes que podem causar toxicidade, 

reacções alérgicas e mesmo interacções medicamentosas. Cabe ao farmacêutico informar 

o utente acerca dos benefícios e riscos inerentes a este tipo de terapia. Na Farmácia 

Abelheira estes produtos estão disponíveis em diversas formas farmacêuticas, sendo mais 

procurados para o tratamento de problemas gastrointestinais (carvão vegetal), stress e 

fadiga (ginseng), problemas de circulação cerebral (gingko biloba), programas de 



                                             

Relatório de Estágio - Farmácia Abelheira Viana do Castelo 2014 

 

 

16 
 

emagrecimento (garcinia camboja e chá verde) e controlo da ansiedade (valeriana e 

passiflora), entre outros. 

5.7. Produtos de Dermofarmácia, Cosmética e Higiene Corporal e Oral [11, 12] 

Os produtos de cosmética e higiene corporal assumem um papel cada vez mais 

proeminente na farmácia, motivado pela crescente procura e exigência por parte do 

consumidor. Embora estes produtos não sejam todos de venda exclusiva em farmácia, os 

utentes optam muitas vezes por os adquirirem neste espaço, pois confiam no farmacêutico 

como um conselheiro credível e informado. Na Farmácia Abelheira, os produtos de 

dermofarmácia e cosmética predominantes pertencem às marcas Vichy, Avene, Roche-

Posay, A-derma, Lierac, entre outras. Ainda existem outras marcas, tais como Uriage, Leti, 

Isdin, D’Aveia, Bioderma, SVR, estas com menor representação. A nível dos produtos de 

higiene oral a marca mais representativa é a Elgydium, embora também possua produtos 

de outras marcas (Lacer, Kin, Bexident, Sensodyne). 

5.8. Artigos de Puericultura 

Os artigos de puericultura englobam uma gama variada de produtos, nomeadamente, 

os relacionados com a alimentação do bebé, os produtos de higiene corporal, os acessórios 

e brinquedos infantis e também os produtos específicos que facultam o bem-estar de 

grávidas ou recém-mamãs. Embora hoje em dia já existam várias lojas especializadas 

neste tipo de produtos, os consumidores continuam a procurar a farmácia para a sua 

aquisição, pois este é um local onde podem adquirir os produtos com segurança e, além 

disso, beneficiam de um aconselhamento técnico. A gama de produtos destinada aos 

bebés que podem ser encontrados na farmácia engloba: leites adaptados para as 

diferentes fases de crescimento do lactente - hipo-alergénicos, sem lactose, anti-cólicas, 

anti-obstipação, anti-regurgitação (Anexo 2); farinhas lácteas e não lácteas, com ou sem 

glúten; existem também papas de frutas, carne, peixe ou legumes para substituição ou 

suplemento da refeição da criança; cremes e loções para limpeza e protecção da pele, 

champôs, geles de banho e águas-de-colónia; fraldas, chupetas, biberões, termómetros e 

brinquedos. Para as grávidas ou recém-mamãs, os artigos mais solicitados na farmácia 

são: cintas pré ou pós-parto, soutiens de amamentação, cuecas descartáveis, discos de 

amamentação e mamilos de protecção em silicone, bombas extractoras de leite manuais 

ou eléctricas, assim como sacos para congelar o leite materno, produtos cosméticos 

específicos para o busto, pernas cansadas, anti-estrias, etc. 
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5.9. Medicamentos Homeopáticos [13] 

A Homeopatia, fundada por Hahnemann, é definida como a “terapêutica que consiste 

em tratar os doentes por intermédio de substâncias em altas diluições, capazes de produzir 

no Homem saudável, sintomas semelhantes aos da doença a tratar”.  

O Decreto-Lei 94/95 de 9 de Maio [13] define o regime jurídico dos medicamentos 

homeopáticos. A Homeopatia oferece uma alternativa ao tratamento de várias condições 

patológicas e tem vindo a adquirir cada vez mais apologistas e requisitantes desta forma 

de terapia juntamente com as medicinas alternativas. Na Farmácia Abelheira existe um 

vasto leque de produtos homeopáticos quer sob a forma de grânulos (várias diluições), 

quer ainda sob a forma de ampolas bebíveis, xaropes, comprimidos, cremes e pomadas. 

5.10. Dispositivos Médicos [14] 

Segundo o Decreto-Lei 145/2009 de 17 de Junho [14] os dispositivos médicos 

“destinam-se a ser utilizados em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, 

controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência, 

estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da 

concepção”. 

Todos os dispositivos médicos devem ostentar a marcação CE demonstrando a 

conformidade dos mesmos com o decreto acima referido, oferecendo uma garantia de 

qualidade e segurança aos seus utilizadores. Na Farmácia Abelheira existe uma variada 

gama de dispositivos médicos, destacando-se: material ortopédico, artigos de penso, 

meias de compressão, preservativos, seringas, entre muitos outros. 

6. CUIDADOS FARMACÊUTICOS 

O farmacêutico, como agente de saúde pública, não se limita apenas à cedência de 

medicamentos e ao aconselhamento dos utentes. Ele tem uma posição privilegiada que 

lhe permite fomentar e participar em programas que visam a promoção da saúde e a 

prevenção da doença. Assim, a ele lhe compete, também, efectuar o controlo dos diversos 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos que muitas vezes ajudam a detectar precocemente 

certas doenças.  

Na Farmácia Abelheira são feitas, diariamente, determinações do peso, altura e IMC, 

de pressão arterial, de glicémia e de colesterol. Com menos frequência são feitos testes 

aos triglicerídeos no sangue capilar, assim como despiste de infecção urinária e testes de 

gravidez. Durante o acto da medição, o farmacêutico deve tentar ter uma conversa com o 

utente, de forma a promover a adopção de um estilo de vida saudável e a implementação 
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de medidas não farmacológicas que ajudem na redução da necessidade de terapêutica 

farmacológica. 

7. VALORMED [15] 

A recolha de medicamentos pela VALORMED é uma campanha que tem como 

objectivo social a implementação de um sistema integrado de gestão de resíduos de 

medicamentos fora de uso ou com prazo de validade expirado e das suas respectivas 

embalagens. Os resíduos são recolhidos no contentor VALORMED; quando o contentor 

está cheio ou se já atingiu a carga máxima de 20kg deve ser fechado. De seguida, pesa-

se o contentor e regista-se numa ficha específica o seu peso, o código da farmácia e a 

assinatura do responsável pelo fecho do contentor, para que este seja transportado pelo 

distribuidor farmacêutico. 

8. FARMACOVIGILÂNCIA 

A Farmacovigilância é uma área da saúde pública da responsabilidade dos 

farmacêuticos, dos enfermeiros e dos médicos. O seu objectivo é a notificação, o registo e 

a avaliação de reacções adversas não descritas no folheto informativo do medicamento. 

A colaboração do farmacêutico neste registo é fundamental, até porque é ele o primeiro 

profissional de saúde a quem o utente normalmente recorre quando tem dúvidas sobre o 

tratamento ou problemas relacionados com a medicação. Desta forma, quando o 

farmacêutico se depara com uma situação deste género, deve preencher o respectivo 

boletim de notificação e enviá-lo para o Centro Nacional de Farmacovigilância do 

INFARMED. 

Apesar de ter sido alertada para esta actividade farmacêutica, durante o meu estágio 

na Farmácia Abelheira não me foi comunicado nenhum efeito secundário que não 

estivesse contemplado no folheto informativo do medicamento. De facto, a 

Farmacovigilância tem ainda menor implementação prática do que seria desejável, talvez 

por desconhecimento da existência deste sistema por parte da população, por 

desvalorização de sintomatologia ligeira possivelmente associada à medicação ou, 

mesmo, por pouco envolvimento dos profissionais de saúde na realização destes registos. 
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9. CASOS DE ESTUDO 

CASO 1 - PEDICULOSE 

9.1. Pediculose na actualidade  

Sendo a temática da pediculose uma das situações clínicas com a qual contactei 

diversas vezes ao longo do meu estágio, penso que um retrato mais aprofundado deste 

assunto se traduz como importante, não só por se revelar como importante para o controlo 

das epidemias na sociedade, mas também para a promoção do conhecimento sobre este 

tema, por entre os vulgarmente mais afectados: as crianças e os seus pais. 

Uma das situações que surge mais frequentemente na farmácia é precisamente a 

procura de produtos que consigam realizar uma eficiente e eficaz desparatização de 

piolhos. Sendo, também, uma situação bastante comum nas escolas, a criança manifesta-

se como o principal transmissor para os restantes elementos da família, acabando por, na 

maior parte das vezes, afectar todos os membros da família que partilham espaços 

comuns. 

Muitos pais, provenientes das mais variadas classes sociais, sofrem com este 

problema: surtos periódicos de piolhos que infestam as escolas frequentadas pelos seus 

filhos. Na maioria das vezes, o primeiro profissional de saúde a quem recorrem em busca 

de aconselhamento é o farmacêutico. Precisamente devido a esse motivo decidi que tinha 

de me informar mais a respeito deste tema e poderia realizar algum projecto com o qual 

divulgasse parte da informação por mim pesquisada. 

9.1.1. O que é a pediculose? [16] 

A pediculose é uma doença cutânea provocada por uma infestação de piolhos, 

especialmente no couro cabeludo, mas também na pele e em outros pelos do corpo 

humano, sendo mais comum nas raparigas do que nos rapazes. Os piolhos são parasitas 

que se alimentam especialmente de sangue humano e se reproduzem nos tecidos 

cutâneos. 

9.1.2. Agentes causadores de pediculose [16] 

Existem três tipos de insectos que reúnem determinadas características capazes de 

provocar surtos de pediculose: o Pediculus humanus capitis e o Pediculus humanus 

corporis, normalmente conhecidos como piolhos, e o Phtirius pubis, conhecido como piolho 

da púbis. Todos eles se caracterizam pelas suas reduzidas dimensões, que oscilam entre 

1 a 4 mm de comprimento, e pela sua necessidade de parasitarem na pele humana para 
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sobreviver. Quando estes insectos picam a pele conseguem introduzir, juntamente com a 

sua saliva, uma substância irritante que origina um intenso prurido. As fêmeas adultas 

depositam por dia inúmeros ovos, denominadas lêndeas, transformando-se ao fim de cerca 

de duas semanas em insectos adultos.  

O Pediculus humanus capitis é o responsável pela pediculose do couro cabeludo, o 

tipo de pediculose mais frequente, afectando em particular as crianças, e transmitindo-se 

normalmente através do contacto directo ou mediante a utilização de utensílios pessoais 

infectados, como chapéus ou pentes. O problema surge, na maioria dos casos, de forma 

epidémica, nos estabelecimentos onde convivem inúmeras pessoas, como escolas ou 

quartéis militares. 

O Pediculus humanus corporis é o agente causador da pediculose corporal, em que 

os parasitas infestam preferencialmente a pele do tronco, nádegas e ombros. Embora 

ainda seja frequente nos países com fracas condições sanitárias e os mais diversos 

problemas ao nível da saúde pública, a incidência desta parasitose nos países 

industrializados tem diminuído significativamente. 

O Phthirius pubis infesta preferencialmente os cabelos da púbis e costuma 

transmitir-se através de relações sexuais.  

9.1.3. Sintomas e Prevenção [16] 

A principal manifestação da pediculose corresponde à comichão provocada pelas 

picadas dos insectos, sendo que as principais formas de prevenção recomendadas são: 

em caso de prurido tentar localizar a presença de piolhos e lêndeas. Caso não sejam 

detectados e o prurido persistir, convém consultar um médico; escolas e restantes 

instituições que acolhem concentrações infantis devem realizar inspecções regulares às 

crianças.  

9.1.4. Tratamento da parasitose por Pediculus humanus capitis [17, 18] 

O tratamento consiste na eliminação dos insectos e das suas lêndeas através da 

utilização de vários tipos de substâncias insecticidas, as quais são localmente aplicadas. 

De forma a assegurar a eliminação das lêndeas que possam ter sobrevivido deve-se repetir 

o procedimento ao fim de aproximadamente dez dias. 

O tratamento da pediculose pode ser tópico ou sistémico. No primeiro grupo 

incluem-se medicamentos à base de deltametrina, permetrina (piretróides, possuem 

actividade ovicida e pediculicida para Pediculus humanus capitis) e benzoato de benzilo 

(acaricida difenílico), no entanto este último tem caído em desuso devido à elevada 
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frequência de resistências e ocorrência de efeitos adversos. Como tratamento tópico o 

pente fino também é recomendado. A ivermectina (parasiticida anti-helmíntico) pode ser 

utilizada por via oral, apesar de não estarem ainda estabelecidas as condições de 

segurança e eficácia necessárias para crianças com peso inferior a 15Kg. 

Por outro lado, é imprescindível que este tratamento inclua a desinfestação das 

roupas, toalhas e restantes utensílios pessoais, potencialmente infestados, colocando-os 

em água a ferver, lavando-os com lixívia ou passando-os por vapor. 

Os problemas identificados que impedem um tratamento eficaz incluem, entre 

outros: a reinfestação, a compreensão e/ou instruções erradas sobre o uso dos produtos 

pediculicidas (com consequente desenvolvimento de resistência), custo da medicação, 

assim como práticas erradas em relação à infestação. 

Encontra-se descrita a actividade repelente para o composto orgânico piperonal [19]. 

Este foi a base de estudo para o desenvolvimento de um produto em spray, utilizado como 

repelente de piolhos.  

9.1.5.  Epidemiologia [19, 20] 

O estudo iniciou-se em Dhaka, Bangladesh, e comparou o efeito obtido através da 

pulverização de piperonal a 2% com a de um placebo, em cento e cinco crianças e adultos 

de três comunidades, com níveis de infestação próximos de 100%. Todos os participantes 

receberam tratamento para a infestação e a posterior incidência de reinfestação foi 

monitorizada diariamente pelos investigadores.  

Em Dhaka, durante 18 dias, verificaram-se apenas quatro infestações no grupo que 

utilizou o spray contendo na sua composição piperonal a 2% e oito infestações no grupo 

que utilizou um spray placebo. Esta diferença não foi significativa. Embora houvesse 

menos infestações no grupo que procedeu à utilização do spray que continha na sua 

composição piperonal a 2%, a diferença de casos detectados num grupo e no outro não foi 

significativa. Concluiu-se que o uso rotineiro do spray que contém na sua composição 

piperonal a 2% em comunidades com alta prevalência de infestação por piolhos pode 

fornecer alguma protecção contra a infestação. No entanto, verifica-se pouca diferença 

entre ambas as situações, isto é, nos casos em que se procede à utilização do produto e 

nos casos em que não se procede a uma intervenção activa. A diferença entre estas duas 

situações é suficientemente pequena, concluindo-se que a verificação regular da presença 

de piolhos é provavelmente uma abordagem mais prática e de custo mais económico para 

a prevenção de infestação. 

Após a leitura e análise deste artigo concluí que a postura dos pais, a sua 

proactividade e o cuidado na inspecção regular das cabeças dos próprios filhos é muito 
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importante como forma de prevenção deste problema que continua a afectar tantas escolas 

a nível mundial. Mas seguidamente surgiu-me uma outra questão.  

São vários os tipos de pais que nos abordam na farmácia: não só pertencentes a 

classes socioeconómicas mais baixas como também pertencentes a classes 

socioeconómicas mais altas. E, como tal, a descoberta do artigo abaixo citado satisfez a 

minha necessidade de conhecimento relativamente ao valor de discrepância relativa à 

parasitose entre as crianças que frequentam escolas onde o meio socioeconómico é 

superior e outras escolas frequentadas por populações pertencentes a classes 

socioeconómicas mais baixas. 

A infestação, muito conhecida e comum, causada por Pediculus humanus capitis é 

um ponto muito importante da saúde pública e está muitas vezes relacionada com questões 

sociais em muitas comunidades do mundo. O objectivo deste estudo foi comparar a taxa 

de infestação por Pediculus humanus capitis em duas escolas com alunos de diferentes 

níveis socioeconómicos no centro da cidade de Izmir, na Turquia. [20] 

Alunos com idades compreendidas entre os seis e onze anos foram seleccionados, 

verificando-se a presença de piolhos ou ovos através da utilização de um pente destinado 

para este efeito.  

Um total de 88 e 126 alunos das escolas com nível socioeconómico baixo e médio, 

respectivamente, foram seleccionados. Em 24 (27,2%) e 5 (3,96%) respectivamente, foram 

identificados piolhos. A taxa de infestação nas meninas foi 3,14 vezes superior à dos 

meninos.  

Conclui-se, portanto, que a infestação por piolhos é um problema significativo de 

saúde pública no seio das escolas primárias. Aumentar o conhecimento sobre pediculose 

e medidas relacionadas com a própria auto-higiene seria útil, de forma a reduzir com 

sucesso a infestação por piolhos no ambiente escolar. As autoridades escolares devem 

incentivar os pais a procurar piolhos na cabeça dos filhos rotineiramente. 
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9.1.6. Visita à Escola EB1 da Abelheira 

Precisamente devido à importância que a questão relativa à pediculose assume ao 

nível da saúde pública tomei a decisão de que este seria um dos casos de estudo por mim 

desenvolvidos durante o meu período de estágio na Farmácia Abelheira. 

Com o intuito de esclarecer, divulgar e informar, eu e a Dra. Andreia Malheiro, minha 

orientadora de estágio, dirigimo-nos à Escola EB1 da Abelheira, de forma a conseguirmos 

oferecer informação às crianças, assim como alertar professores e auxiliares presentes na 

nossa iniciativa. 

A pediculose afecta entre 30% a 50% de crianças em idade escolar. Embora a 

aplicação de produtos antiparasitários adequados seja habitualmente eficaz, o controlo da 

infestação envolve partilha e aplicação do conhecimento, capacidade de educação, e 

intervenção activa na comunidade. O farmacêutico, enquanto promotor de saúde integrado 

na comunidade, tem a responsabilidade de intervir eficazmente no controlo da 

pediculose. Por outro lado, a escola, enquanto local de formação e informação, é o local 

ideal para o desenvolvimento de actividades educativas que tenham como objectivo 

motivar alterações  comportamentais que consigam minimizar a disseminação da 

pediculose [19]. Neste seguimento, eu e a Dra. Andreia estabelecemos contacto com a 

Escola EB1 da Abelheira e agendamos uma acção de divulgação e sensibilização neste 

espaço, sendo que o nosso objectivo primordial era informar os alunos e professores sobre 

as várias formas de contágio, assim como as diversas formas de prevenção e, em casos 

justificados, formas de tratamento. Conjuntamente, decidimos alargar a divulgação da 

nossa acção até junto dos familiares dos alunos, fornecendo um pequeno questionário que 

continha perguntas genéricas, desde o processo de contágio, os seus sintomas e até os 

tratamentos habitualmente aplicados, tudo isto exposto de uma forma simples, elucidativa 

e cativante (Anexo 3). Fornecemos também indicações para algumas actividades lúdicas, 

que foram realizadas em grupo, e que funcionaram como consolidação da informação por 

nós anteriormente fornecida (Anexo 4). As crianças puderam colocar em prática várias das 

actividades propostas durante o tempo connosco despendido e puderam transportar 

consigo para casa este material, com o intuito de alargar a informação aos parentes que 

não puderam estar presentes na iniciativa por nós desenvolvida. Durante toda esta acção 

de sensibilização o produto de referência foi STOP PIOLHOS®. 
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CASO 2 – TRANSTORNO BIPOLAR 

9.2. Transtorno Bipolar 

Um dos motivos pelo qual decidi escolher este tema para servir de base a um dos 

meus casos de estudo foi precisamente o facto de ter a possibilidade de contactar 

frequentemente com um doente que sofre de transtorno bipolar, o qual é cliente assíduo 

da farmácia onde estagiei. Ao longo dos seis meses contactei com a terapêutica do doente 

em questão e com as crises que vivenciou. Com a devida autorização da pessoa em 

questão, tive a oportunidade de me debruçar sobre o seu caso em particular, 

nomeadamente em episódios anteriores àqueles que presenciei, tal como o início e 

aparecimento do transtorno em questão, alteração da terapêutica ao longo dos anos, 

habituação do doente aos diferentes psiquiatras que o seguiram e até às hospitalizações 

que já teve de ultrapassar. 

9.2.1. Conceito [21] 

O termo transtorno do humor é aplicado a um grupo de condições clínicas nas quais 

uma polarização do humor é proeminente e considerada fundamental. Embora exista 

alguma controvérsia quanto à distinção entre flutuações normais do humor e transtorno de 

humor propriamente dito (principalmente depressivo), pode-se dizer que o transtorno de 

humor é patológico quando existe um conjunto de sinais e sintomas com duração e 

gravidade tais que levam a uma perda substancial da capacidade funcional do indivíduo. 

O diagnóstico e tratamento optimizado destes distúrbios são essenciais para diminuir o 

sofrimento dos pacientes, além de reduzir a cronicidade, morbidade e mortalidade 

associadas a tais condições.  

9.2.2. Aspectos Históricos [21] 

O termo melancolia tem sido utilizado desde a antiguidade para descrever uma série 

de condições clínicas, embora com um significado muito mais amplo que a actual definição 

de distúrbio depressivo. Hipócrates, no século IV a.C. classificou mania e melancolia como 

duas das seis formas possíveis de loucura. Arateus, no século I a.C. sugeriu que quadros 

melancólicos poderiam estar relacionados com períodos de elação. Entretanto, podemos 

dizer que os primeiros esboços do conceito moderno de transtorno de humor foram 

introduzidos no século XIX pelos franceses Bailarger e Falret, que descreveram casos de 

alternância entre episódios de humor maníaco e depressivo, estando estes separados por 

períodos de plena lucidez. Em 1986, Emil Kraepelin separou a doença maníaca-depressiva 
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da “dementia praecox” baseando-se principalmente na evolução e prognóstico diferente 

das duas patologias. Desde então, o estudo da classificação, etiologia e tratamento destes 

quadros tem sido um dos principais objectivos da psiquiatria clínica. 

9.2.3. Classificação [21] 

A classificação moderna dos transtornos de humor iniciou-se com a separação 

destes da “dementia praecox” feita por Kraepelin no final do século XIX. 

Subsequentemente, transtornos depressivos menores (com sintomatologia depressiva 

menos intensa) foram incluídos na maioria das classificações psiquiátricas. Apesar do 

sensível aumento ocorrido na credibilidade do diagnóstico dos transtornos depressivos, a 

classificação destes continuou muito controversa, particularmente no que diz respeito à 

etiologia e à distinção entre normal e patológico. Nos últimos 40 anos vários sistemas foram 

propostos para classificar as depressões. 

9.2.3.1. Unipolar vs. Bipolar 

Kraepelin propôs o uso de um conceito unitário de doença maníaco-depressiva, que 

incluía todas as doenças com sintomatologia de mania, depressão ou ambas. Para 

Kraepelin o conceito de Psicose Maníaco-Depressiva (PMD) era amplo e englobava todos 

os distúrbios de humor, independentemente do número, duração, polaridade ou 

intensidade dos episódios. O conceito de PMD de Kraepelin inclui o que hoje chamamos 

de transtorno bipolar. 

  Leonhard propôs uma subdivisão da doença maníaco-depressiva em unipolar 

(depressão recorrente) e bipolar (alternando mania e depressão). Segundo este, transtorno 

unipolar e bipolar eram doenças distintas que podiam ser diferenciadas, não apenas pela 

sua evolução, mas também pela presença de factores hereditários e prognóstico. Na 

década de 60, Angst e Perris publicaram estudos nos quais demonstraram a existência de 

diferenças entre os transtornos unipolar e bipolar: idade de início, padrão de recorrência e 

história familiar. Desde então, o termo doença maníaco-depressiva é utilizado de uma 

forma mais restrita e preferencialmente como sinónimo de transtorno bipolar. Mania 

recorrente tem vindo a ser classificada como sinónimo de transtorno bipolar, no qual o 

primeiro episódio depressivo ainda não se manifestou. Isto é sustentado pelo facto de que 

os raros pacientes com mania recorrente (sem depressão) se assemelham aos pacientes 

bipolares no que diz respeito à sintomatologia, evolução, resposta ao tratamento e história 

familiar de transtorno de humor. 
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9.2.4. Epidemiologia [21] 

Estudos epidemiológicos nesta área foram durante muito tempo limitados pelo uso 

de metodologias e critérios de diagnóstico distintos de um estudo para outro. Com a 

introdução de critérios operacionais para o diagnóstico e entrevistas estruturadas, pode-se 

observar que a recorrência de depressão na população geral ao longo da vida ronda os 3-

4% para o sexo masculino e 5-9% para o sexo feminino. A prevalência de distúrbio bipolar 

em ambos os sexos varia entre 0.6 a 0.9% da população. 

9.2.5. Evolução e Prognóstico [21] 

Os transtornos do humor tendem a ser recorrentes, sendo que a frequência dos 

episódios aumenta em função do número de episódios prévios. Observações clínicas 

sugerem que factores psicossociais são facilmente identificados e associados ao primeiro 

episódio mas tendem a ser bem menos aparentes com a progressão da doença, ou seja, 

os episódios passam a ocorrer independentemente de eventos stressantes que o sujeito 

vivencie. 

Geralmente, o transtorno bipolar tende a manifestar-se no início da terceira década 

de vida (20-30 anos de idade) e em 60-80% dos pacientes o primeiro episódio é de mania. 

Episódios de depressão tendem a durar um ano enquanto os de mania tendem a durar 4 

a 6 meses. Com o aparecimento de terapias farmacológicas, a duração média de um 

episódio de mania passou para 2 meses. Mesmo após a introdução do tratamento 

farmacológico o índice de suicídio ainda é alto (verificando-se em cerca de 15% dos casos). 

9.2.6. Abordagem e Diagnóstico Diferencial [22] 

Informações importantes a serem recolhidas junto do doente e dos seus familiares são: 

 Instalação e duração do episódio actual; 

 História do doente: evolução e gravidade dos episódios anteriores, tentativas de 

suicídio, personalidade prévia; 

 Resposta a tratamento anterior: avaliar se os fármacos escolhidos foram 

adequados, se foram utilizados por tempo adequado e em doses terapêuticas 

também adequadas; 

 Factores precipitantes do episódio actual; 

 História familiar; 

 Presença de doença médica concomitante. 
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9.2.7. Exame Psíquico [22] 

Uma avaliação fenomenológica e a obtenção do perfil psicopatológico torna-se 

fundamental para classificação, diagnóstico diferencial, avaliação dos riscos envolvidos e 

escolha do tratamento. 

9.2.8. Formulação Clínica [22] 

Após a avaliação do paciente é fundamental uma formulação de diagnóstico. 

Algumas perguntas devem ser respondidas de forma a orientar a abordagem terapêutica: 

 Trata-se de um transtorno unipolar ou bipolar; 

 O quadro é primariamente depressivo ou secundário; 

 O paciente apresenta sintomas melancólicos ou trata-se de um quadro atípico; 

 Esta depressão tem elementos psicóticos. 

9.2.9. Hospitalização e Avaliação de Riscos Associados [22] 

Frente a um paciente com depressão devem-se avaliar os riscos envolvidos e a 

necessidade de hospitalização. Dentro do possível, e contando com um bom suporte 

familiar, deve tentar-se o tratamento domiciliar. Se o risco de suicídio for alto, o ambiente 

familiar desfavorável ou quando o quadro maníaco coloca em risco o paciente ou as 

pessoas próximas a ele, a hospitalização é a medida mais adequada. 

9.2.10. Tratamento [23] 

O tratamento dos transtornos do humor pode ser dividido em três etapas: tratamento 

da fase aguda, continuação e prevenção. O tratamento da fase aguda dura do início do 

episódio até à regressão dos sintomas. A fase de continuação refere-se ao período a partir 

da regressão dos sintomas da fase aguda até ao momento no qual se esperaria regressão 

espontânea destes sintomas em pacientes não tratados. O tratamento profilático é utilizado 

com a intenção de prevenir ou actuar em futuros episódios. É fundamental enfatizar que 

uma forte aliança terapêutica entre o médico e o paciente é essencial para o sucesso do 

tratamento. O médico deve ouvir tudo o que o paciente tem a dizer. Além disto, deve 

sempre esclarecer o paciente e a sua família a respeito do seu estado e o tratamento 

proposto. 

9.2.10.1. Tratamento na Fase Aguda – Depressão 

A abordagem terapêutica das depressões depende basicamente da sintomatologia 

destes quadros. Os antidepressivos tricíclicos são a base do tratamento, principalmente 
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dos quadros graves. A eficácia destes fármacos varia entre 50 a 85%. Mesmo em doses 

terapêuticas os antidepressivos podem produzir efeitos secundários, como o efeito 

cardiotóxico, anticolinérgico e hipotensão postural. Os IMAO são particularmente eficazes 

nos quadros depressivos atípicos e são considerados como tratamento de primeira escolha 

nestes pacientes. O clínico deve sempre explicar os efeitos colaterais e a restrição 

dietética, só prescrevendo estes fármacos caso esteja seguro quanto à aderência a todos 

os aspectos do tratamento. Os novos antidepressivos como os inibidores de recaptação de 

serotonina (fluoxetina, sertralina, paroxetina,) têm sido cada vez mais utilizados porque 

provocam menos efeitos secundários que os antidepressivos clássicos. Terapias não 

farmacológicas, como a fototerapia, são particularmente eficazes nos quadros depressivos 

de inverno; a psicoterapia pode ser um aspecto importante do tratamento da fase aguda, 

principalmente se a mesma possuir objectivos terapêuticos claros. 

9.2.10.2. Tratamento na Fase Aguda – Mania 

A base do tratamento do episódio maníaco continua a ser o uso de lítio e/ou 

neurolépticos. Em quadros mais leves o uso isolado de lítio é indicado, porém este fármaco 

pode demorar dias a semanas para exercer o seu efeito antimaníaco, mesmo em níveis 

terapêuticos. Aquando da prescrição de lítio, o clínico deve estar sempre atento ao risco 

de toxicidade e interacção medicamentosa. O uso de neurolépticos é muito recorrente e 

indicado no caso de quadros maníacos, onde os sintomas psicóticos e hiperactividade são 

proeminentes. No entanto os neurolépticos devem ser descontinuados assim que houver 

remissão dos sintomas, já que estes podem levar ao desenvolvimento de discinesia tardia. 

Anticonvulsionantes como o ácido valpróico, carbamezapina e clonazapam também 

têm sido empregues como coadjuvantes no tratamento destes episódios. 

9.2.10.3. Continuação do Tratamento da Fase Aguda - Transtorno Bipolar 

Nos pacientes bipolares a medicação antidepressiva deverá ser mantida por 

apenas um a dois meses após a remissão do quadro, devido ao risco de passagem para o 

quadro de mania associado ao uso de antidepressivos. Por este motivo, alguns psiquiatras 

tendem a tratar a depressão no paciente bipolar somente com lítio, se esta for de 

intensidade leve ou moderada, introduzindo um antidepressivo apenas nos casos mais 

graves. 

Neurolépticos devem ser usados apenas na fase aguda do quadro de mania. Uma 

excepção é o paciente esquizoafectivo que muitas vezes necessita de receber 

neurolépticos como tratamento de manutenção. A duração do uso de lítio vai depender da 

indicação de profilaxia ou não. 
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9.2.11. Acompanhamento de doente bipolar durante o período de estágio 

Durante o meu estágio na Farmácia Abelheira tive oportunidade de contactar 

directamente com um paciente que sofre de transtorno bipolar e precisamente devido às 

mudanças no seu comportamento, nas quais fui reparando ao longo dos meses, investiguei 

mais detalhadamente e acabei por descobrir, sempre com a máxima descrição, que o 

paciente sofria de transtorno bipolar. Interessei-me imediatamente por esta temática e no 

momento em que me foi concedida a autorização para acompanhar o paciente ao longo do 

meu estágio, decidi que este iria ser um dos meus casos de estudo. Realizei várias 

entrevistas ao doente, com o objectivo de não ser muito desgastante e emocionalmente 

pesado para o próprio, nas quais assentei toda a informação que anteriormente havia 

pesquisado. 

Numa primeira entrevista e num primeiro contacto concluí que o paciente tinha trinta 

anos de idade. Optei por perceber quando tinha sido a crise inicial, isto é, quando havia 

ocorrido a primeira descompensação. Após uma introdução cuidada, e depois de explicar 

ao paciente que, durante todo o processo o seu nome se iria manter no anonimato, comecei 

a minha entrevista. 

A primeira crise do paciente ocorreu no ano de 2003, tinha o sujeito vinte anos. A 

descompensação do paciente resultou em atitudes violentas, oscilações de humor e, em 

situações mais extremas, tentativas de suicídio. A falta de conhecimento sobre o assunto, 

e também a falta de acompanhamento familiar fez com que o paciente, apesar de seguido 

por psiquiatria, fosse apenas medicado com antidepressivos e ansiolíticos, o que não fazia 

com que os períodos críticos diminuíssem, mas sim com que o paciente perdesse toda a 

postura activa perante a vida. Devido às recorrentes tentativas de suicídio, o doente foi 

reencaminhado pelo psiquiatra que o acompanhava para a Casa de Saúde S. João de 

Deus, Centro Assistencial na área da Psiquiatria, Saúde Mental e Reabilitação 

Psicossocial. Nesta Casa de Saúde tem-se privilegiado a ocupação estruturada de 

doentes, através de ateliers ocupacionais produtivos e não produtivos, bem como outros 

tipos de actividades ergoterapêuticas (jardinagem, serviços de manutenção, recados...). O 

Centro conta ainda com actividades de desporto, música, teatro, pintura, formação 

profissional, entre outras, o que em muito ajudou o paciente a reintegrar-se na sociedade 

e a recuperar a percepção da realidade.  

Já durante a sua infância, e principalmente após a sua entrada para a escola 

primária, o paciente apresentava sintomas de hiperactividade, assim como falta de 

capacidade de concentração, ansiedade e tremores ocasionais. Infelizmente, todos estes 

aspectos foram desvalorizados pela família. 
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Decorria já o ano de 2005 e o paciente começa a ser acompanhado por um novo 

psiquiatra, Dr. P, o qual consegue diagnosticar o transtorno bipolar ao paciente e, portanto, 

inicia um novo tratamento, direccionando a farmacoterapia nesse sentido. Tal como já 

sugerido anteriormente, nos pacientes bipolares a medicação antidepressiva deverá ser 

mantida apenas por um a dois meses após a remissão do quadro devido ao risco de 

passagem para o quadro de mania associado ao uso de antidepressivos. Por este motivo, 

alguns psiquiatras tendem a tratar a depressão no paciente bipolar apenas com lítio (se 

esta for de intensidade leve ou moderada) introduzindo um antidepressivo somente nos 

casos mais graves. Este terá sido o caso do paciente em questão, uma vez que desde que 

o transtorno bipolar lhe foi diagnosticado, nunca mais lhe foram prescritos antidepressivos. 

Numa segunda reunião, e após muito diálogo com o paciente, consegui concluir que 

o principal catalisador para que a primeira crise despoletasse terá sido a utilização de 

drogas (Anexo V), mas a falta de conhecimento por parte da família fez com que este facto 

tivesse sido ocultado ao primeiro psiquiatra que acompanhou o paciente. O paciente 

garante que nunca consumiu anfetaminas (Anexo V) mas não exclui a possibilidade de 

alguma das suas bebidas ter sido contaminado durante algum convívio social.  

Desde o ano de 2005 até ao ano de 2012 o paciente foi seguido pelo Dr. P, período 

durante o qual se sujeitou a três internamentos, um dos quais no início do ano de 2010 

devido ao processo de divórcio que sofreu e que despoletou uma nova crise de mania 

(Anexo VI e VII). 

Ainda nesta reunião descobri novos factos sobre o meu caso de estudo, 

nomeadamente o motivo da crise que, decorria o ano de 2012 (Anexo VI e VII) assoberbou 

o doente. No mês de Abril desse mesmo ano, o paciente ficou desempregado. Com o seu 

despedimento, iniciou a realização de exercício físico em demasia, sendo que este era 

acompanhado por tomas exageradas de suplementos que continham na sua constituição 

L-carnitina. O pico do transtorno bipolar do paciente terá sido em Agosto de 2012 (Anexo 

VI). Neste período apresentou um discurso incoerente, alteração da expressão a nível 

facial, insónias, hiperactividade e falta de concentração. O paciente é também fumador e 

admite que durante estes picos de mania fuma compulsivamente.  

Num terceiro encontro chego à conclusão que este pico de crise iria perdurar desde 

Agosto de 2012 até Fevereiro de 2013, sendo que em Setembro de 2012 o paciente 

procura auxílio num novo psiquiatra, Dr. R. Este mantem-lhe a medicação adequada ao 

seu transtorno, reajustando apenas as dosagens, uma vez que exige ao paciente que este 

o visite semanalmente para, assim, o reajuste ser mais credível. O paciente admite que 

sempre demonstrou muita relutância nas tomas medicamentosas que eram necessárias 

para a manutenção da sua condição clínica e, desta forma, o Dr. R diminui-lhe durante este 
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período a dosagem de cloropromazina e olanzapina, alterações estas que a companheira 

actual se apercebeu não serem benéficas pois as crises maníacas começaram a ser muito 

recorrentes. A mesma companheira procura ajuda por parte de uma psicoterapeuta, na 

tentativa de auxiliar o acompanhamento psiquiátrico, e em Janeiro de 2013 o paciente tem 

consultas em dias alternados nesta mesma psicoterapeuta. Durante este período de alguns 

meses são várias as fugas do paciente aquando da vivência com os pais, uma vez que o 

próprio admite que os pais compreendem o transtorno do qual sofre, mas não acreditam 

na sua capacidade de ser autónomo, independente e útil à sociedade. Em Setembro de 

2013 o paciente iniciou inclusive o seu ingresso na faculdade, mas sentiu que não obtinha 

apoio por parte dos parentes. Após várias horas de conversa com o paciente, concluo que 

há falta de acompanhamento por parte familiar, quer na compreensão da progressão e 

evolução da sua doença, assim como na falta de preocupação aquando da preparação da 

medicação e da sua alimentação. 

Numa quarta reunião, o paciente revela que no final do dia 9 de Fevereiro de 2013 

(Anexo VII) dá entrada no Hospital de São João com alterações a nível comportamental, 

atitudes extremamente agressivas (na triagem foi inclusive apontado o alto risco de 

agressão a terceiros) e com um discurso incoerente.  

Neste período o paciente era medicado com carbonato de lítio (1+0+1), valproato 

de sódio 500 mg (1+0+1), valproato de sódio 300 mg (1 ao almoço), olanzapina (1 de 

manhã), cloropromazina 25 (1/2+1+2+2) e lorazepam (1+1/2+1+2). 

No Serviço de Urgência, o diagnóstico realizado pelo Dr. J (Psiquiatra) aponta para 

uma viragem maníaca com humor hipomaníaco, irascibilidade, dificuldade no controlo de 

impulsos e da agressividade, taquipsiquia e diminuição sensível da duração e qualidade 

do sono. Do dia 9 de Fevereiro para o dia 10, o paciente passa a noite no Hospital 

Magalhães Lemos e no dia 10 de manhã é transferido para o Hospital de Viana do Castelo, 

onde permanece internado durante duas semanas. No Hospital de Viana do Castelo o 

paciente dá entrada com um diagnóstico de perturbação bipolar e com história de 

frequentes fases maniformes, sendo que no período actual apresentou alterações de 

comportamento com heteroagressividade e gastos excessivos de dinheiro. O paciente 

admite que no início do internamento se apresentava pouco colaborante, disfórico. Com a 

medicação instituída passou por um período com comportamento algo lentificado e sempre 

questionando a medicação e necessidade do tratamento. Progressivamente foi 

melhorando o estado de humor, o qual se tornou mais estável, apresentando sono e apetite 

regular. A partir deste momento, o doente passa a ser acompanhado pelo, Dr. A, com o 

qual continua até hoje. 
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Num quinto encontro, e já com mais algum à vontade, o paciente confessou que 

durante estes picos de mania nunca conseguiu admitir e reconhecer que estava em crise 

e a descompensar. É necessário retirar-lhe o telemóvel, cartão multibanco e qualquer meio 

de comunicação. O próprio admite que nestes períodos perde a noção da realidade, assim 

como admite também que a sua vida precisa de algumas rotinas bastante rígidas, 

nomeadamente a nível de horários de alimentação, horários de descanso, horários de 

medicação, assim como a organização do seu espaço. Em suma, o paciente refere que 

necessita de regras para que a sua vida flua normalmente. 

O grupo de fármacos pelo paciente consumido é basicamente o mesmo desde 2005, 

isto é, desde que o diagnóstico de bipolaridade foi realizado, apenas os acertos de 

dosagem têm sido bastantes, sendo que este facto é bastante usual na farmacoterapia 

deste tipo de transtorno. Os fármacos consumidos pelo paciente durante o período em que 

o acompanhei foram: olanzapina (Zalasta®), sendo que toma um ao deitar; quetiapina 

(Seroquel SR200®), sendo que toma meio ao pequeno-almoço, meio ao almoço e um ao 

jantar; cloropromazina (Largactil®), sendo que toma um ao pequeno-almoço e um ao jantar; 

valproato de sódio 500 mg (Diplexil-R®), sendo que toma um ao pequeno-almoço, um ao 

almoço e um ao jantar; e por último carbonato de lítio 400mg (Priadel®), sendo que toma 

um ao pequeno-almoço e um ao jantar. O Diplexil-R® veio, em Fevereiro de 2013, substituir 

o Depakine chrono® devido à notória falta de absorção de valproato de sódio através deste 

medicamento, sendo que este facto era denunciado pelas análises frequentemente 

realizadas pelo paciente (Anexo VI). Neste momento o paciente não necessita de co-

adjuvantes para indução de sono, pelo que o lorazepam foi utilizado apenas durante 

períodos de crise, mas facilmente retirado ao paciente aquando da ausência desta. Nos 

últimos meses tem havido uma melhoria ao nível de estabilidade emocional do paciente, 

quer devido ao acompanhamento pessoal que tem tido por parte da companheira actual, 

quer por parte do psiquiatra que o acompanha neste momento, pelo que as crises e picos 

de mania são cada vez menos frequentes. No entanto, o paciente tem noção do transtorno 

que o acompanha e tem percepção que necessita de hábitos rotineiros e de muita 

monitorização para que assim a sua estabilidade emocional assente em estruturas rígidas, 

contribuindo para a ausência de crises, as quais já não se verificam desde o último 

internamento, em Fevereiro de 2013. 
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10. CONCLUSÃO 

Ao longo deste relatório procurei explicar todos os aspectos relevantes da orgânica 

de funcionamento de uma Farmácia de Oficina e demonstrar o papel activo da intervenção 

do farmacêutico em todas as suas áreas de conhecimento. O facto de ter sido integrada, 

desde o primeiro dia de estágio, numa equipa de trabalho dotada de um profissionalismo 

e disponibilidade notáveis, contribuiu muito para a minha admiração pela profissão. O 

estágio em Farmácia Comunitária permitiu-me adquirir os conhecimentos fundamentais 

para o exercício da actividade farmacêutica, mas, além disso, também me permitiu adquirir 

outras aptidões que não poderiam ser desenvolvidas num ensino teórico, tal como as 

relações humanas e a comunicação com o público. De facto, verifiquei que uma parte 

significativa dos utentes, principalmente idosos, procura no farmacêutico não só uma fonte 

de informação segura que transmite confiança, mas também um conselheiro e confidente.  

No respeitante aos casos de estudo tratados, depreendi que foram uma boa escolha 

e opcção, visto que serviram de propósito para uma divulgação abrangente e científica 

sobre os aspectos que foram por mim considerados e estudados, tanto para os meus 

colegas de equipa, que me acompanharam durante os seis meses do meu estágio, como 

para as pessoas que puderam disfrutar da partilha de informação que realizei. 

Por tudo isto concluo que o estágio em Farmácia Comunitária é, sem dúvida, 

fundamental para a formação do recém-licenciado em Ciências Farmacêuticas, que 

aprende e põe em prática a sua profissão, com a segurança, o conhecimento e a ética que 

lhe são exigidos, assim como o desenvolvimento de casos de estudo durante os meses em 

que estagiamos, pois estes revelam ser uma forma de partilha de conhecimento, 

aprendizagem constante, aplicação de conhecimentos científicos nas situações que 

vivenciamos no nosso dia-a-dia e acabam por marcar também a nossa passagem pela 

farmácia onde estagiamos. 
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ANEXO I - Tabela adaptada do Decreto-Lei 15/93 de 22 de Janeiro 

 

 

Tabela 

 

Descrição 

 

I 

 

A – Narcóticos-analgésicos análogos dos alcalóides do ópio 

 

 

B – Estimulantes do SNC, análogos dos alcalóides da coca 

 

 

C – Cânhamo e análogos 

 

II 

 

A – Alucinogéneos 

 

 

B – Anfetaminas 

 

 

C – Barbitúricos de curta acção e hipnóticos não barbitúricos 

 

 

  III 

 
Substâncias da Tabela IA que não apresentam risco de abuso 

 
 

 

IV 

 
Barbitúricos de acção lenta com propriedades ansiolíticas que 

possuem risco de abuso 
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ANEXO II – Descrição de Fórmulas de Leites 
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ANEXO III – Pediculose – Actividade lúdica desenvolvida com crianças na Escola 

EB1 da Abelheira 
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ANEXO IV – Questionário para consolidação de informação fornecida acerca da 

pediculose  
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ANEXO V – Condições médicas associadas à mania 

 

 

 

Fonte: Manual de Psiquiatria Clínica (1995) 
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ANEXO VI – Evolução Temporal da Concentração Sanguínea de Ácido Valpróico 
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ANEXO VII – Evolução Temporal da Concentração Sanguínea de Lítio 
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