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RESUMO 

 

Neste relatório descrevo todo o meu percurso e atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

curricular enquadrado no segundo semestre do 5º ano do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e realizado na Farmácia Lusa.  

Na primeira parte do relatório começo por referir todos os aspetos relativos ao funcionamento 

da Farmácia Lusa, sempre tendo em conta as obrigações legais, bem como todas as tarefas que me 

foram incumbidas no decorrer do estágio. Enumeram-se também vários pontos que devem ser 

considerados no exercício da atividade farmacêutica, de modo a melhor promover a saúde do utente.  

  Na segunda parte deste relatório apresento quatro temas que se revestem de grande base 

científica, e que foram enquadrados nas necessidades reais da Farmácia Lusa e da comunidade. Estes 

foram idealizados para colmatar falhas e contribuir para o melhor funcionamento da farmácia, sendo 

compostos por objetivos, metodologias, resultados e conclusões. Assim, desenvolveu-se um estudo 

das interações da aspirina com outros anti-inflamatórios, e um estudo do mecanismo de ação dos 

contracetivos orais existentes no mercado, ambos tendo em vista auxiliar a equipa da Farmácia Lusa 

no aconselhamento, uma vez que se verificaram dúvidas nesses campos; mas também se construiu 

um guia de aconselhamento sobre o tratamento da obstipação, o que diferenciará a farmácia dos 

restantes pontos de venda de laxantes, que são, muitos deles, medicamentos não sujeitos a receita 

médica, e, ainda, um estudo, em ambiente comunitário, da prevalência de dislipidemias e eficácia do 

seu tratamento, sempre com o objetivo último da promoção da saúde.  
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PARTE 1 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO ESTÁGIO 

 

1. Introdução 

Nesta parte do relatório descrevem-se as várias atividades desenvolvidas durante o estágio 

profissionalizante. O seu principal objetivo é a aprendizagem das competências técnicas e exigências 

deontológicas da profissão, de forma a tornar os estudantes de ciências farmacêuticas aptos para o 

desempenho da mesma [1]. Dá-se, portanto, destaque ao caráter prático deste estágio, que vem 

complementar a vertente teórica do curso desenvolvida até então. Aqui se enumeram várias 

experiências vividas a título pessoal com contribuição para o enriquecimento do saber. Estas 

encontram-se também esquematizadas em forma de cronograma (Anexo I). O estágio, sob a 

orientação do Dr. João Paulo Correia, teve início no dia 18 de janeiro e terminou no dia 18 de julho, 

com duração de quarenta horas semanais. 

 

2. Organização da farmácia 

2.1. Localização, enquadramento sociocultural e horário de funcionamento 

A Farmácia Lusa iniciou a sua atividade no dia 16 de fevereiro de 2009, situando-se na Av. 

Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 287, no centro da cidade de Paredes, distrito do Porto.  

A zona envolvente é maioritariamente residencial, sendo que os utentes habituais são 

principalmente moradores da área adjacente. Para além disso, a farmácia está também a pouca 

distância da zona escolar e da estação ferroviária de Paredes. É de destacar a proximidade da USF 

Terras de Souza e do Hospital Particular de Paredes, o que também contribui para uma certa 

heterogeneidade da afluência à farmácia. Esta aumenta em dias de feira municipal, uma vez que há 

maior quantidade de pessoas dos arredores da cidade a se deslocarem ao centro.  

A farmácia encontra-se aberta de segunda a sexta-feira das 9h00 às 22h30, aos sábados das 

9h00 às 20h30 e aos domingos e feriados das 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 21h00, cumprindo assim 

o disposto na lei [2]. Nos dias de serviço permanente a farmácia está aberta 24 horas. 

 

2.2. Composição e função dos recursos humanos 

De acordo com a legislação em vigor, verifica-se a obrigatoriedade de a direção técnica ser 

assegurada, em permanência e exclusividade, por um farmacêutico, sujeito a regras deontológicas 

próprias, de modo a garantir a qualidade e melhoria contínua dos serviços prestados aos utentes. 

Estabelece-se também como obrigatório que a farmácia disponha de dois farmacêuticos, de forma a 

haver um farmacêutico substituto do diretor técnico nas suas ausências. O diretor técnico pode ter 

como seus colaboradores: farmacêuticos, técnicos de farmácia e pessoal devidamente habilitado [3].  

A Direção Técnica da Farmácia Lusa é da responsabilidade do Dr. João Paulo Correia, sendo 

que a equipa é formada por mais cinco elementos, um deles farmacêutico adjunto- Dra. Liliana 
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Morais, e os quatro restantes técnicos de farmácia- Sr. Pedro Moreira, D. Cecília Campos, Dulcínia 

Magalhães e Patrícia Barbosa. Todos se encontram devidamente identificados [3].  

 

2.3. Espaços físicos e seus equipamentos 

2.3.1. Espaço exterior 

O exterior da Farmácia Lusa apresenta o nome da farmácia, bem como a cruz verde, instalada 

ao nível da rua e iluminada quando se encontra de serviço; para além disso, o nome do diretor técnico, 

o horário, e as escalas de turnos das farmácias do município são bem visíveis também do exterior, 

tal como estabelecido na legislação (Figuras 1 e 2 do Anexo II) [3].  

Há dois lugares de estacionamento reservados para os seus utentes, de modo a aumentar a 

sua adesão. Seguidos a estes há também dois lugares de deficientes.  

O acesso à farmácia não apresenta obstáculos, pois se por um lado é feito através de escadas, 

pelo outro o acesso à farmácia encontra-se ao nível da rua, o que também obedece à legislação em 

vigor [3]. 

A Farmácia Lusa está munida de uma porta automática, o que facilita o acesso dos utentes, 

especialmente aos de mobilidade reduzida. De cada lado desta há uma montra, com a função de 

divulgar produtos e campanhas promocionais. Nas traseiras da farmácia existe uma porta com acesso 

direto à área de armazenamento, facilitando a chegada de encomendas. A farmácia está também 

provida de um postigo para o atendimento noturno nas noites de serviço permanente. 

 

2.3.2. Espaço interior 

A Farmácia Lusa cumpre os requisitos da legislação em vigor quanto às áreas mínimas e 

divisões obrigatórias que uma farmácia de oficina deve possuir, apresentando uma área de 

atendimento ao público, armazém, laboratório, instalações sanitárias e área de atendimento 

personalizado [4]. Adicionalmente esta farmácia dispõe de uma área de apoio ao atendimento e de 

uma zona de realização e receção de encomendas. As suas instalações garantem a adequada 

segurança, conservação e preparação dos medicamentos, bem como a acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes e do respetivo pessoal [3].  

2.3.2.1. Área de atendimento ao público 

Quando se entra na Farmácia Lusa esta é a primeira zona com que se contacta, estando 

rodeada por lineares de livre acesso ao público. Esta área apresenta quatro postos de atendimento, e 

é bem iluminada e climatizada. Inclui quatro computadores equipados com Sifarma2000®, bem 

como o restante equipamento e material necessário para a dispensa. Atrás do balcão há várias gavetas 

ocupadas por medicamentos frequentemente vendidos (contracetivos orais, antigripais, entre outros), 

mas também por vários dispositivos médicos, como compressas ou testes de gravidez, sendo de fácil 

alcance para quem os dispensa. Atrás do balcão estão dispostos medicamentos não sujeitos a receita 
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médica (MNSRM), como suplementos alimentares ou descongestionantes nasais, bem como alguns 

produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC). Estes últimos também estão distribuídos ao longo 

das paredes laterais da farmácia e outros pontos estratégicos, por tipo e por marca (Figura 3 do Anexo 

II). Na parede lateral esquerda dispõem-se vários produtos de puericultura e obstetrícia, bem como 

papas e leites. Nesta zona da farmácia os utentes têm igualmente acesso a informação dos vários 

serviços farmacêuticos prestados e respetivo preço, tal como imposto pela legislação [3]. 

Anexa à área de atendimento ao público encontra-se uma zona equipada com mesa e 

cadeiras, destinada à prestação de vários serviços, como a determinação da pressão arterial; esta zona 

apresenta, ainda, sofás para descanso e uma balança, fazendo-se acompanhar por expositores de 

produtos dermofarmacêuticos e cosméticos, e por uma diversidade de folhetos informativos e revistas 

de promoção da saúde (Figura 4 do Anexo II).  

2.3.2.2. Área de apoio ao atendimento ao público   

Esta área comporta armários com gavetas, em que os medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) ou MNSRM, são dispostos por ordem alfabética. Inclui, ainda, um frigorífico, onde se 

encontram os produtos que têm de ser mantidos a uma temperatura entre 2°C e 8°C. 

2.3.2.3. Armazém  

Nas estantes do armazém guardam-se todos os produtos que, devido à grande quantidade, 

não possuem espaço nas gavetas da área de apoio ao atendimento ao público (Figura 5 do Anexo II). 

2.3.2.4. Zona de realização e receção de encomendas 

Aqui se pode encontrar um balcão com computador, leitor ótico, 

impressora/fotocopiadora/fax, impressora de códigos de barras (para marcação de preços) e telefone 

fixo (Figura 6 do Anexo II). Quando as encomendas chegam à farmácia, a pessoa responsável dá 

entrada de cada um dos produtos, sendo depois guardados. É nesta zona que se procede à verificação 

e separação das receitas por diferentes lotes, dependendo do sistema de comparticipação, e que se 

guardam todos os dossiers com informação relevante para a farmácia. 

2.3.2.5. Área de atendimento personalizado 

É este o local da Farmácia Lusa que é escolhido quando há necessidade de fazer um 

atendimento mais personalizado e privado. É composto por uma secretária, computador, várias 

cadeiras, estantes e armários (constituem a biblioteca da farmácia), uma maca, um contentor de 

recolha de material contaminado e um kit de primeiros socorros (Figura 7 do Anexo II). Este gabinete 

está também reservado à administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e 

de outros injetáveis.  

2.3.2.6. Laboratório 

O laboratório destina-se à preparação de medicamentos manipulados. A Farmácia Lusa, 

conforme regulamentado, dispõe de um laboratório com todas as condições para correta preparação, 

acondicionamento, rotulagem e controlo do medicamento manipulado [5]. É um espaço bem isolado 

e ventilado, com superfícies limpas e facilmente laváveis, dotado de todo o material exigido [6]. 
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Inclui uma zona de lavagem de material, uma bancada e armários de armazenamento de materiais e 

matérias-primas (Figura 8 do Anexo II).  

 

3. Fontes de informação e sistema informático 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) “No processo de cedência de medicamentos 

o farmacêutico deve obrigatoriamente dispor de acesso físico ou eletrónico que contenham 

informação sobre indicações, contraindicações, interações, posologia e precauções com a utilização 

com medicamento” [7]. A Farmácia Lusa possui edições recentes da Farmacopeia Portuguesa e do 

Prontuário Terapêutico, tal como exigido pela legislação em vigor [8]. Para além das fontes de 

informação estipuladas, a Farmácia Lusa é detentora do Formulário Galénico Português (FGP) e do 

Índice Nacional Terapêutico. Houve o recurso com bastante recorrência, essencialmente nos dois 

primeiros meses de estágio, ao Prontuário Terapêutico, já que foi fundamental recapitular as 

indicações e posologias de cada medicamento, de modo a aumentar a segurança futura no 

atendimento ao público. 

Quanto ao sistema informático, a Farmácia Lusa possui a versão mais atualizada do 

Sifarma2000®, a qual permite uma eficaz gestão de encomendas, de produtos, de utentes, e de 

faturação, para além de apoiar e facilitar todos os passos do atendimento ao público. Assim, 

inicialmente o estágio centrou-se no contacto com este programa. Destaca-se a possibilidade de 

aceder, de forma rápida, a informação científica sobre os medicamentos, o que também foi um grande 

suporte nos atendimentos em que surgiram dúvidas desse foro. Mas, mais importante do que isso, 

existe a possibilidade de fazer uma gestão integrada do utente através da criação da respetiva ficha 

de acompanhamento. Esta serve para criar um forte elo entre utente e farmácia, uma vez que todos 

os dados biográficos relevantes, história clínica e medicamentos dispensados ficam gravados nesta 

mesma ficha, e por cruzamento destes com a informação de um qualquer medicamento podemos ser 

confrontados com avisos de segurança para o utente com que se nos depara. No caso da Farmácia 

Lusa, esta não implementou ainda fichas de acompanhamento para os seus utentes. 

 

4. Encomendas e aprovisionamento 

O estágio, nos dois primeiros meses, centrou-se nas encomendas e em todos os aspetos 

relacionados. Foi nesta fase que contactei verdadeiramente com os medicamentos, e que fiquei 

familiarizada com a localização dos mesmos, o que foi uma grande ajuda para a posterior dispensa.  

 

4.1. Gestão e rotação de stocks 

Um farmacêutico deve destacar-se enquanto gestor, uma vez que o sucesso da farmácia 

depende principalmente das boas decisões quanto às encomendas. Para isso, é necessário ter 

conhecimento das maiores necessidades dos utentes, enquadrando-as na época do ano e tendo em 
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conta as campanhas publicitárias, que ditam, muitas vezes, quais os produtos mais vendidos. É 

essencial que se estabeleçam critérios rigorosos, de modo a suprir as necessidades dos utentes e a 

impedir ruturas de stock, mas evitando que haja grandes quantidades de produtos estagnadas, sem 

rotação de stock. Outros fatores pesam na decisão de efetuar encomendas, como o espaço existente 

na farmácia para o armazenamento dos produtos, ou as condições de compra aos fornecedores (como 

bonificações, descontos, ou condições de pagamento). 

O programa Sifarma2000® é um enorme facilitador da boa gestão de stock, uma vez que 

disponibiliza uma diversidade de informações importantes quanto à compra e venda de um 

produto/medicamento (histórico de compra e venda, oscilações sazonais, entre outros). Através desta 

ferramenta estabelece-se na ficha de cada produto qual o respetivo stock máximo e mínimo com base 

no consumo habitual. Quando um produto atinge uma quantidade inferior ao stock mínimo, ou seja, 

quando se atinge o ponto de encomenda, é automaticamente criada uma proposta de encomenda para 

o fornecedor pré-estabelecido.  

 

4.2. Realização de encomendas a fornecedores 

As farmácias podem adquirir os seus produtos por compra direta aos laboratórios, ou através 

de armazenistas de distribuição grossista.  

A proposta de encomenda desencadeada pelo Sifarma2000®, mencionada anteriormente, é 

avaliada e pode ser ajustada de acordo com as quantidades necessárias no momento e condições de 

compra; após a sua aprovação a encomenda é enviada via modem ao fornecedor em questão. A 

Farmácia Lusa trabalha apenas com um distribuidor grossista, a OCP Portugal, sendo-lhe efetuadas 

três encomendas diárias. Contudo, no caso de o utente necessitar de algum produto que a farmácia 

não tenha em stock, devido a alguma quebra de stock, ou porque costuma apresentar baixa 

rotatividade, este pode ser pedido através do telefone, ou utilizando um software da própria OCP. De 

acordo com a lei, as farmácias têm 12 horas para garantir o fornecimento de determinado 

medicamento solicitado pelo utente que não esteja em stock [9].  

A Farmácia Lusa realiza encomendas diretamente ao próprio laboratório, por intermédio de 

delegados de informação médica, principalmente nos casos dos MSRM que se encontrem esgotados 

no distribuidor grossista, dos MNSRM, ou de PCHC. Ao contrário das encomendas realizadas ao 

distribuidor grossista, que permitem repor rapidamente os produtos dispensados ao longo do dia, as 

efetuadas ao laboratório apresentam geralmente maiores benefícios financeiros, tendo como objetivo 

garantir stocks a longo prazo.  

 

4.3. Receção, conferência e marcação de preços 

Na Farmácia Lusa a entrega de encomendas ocorre pela porta traseira, não havendo 

interferência com a área de atendimento ao público. Sempre que chega uma encomenda, o primeiro 
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procedimento é conferir se esta se destina à farmácia e se se faz acompanhar de uma fatura (original 

e duplicado) ou guia de transporte. Caso este último ponto não se verifique deve solicitar-se ao 

fornecedor o envio dos documentos em falta.  

Cada fatura deve discriminar a identificação da farmácia e do fornecedor, bem como conter 

o número da fatura e enumerar os produtos, por nome comercial e denominação comum 

internacional- DCI, forma farmacêutica e dosagem; também são apresentadas outras informações, 

como por exemplo a quantidade pedida e aviada, e o valor total de embalagens e da fatura, sem nunca 

esquecer bonificações e descontos, caso existam. 

No caso de terem sido encomendados estupefacientes e/ou psicotrópicos a fatura é 

acompanhada do documento de requisição (original e duplicado), que é assinado pelo farmacêutico 

responsável, carimbado, e o original devolvido ao fornecedor. O duplicado é arquivado na farmácia 

por um período de três anos. 

Recorrendo ao Sifarma2000®, dá-se entrada no sistema informático de cada produto, por 

leitura ótica do código de barras, por introdução manual do Código Nacional do Produto (CNP), ou 

pelo nome do produto (quando tem um código interno definido pela farmácia). Sempre que uma 

encomenda possui um produto de frio (2 a 8ºC), que vem acondicionado em caixas térmicas, deve 

ser imediatamente introduzido no sistema e armazenado. 

A conferência da encomenda ocorre simultaneamente à entrada dos produtos no sistema, 

confirmando o estado de conservação de cada embalagem e se o número enviado corresponde ao da 

fatura; faz-se a alteração, caso não exista nenhum produto correspondente em stock, do prazo de 

validade, quando este apresenta uma data diferente à anteriormente colocada no sistema; também se 

faz esta retificação quando a validade é inferior à das outras embalagens já existentes na farmácia. 

Se o produto é novo na farmácia, durante a receção deve criar-se uma ficha do mesmo. Quando se 

verifica alguma incoerência, como o não envio de produtos debitados ou o envio de produtos que 

não constem na encomenda, o fornecedor é contactado. Antes de terminar a receção, os preços dos 

produtos recebidos são todos conferidos por confrontação com a fatura. 

A legislação em vigor estabelece que o PVP deve estar indicado através de impressão, 

etiqueta ou carimbo na rotulagem [10]. Assim, nos produtos de venda livre (o preço não é marcado 

pelo Estado), sobre o valor de Preço de Venda à Farmácia (PVF), que aparece na fatura, é colocada 

informaticamente a margem de lucro estabelecida pela farmácia (varia conforme o produto); 

adicionalmente é aplicado o IVA, obtendo-se o PVP.  

Os produtos temporariamente em falta e esgotados podem ser mantidos “em receção”, 

retirados da encomenda ou transferidos para outro armazenista. Por fim, a fatura recebida (original e 

duplicado) é arquivada por ordem cronológica num dossier destinado a esse efeito. 
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4.4. Armazenamento 

O armazenamento dos produtos deve ser feito de modo a permitir o rápido acesso aos 

mesmos durante o atendimento ao público e a garantir a sua qualidade e estabilidade.  

Todos os produtos que não necessitam de condições especiais de armazenamento são 

armazenados nos locais que lhes estão destinados (gavetas ou prateleiras), tendo em conta as regras 

First Expired, First Out (FEFO) e/ou First in, First out (FIFO). Segundo o princípio FEFO, os 

produtos com prazo de validade mais curto devem ser os primeiros a ser dispensados, enquanto o 

FIFO defende que os produtos que chegaram à farmácia há mais tempo sejam os primeiros a ser 

vendidos. Na Farmácia Lusa sempre que há possibilidade aplica-se a regra FEFO (a reposição da 

zona de apoio ao atendimento ao público é sempre feita com as embalagens com a validade mais 

curta); contudo, quando os produtos não têm prazo de validade ou o prazo de validade é o mesmo, 

esta é substituída pela regra FIFO (as embalagens mais antigas fazem a reposição, e as recentes 

permanecem no armazém). Na Farmácia Lusa os xaropes e suspensões orais, que devido ao peso e 

ao facto de na maioria das vezes possuírem embalagens primárias de vidro, são armazenados apenas 

nas gavetas inferiores; as ampolas são armazenadas nas gavetas superiores; os produtos integrantes 

do protocolo da diabetes (lancetas e tiras teste) são dispostos em gavetas próprias, tal como os 

psicotrópicos e estupefacientes, de modo a ficarem isolados dos restantes. Alguns MNSRM, PCHC 

e produtos de puericultura são colocados nas montras existentes na área de atendimento ao público. 

Os restantes ficam no armazém. As estantes do armazém dividem-se por: MSRM (os de marca estão 

separados dos medicamentos genéricos- MG), MNSRM, PCHC, medicamentos de uso veterinário, e 

produtos fitoterapêuticos.  

Na Farmácia Lusa a temperatura e a humidade do armazém, bem como do frigorífico, são 

constantemente controladas por um termohigrómetro. O software que lhe está associado permite 

transferir os dados obtidos para um computador e imprimir de quinze em quinze dias os registos 

efetuados, ficando, assim, arquivados numa capa criada para o efeito.  

 

4.5. Controlo de prazos de validade e verificação física do stock 

Na Farmácia Lusa, o controlo dos prazos de validade dá-se em vários momentos: para além 

de ocorrer aquando da receção da encomenda (procedimento atrás descrito), no início de cada mês é 

emitida uma lista dos produtos cujo prazo de validade termina até ao final do mês seguinte. Assim, 

faz-se a comparação da validade de cada produto, manualmente, com a que se encontra na lista, e se 

de facto esta corresponder, o produto é colocado à parte para ser devolvido. Se for superior, regista-

se o prazo de validade mais curto (de entre as várias embalagens em stock), procedendo à alteração 

na ficha do produto. Caso não haja na farmácia mais nenhum exemplar do produto em causa, retira-

se o prazo de validade. Assim, na minha opinião, apesar de o sistema informático ser um grande 

suporte em toda a gestão de uma farmácia, no controlo dos prazos de validade a verificação manual 
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não deve ser posta de parte, pois só assim se conseguem despistar erros. No início de cada mês do 

meu estágio executei e acompanhei todo este procedimento. 

Um dos grandes problemas com que me deparei no estágio foi a constante discrepância entre 

o stock registado no sistema e o realmente existente, pelo que efetuei contagens físicas, de modo a 

atualizar o stock, também por comparação com uma lista retirada do sistema informático. Na 

Farmácia Lusa é, ainda, realizado um inventário anual (geralmente no fim do ano, pelo que não 

participei na sua execução). 

 

4.6. Devoluções 

Não só os produtos que se encontram próximos, ou já expiraram o prazo de validade, carecem 

de devolução, mas também os produtos deteriorados, não solicitados na nota de encomenda, retirados 

do mercado, entre outros casos. Estes fazem-se, então, acompanhar de uma nota de devolução, onde 

constam, para além da identificação do fornecedor, a identificação do(s) produto(s) devolvido(s) (e 

a quantidade), e o motivo da devolução. Esta nota de devolução é impressa em triplicado, assinada e 

carimbada, ficando um exemplar guardado na farmácia (a aguardar resposta do fornecedor), e os 

restantes enviados juntamente com os produtos para o fornecedor. Se este aceitar a devolução 

procederá à troca ou à emissão de uma nota de crédito. Mas se a devolução não for aceite, os 

medicamentos ou produtos voltam à farmácia, sendo considerados perda existencial, com prejuízo 

para a farmácia.  Após se saber qual o parecer do fornecedor, faz-se a regularização da devolução.  

Durante o meu estágio aprendi a elaborar e regularizar notas de devolução, que se deveram 

principalmente a produtos faturados mas não enviados e ao envio de produtos não encomendados. 

 

5. Dispensa de medicamentos 

Segundo o Estatuto do Medicamento, o farmacêutico desempenha um papel fundamental na 

utilização racional dos medicamentos [11]. A dispensa de medicamentos é um ato profissional do 

farmacêutico que se baseia na cedência de medicamentos ou substâncias medicamentosas mediante 

prescrição médica, em regime de automedicação, ou por indicação farmacêutica, devendo estar 

sempre acompanhada de toda a informação indispensável para a sua correta utilização [7]. Assim, o 

farmacêutico detém um papel ativo na compreensão do problema do utente com que se lhe depara, 

avaliando a prescrição e transmitindo-lhe todos os aspetos pertinentes para a resolução da situação 

com segurança.  

Enquanto estagiária notei que a dispensa de medicamentos é a tarefa mais desafiante de um 

farmacêutico comunitário, por envolver maior responsabilidade, mas também a mais gratificante, 

uma vez que me senti útil ao serviço da população.  

O Estatuto do Medicamento classifica os medicamentos, quanto à dispensa ao público, em 

MSRM, ou MNSRM [11]. 
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5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

A dispensa de MSRM efetua-se nos casos em que se apresenta receita médica [12]. Para 

serem considerados MSRM, os medicamentos têm de corresponder a uma condição definida na 

legislação em vigor, podendo ser divididos em medicamentos de receita médica renovável 

(destinados a determinadas doenças ou tratamentos prolongados, podendo ser adquiridos mais de 

uma vez sem necessidade de nova prescrição), de receita médica especial (contêm uma substância 

classificada como estupefaciente ou psicotrópico, ou outra que se inclua aqui por precaução, dados 

os riscos significativos de abuso, toxicodependência, ou uso ilegal) e de receita médica restrita (cuja 

utilização deva ser reservada a certos meios especializados) [11]. 

 

5.1.1. Prescrição médica e sua validação 

As regras de prescrição de medicamentos, os modelos de receita médica, as condições de 

dispensa de medicamentos, e a informação de prestação obrigatória aos utentes encontram-se 

estabelecidas na lei. A prescrição médica deve, então, realizar-se por via eletrónica, podendo aceitar-

se receitas manuais nos casos justificados pelo prescritor: a) Falência informática; b) Inadaptação do 

prescritor; c) Prescrição no domicílio; e d) Até 40 receitas por mês [12].  

Existem vários modelos de receitas: a manual, em que a prescrição é feita em documento 

pré-impresso; a materializada, cuja impressão resulta da prescrição efetuada por meios eletrónicos; 

e a desmaterializada, cuja prescrição ocorre por via eletrónica, sem papel, acessível por meio de 

equipamento eletrónico [12]. Esta última adquiriu caráter obrigatório para todas as entidades do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) no dia 1 de abril de 2016, sendo que na Farmácia Lusa comecei a 

ter contacto com esse modelo de receitas a partir dessa data; o seu aparecimento inicialmente foi 

esporádico, mas o aumento do seu volume ao longo do tempo foi notório. 

Num atendimento em que o utente se faça acompanhar de uma receita médica, o primeiro 

procedimento do farmacêutico deve ser a confirmação da sua validade e autenticidade, através da 

confirmação da presença de todos os requisitos apresentados na legislação [12].  

Em cada receita apenas se podem prescrever quatro medicamentos distintos, num total de 

quatro embalagens, com um máximo de duas embalagens para cada medicamento (com exceção dos 

medicamentos de dose unitária, podendo-se prescrever quatro embalagens do mesmo) [12]. A 

prescrição de medicamentos considerados estupefacientes ou psicotrópicos em receitas 

materializadas ou manuais não pode vir acompanhada da prescrição de outros medicamentos ou 

produtos de saúde, o que também é obrigatório para o caso dos produtos incluídos no Protocolo da 

diabetes mellitus, dos medicamentos manipulados e dos produtos dietéticos [12-15].  

Os medicamentos usados em tratamentos prolongados podem, no caso de receita 

materializada, ser prescritos em receita eletrónica renovável, e no caso de receita desmaterializada, 

coexistir com outros medicamentos, com um limite máximo de seis embalagens por receita [12, 16]. 
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As receitas materializada e manual, bem como cada linha de prescrição da desmaterializada, vigoram 

geralmente por 30 dias, sendo que a materializada pode ser renovável, contendo até três vias. A 

prescrição obrigatória por DCI pode, excecionalmente, ser substituída pela identificação da marca 

ou indicação do titular da autorização de introdução no mercado (AIM), nas situações de: prescrição 

de medicamento com substância ativa (SA) para a qual não exista MG comparticipado, ou para a 

qual só exista original de marca e licenças; e por justificação técnica do prescritor quanto à 

impossibilidade de substituir o medicamento prescrito: Exceção a) prescrição de medicamento com 

margem ou índice terapêutico estreito; Exceção b) suspeita de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma SA, mas identificado por outra denominação comercial; Exceção c) 

medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração superior a 28 dias. 

As exceções têm de ser assinaladas pelo prescritor na receita, em que apenas no caso da Exceção c) 

o utente tem opção de escolha, cingindo-se a medicamentos com preço igual ou inferior ao 

medicamento prescrito [12]. 

Uma receita pode ser rejeitada em várias situações, sendo que os erros mais frequentes com 

que me deparei no meu estágio foram: falta de assinatura do médico, receitas rasuradas pelo médico, 

e prazo de validade expirado. Contudo, a falta de alguns aspetos pode não levar à rejeição da mesma 

(omissão da dosagem ou dimensão da embalagem, por exemplo). 

  

5.1.2. Avaliação farmacoterapêutica, dispensa e aconselhamento 

No caso de a prescrição suscitar dúvidas, o médico deve ser contactado, de modo a serem 

esclarecidos os aspetos necessários para o bom aconselhamento do utente. Durante o meu estágio 

ocorreram vários casos em que no primeiro contacto com a receita tive dificuldade em compreender 

o nome dos medicamentos prescritos, mas dado que antes do início do aviamento a Direção Técnica 

tinha estabelecido que as receitas manuais eram obrigatoriamente lidas por elementos da equipa mais 

experientes, foi-me fácil contar com esse precioso auxílio.  

Após validada a receita, o farmacêutico deve proceder à avaliação farmacoterapêutica da 

prescrição, através da confirmação da real necessidade dos medicamentos, e tendo em conta as 

contra-indicações/precauções, as possíveis interações medicamentosas e a adequação da posologia 

prescrita. Deste modo, uma eficaz comunicação com o utente, colocando-lhe questões pertinentes, é 

fundamental para uma correta interpretação da prescrição. Também a informação cedida, tanto verbal 

como escrita, que deve sempre ser adequada ao nível de conhecimento do utente, se reveste de grande 

importância no uso correto do medicamento e adesão à terapêutica, devendo o farmacêutico 

certificar-se que toda a informação foi compreendida. A maior dificuldade que senti no atendimento 

ao público (que se iniciou no terceiro mês de estágio) foi exatamente comunicar com os utentes, uma 

vez que mostrar-me segura e confiante da informação concedida foi um dos maiores desafios. Assim, 

uma grande ajuda foi o “Curso de Comunicação para Farmacêuticos” que realizei também no âmbito 
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deste estágio, e que me ensinou várias técnicas imprescindíveis para melhorar as minhas aptidões na 

altura de comunicar com os utentes. 

Após a avaliação farmacoterapêutica, no caso de estarmos perante uma receita manual, faz-

se a introdução dos medicamentos no sistema informático, seleciona-se a entidade responsável pela 

comparticipação, e a portaria ou despacho em vigor, caso se aplique. Introduzem-se os códigos 

correspondentes ao número da receita, local da prescrição e do médico prescritor (nas receitas 

materializadas e desmaterializadas nenhum destes passos é necessário). Após o encerramento da 

venda no sistema informático, procede-se à impressão da entidade comparticipadora no verso da 

receita (também não é necessário no caso das receitas desmaterializadas). O utente assina o verso da 

receita (confirma que recebeu os produtos enumerados e, se aplicável, que exerceu direito de opção).

 Em vendas suspensas ou a crédito a fatura é substituída por um documento comprovativo; 

este é convertido em fatura quando a totalidade dos medicamentos é aviada, acabando a venda por 

ficar encerrada definitivamente. 

O farmacêutico é responsável por carimbar, datar e rubricar o verso da receita. São muitas 

as situações que podem conduzir à devolução do receituário, daí a necessidade de grande atenção na 

análise da receita aquando da dispensação. Contudo, na minha opinião, o receituário eletrónico 

permite minimizar os erros de dispensação face à receita manual. Pessoalmente, desde que iniciei o 

atendimento ao público fiz sempre a verificação do código do produto, dado ser frequente haver 

embalagens iguais de diferentes dosagens do mesmo produto, o que seria uma grande fonte de erros 

na dispensa.  

 

5.1.3. Medicamentos genéricos 

Um medicamento genérico (MG) é aquele com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em SA, a mesma forma farmacêutica, e bioequivalência demonstrada face ao 

medicamento de referência; apresenta, por isso, a mesma segurança e eficácia. De facto, as SA destes 

medicamentos são já bem conhecidas, encontrando-se no mercado há vários anos.  

No ato da dispensa, sempre que haja essa possibilidade, o utente deve ser informado da 

substituição de um medicamento de referência por MG, bem como dos MG que são comparticipados 

pelo SNS. As farmácias devem ter sempre em stock no mínimo três MG de entre os que 

correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo [11,17]. Na realidade, a 

grande vantagem que os MG possuem face aos medicamentos de referência é o preço, uma vez que 

o processo de AIM é mais simples. Este aspeto, do meu ponto de vista, pode realmente fazer a 

diferença, uma vez que durante o meu estágio verifiquei a preferência de MG na generalidade dos 

utentes. Sempre que possível, optei pela dispensa destes medicamentos, embora haja ainda muitos 

utentes que não sentem segurança na sua administração, não lhes atribuindo qualidade; muitas vezes 

me perguntaram “Tem a certeza que é igual ao que já tomava?” ou “Se é igual por que razão é mais 

barato?”. Na minha opinião esta questão deveria ser esclarecida de modo mais aprofundado junto da 
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população, por exemplo através dos meios de comunicação social, ou até mesmo através de 

informação direcionada aos médicos, pois em várias alturas verifiquei que mostraram alguma 

reticência em aceitá-los e alertaram os utentes para que atuassem da mesma forma. Este é, portanto, 

um tema que atualmente ainda gera alguma controvérsia.  

 

5.1.4. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

A legislação estabelece o regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e 

psicotrópicos, sendo a dispensa destes semelhante à dispensa dos restantes MSRM, salvo as exceções 

descritas nas tabelas I e II inicialmente incluídas num dos decretos, entretanto já atualizadas variadas 

vezes, que obrigam a um maior controlo [14,18]. Este tipo de medicamentos é utilizado na terapêutica 

de várias doenças, no entanto também atuam sobre o sistema nervoso central, podendo provocar 

habituação e dependência física e psíquica; daí ser necessário evitar a sua utilização ilegítima através 

de legislação mais restrita e rigorosa.  

Na Farmácia Lusa tive várias oportunidades de dispensar este tipo de fármacos, tendo-o feito 

sempre em conformidade com as vigências legais. A sua dispensa obriga ao registo dos dados do 

médico, do utente e do adquirente. São emitidos dois comprovativos da venda do psicotrópico 

(Documento de Psicotrópicos), onde vêm discriminadas as informações dos medicamentos 

dispensados e dos dados inseridos, ficando arquivados na farmácia juntamente com uma fotocópia 

da receita durante um período mínimo de 3 anos. Até ao 8º dia do mês seguinte são enviados para o 

INFARMED os registos de saídas de estupefacientes e psicotrópicos das tabelas I e II; quando se 

trata de receitas manuais, as farmácias enviam também uma digitalização destas (também até ao dia 

8 do mês seguinte). O mapa de balanço (listagem de entradas, saídas e do stock que fica na farmácia) 

é enviado ao INFARMED até ao dia 31 de janeiro do ano seguinte, incluindo todos os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes (Tabelas I, II, III e IV) [12, 13].  

 

5.1.5. Comparticipações 

Há uma grande variedade de entidades de saúde que comparticipam medicamentos, de entre 

os quais contactei mais frequentemente com o SNS, ADSE, e SAMS-Norte. 

A comparticipação dos medicamentos pode ser feita apenas por uma entidade ou através da 

complementaridade de duas entidades (SNS e EDP, por exemplo). Neste último caso os utentes 

devem fazer-se acompanhar do cartão de beneficiário da entidade complementar (não vem descrita 

na receita); fotocopia-se a receita e o cartão, e seguidamente faz-se a impressão do documento de 

faturação da entidade descrita na receita original, e da entidade complementar na fotocópia.  

O Estado pode comparticipar a aquisição dos medicamentos prescritos aos beneficiários do 

SNS e de outros subsistemas públicos de saúde mediante: percentagem do PVP do medicamento, 

sistema de preços de referência, ou ponderação de fatores relacionados (características dos doentes, 
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prevalência de determinadas doenças e objetivos de saúde pública) [17]. As restantes entidades 

definem autonomamente o grau de comparticipação de cada medicamento. 

A comparticipação de medicamentos pelo Estado encontra-se dividida em dois regimes: o 

geral, no qual se estabelecem quatro escalões de comparticipação, A, B, C e D, comparticipados 

respetivamente em 90%, 69%, 37% ou 15% do PVP; e o especial, que abrange os pensionistas com 

um rendimento anual não superior a 14 vezes o salário mínimo nacional, verificando-se um 

acréscimo de 5% para o escalão A e de 15% para os restantes escalões. É, ainda, concedida a estes 

utentes uma comparticipação de 95%, independentemente do escalão, para os medicamentos com 

PVP igual ou inferior ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem [19]. Os 

medicamentos pertencentes a cada escalão encontram-se definidos na Portaria n.º 195-D/2015, de 

30 de junho [20]. Há também regimes de comparticipação especiais para determinadas patologias 

(como o caso do Lúpus) e grupos especiais de utentes, definidas por diplomas oficiais, e que devem 

ser mencionados obrigatoriamente na receita pelo prescritor. A comparticipação do Estado é de 85% 

do PVP no custo de aquisição das tiras teste, e em 100% do PVP no caso das agulhas, seringas e 

lancetas destinadas aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e sistemas públicos, sendo 

também o seu PVP máximo definido na lei  [21], e tendo sido sujeito a recente ajustamento [22].  

Com a introdução de nova legislação, em 2002, ficou estabelecido um sistema de preços de 

referência aplicável à comparticipação do Estado, equilibrando os preços dos medicamentos 

comparticipados, por definição do valor máximo a ser comparticipado – em cada um dos grupos 

homogéneos foi definido o preço de referência (PR), mediante o escalão ou regime de 

comparticipação que lhes é aplicável [23]. O PR para cada grupo homogéneo é a média dos cinco 

PVP mais baixos praticados no mercado, de entre os medicamentos integrantes desse grupo, sendo 

sobre esse valor que o Estado comparticipa. Se o PVP do medicamento for inferior ao valor apurado, 

a comparticipação do Estado é feita em função do PVP; se exceder esse valor, o Estado comparticipa 

a percentagem correspondente do valor do PR [17]. 

 

5.1.6. Conferência de receituário e faturação 

É necessário proceder à conferência de receituário, de modo a que as receitas sejam 

consideradas válidas, uma vez que só assim é que a farmácia pode receber o valor correspondente à 

percentagem da comparticipação do medicamento. Para isso, na Farmácia Lusa cada elemento da 

equipa verifica as próprias receitas aviadas, averiguando se todas estão assinadas e carimbadas, e 

certifica-se, uma a uma, se o número da receita é o mesmo do número impresso no seu verso e se a 

medicação dispensada foi a correta. Organizam-se, depois, as receitas por entidade comparticipante 

e por ordem numérica, em lotes de trinta receitas; no fim de cada mês efetua-se o fecho dos lotes e 

imprime-se em quadruplicado a Fatura Mensal dos Medicamentos e a Relação de Resumo dos Lotes 

(carimbados, datados e assinados pelo diretor técnico ou representante), e um exemplar do Verbete 

de Identificação do Lote (impresso e carimbado quando cada lote está completo, identificando-o) 
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para cada entidade comparticipante; esta documentação é enviada às entidades (à ARS, no caso do 

receituário comparticipado pelo Estado, e à ANF, para as restantes entidades) até ao dia 10 de cada 

mês. Uma das cópias de cada Resumo dos Lotes e da Fatura Mensal fica arquivada na farmácia.  

No decurso do estágio tive um papel ativo na conferência de receituário e sua organização 

por lotes. A equipa da Farmácia Lusa está bastante alerta durante a dispensa de medicamentos para 

a verificação de todos os aspetos que necessitam de maior atenção, de modo a minimizar os erros. 

De facto, mensalmente, apenas um baixo número de receitas carece de correção, e neste caso, durante 

a conferência, se for detetada alguma inconformidade dependente do médico prescritor e não da 

farmácia, o utente é contactado. As receitas devolvidas à farmácia são igualmente escassas.  

 

5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica e conceito de automedicação 

Os MNSRM são aqueles que não correspondem a nenhuma das condições do Estatuto do 

Medicamento que definem os MSRM. A sua aquisição não carece, geralmente, de apresentação 

obrigatória de receita válida, não sendo comparticipados, salvo nas situações previstas na lei [11].  

Atualmente a automedicação é uma prática comum, contudo deve estar limitada às situações 

clínicas referidas na lei [24]. A automedicação pode ser vantajosa por permitir a resolução de 

situações clínicas menores de forma rápida e económica, libertando os recursos do SNS para 

situações mais graves e urgentes. No entanto, no caso de má utilização dos medicamentos, pode 

haver prejuízo para a saúde do utente.  

Os farmacêuticos, quando solicitados pelos utentes, devem possuir um papel ativo, 

intervindo nos casos em que considerem que o medicamento que o utente pretende não é o mais 

adequado para a situação relatada. Se a dispensa de MNSRM ocorrer através da indicação 

farmacêutica, a comunicação com o utente é fundamental, uma vez que a identificação do transtorno 

menor e recolha da história clínica são cruciais para uma correta decisão do tratamento e 

aconselhamento. Contudo, o farmacêutico tem o dever de conhecer os limites da sua ação, 

encaminhando o doente para o médico sempre que considere necessário.  

A dispensa de MNSRM, na Farmácia Lusa, foi uma constante do meu estágio, sendo que os 

mais solicitados foram os antigripais, analgésicos, antipiréticos, antitússicos e expetorantes, e 

laxantes. Ao longo do tempo em que contactei com este tipo de medicamentos foi notória uma 

crescente capacidade quanto ao seu aconselhamento, tendo oportunidade de detetar erros ou 

imprecisões na automedicação efetuada pelos utentes, e sugerido alternativas, do meu ponto de vista 

mais adequadas. Estas, na sua maioria, foram bem recebidas pelos utentes; contudo, houve casos de 

automedicação não recetivos ao aconselhamento prestado, principalmente quando os utentes já 

possuíam uma ideia definida do que pretendiam. Por vezes, houve situações em que foi necessário 

encaminhar os utentes para o médico. Um exemplo ocorrido na Farmácia Lusa foi o de um utente 

habitual de 73 anos que se queixou de dores num dos pés, devido a joanete, e onicomicose avançada 
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em todas as unhas dos dois pés. Apesar de ter sido encaminhado para o médico (dado a gravidade do 

problema), mostrou-se relutante, e o problema continuou sem se resolver. 

 

6. Medicamentos manipulados 

O medicamento manipulado é definido quanto à sua preparação e dispensa pela legislação 

atual [25]. É enorme a quantidade e variedade de medicamentos disponibilizados pela indústria 

farmacêutica, apresentando melhores condições de preparação e menor custo de aquisição. Assim, 

só quando se verifica ausência de medicamentos industrializados para certas patologias, intolerância 

a determinados excipientes, ou necessidade para certos subgrupos populacionais, é que se justifica a 

sua preparação, possibilitando que os utentes tenham acesso a doses, formas farmacêuticas e 

combinações de SA que não existem no mercado, sendo uma boa alternativa em pediatria, geriatria 

e dermatologia. 

Na Farmácia Lusa o volume de medicamentos manipulados é muito baixo. Mesmo assim, 

participei na preparação de uma solução de ácido acético a 3% e de uma pomada salicilada a 10%. 

  

6.1. Matérias-primas 

Também as condições das matérias-primas que podem ser utilizadas na preparação de 

medicamentos manipulados se encontram regulamentadas [25], excluindo-se desde logo as 

substâncias proibidas de serem utilizadas [26].  

As matérias-primas, encomendadas aos armazenistas habituais ou especializados, devem 

fazer-se acompanhar de um boletim de análise que comprove a satisfação das exigências da 

monografia respetiva da Farmacopeia Portuguesa, sendo este arquivado em dossier destinado para 

o efeito [5].  

 

6.2. Preparação  

O farmacêutico tem o dever, antes da manipulação, de verificar a segurança do medicamento 

quanto às doses das SA e à existência de interações que ponham em causa a ação do medicamento 

ou a segurança do doente. O farmacêutico deve também conferir se se reúnem todas as condições à 

sua adequada preparação (como a limpeza do material e disponibilidade de matérias-primas e 

materiais de embalagem) [5]. 

A preparação deve ser feita com o auxílio do FGP, sendo que a Farmácia Lusa dispõe de 

bibliografia adicional de apoio à manipulação (Farmacopeia Portuguesa, Martindale, entre outros). 

Durante a elaboração do manipulado é preenchida a ficha de preparação, que alberga todas as 

informações qualitativas e quantitativas, tal como o resultado do controlo de qualidade 

(características organoléticas, por exemplo) que lhe estão subjacentes, garantindo a rastreabilidade 

no caso de haver alguma falha; esta ficha é, no final, datada e assinada pelo diretor técnico, sendo 



16 

 

arquivada num dossier para o efeito durante o prazo mínimo de 3 anos. Os registos dos controlos e 

calibrações dos aparelhos de medida são também obrigatórios [5].  

 

6.3. Materiais de embalagem, rotulagem e acondicionamento 

As embalagens primárias, que contactam diretamente com o medicamento manipulado, não 

devem ser incompatíveis nem alterar a sua qualidade, sendo de preferência usados materiais de 

embalagem que satisfaçam as exigências da Farmacopeia Portuguesa [5]. Os medicamentos 

manipulados devem ser devidamente rotulados, estando as suas especificações legisladas [5]. O 

acondicionamento depende das formas farmacêuticas e das características de estabilidade dos 

medicamentos. 

 

6.4. Preço dos medicamentos manipulados e sua comparticipação 

O cálculo do PVP dos medicamentos manipulados por parte das farmácias é efetuado com 

base no valor dos honorários da preparação (considera-se um fator “F” atualizado anualmente), no 

valor das matérias-primas (valor da aquisição multiplicado por um fator dependente da maior das 

unidades em que forem utilizadas) e no valor dos materiais de embalagem (determinados pelo valor 

da aquisição multiplicado pelo fator 1,2), podendo calcular-se através da seguinte fórmula [27]: 

Só os medicamentos manipulados que constam da lista publicada na lei são comparticipados, 

sendo o valor definido de 30% do respetivo PVP [28].  

 

7. Outros produtos existentes na farmácia 

7.1. Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos estão definidos na lei em vigor. Estes, salvo raras exceções 

apresentadas no Estatuto do Medicamento, são classificados como MNSRM [11]. Esta é uma 

terapêutica que tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos, apesar de ainda constituir um tema de 

grande controvérsia entre a comunidade científica. Na Farmácia Lusa não contactei com qualquer 

medicamento homeopático, uma vez que raramente são procurados.  

 

7.2. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

Os produtos para alimentação especial também são regulados por decreto-lei. São destinados 

a pessoas com necessidades nutricionais especiais, cuja assimilação ou metabolismo estejam 

perturbados; indivíduos que se encontram em condições fisiológicas especiais e que podem 

beneficiar de uma ingestão controlada de determinadas substâncias contidas nos alimentos; ou 

PVP = (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) 

x 1,3, acrescido do valor de IVA 
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lactentes ou crianças de tenra idade em bom estado de saúde [29]. Estes produtos encontram-se 

definidos pela legislação que enumera os variados tipos de produtos para alimentação especial, sendo 

que os mais representados na Farmácia Lusa são: alimentos para bebés; géneros alimentícios com 

valor energético reduzido (para controlo de peso); alimentos adaptados a esforços musculares 

intensos; e alimentos destinados a pessoas com perturbações de metabolismo [30]. De referir que a 

dispensa destes produtos exige prática, de modo a informar corretamente e elucidar todas as questões 

colocadas pelos utentes. Os produtos com que tive maior contacto foram os destinados a lactentes e 

crianças saudáveis, como leites e farinhas, principalmente da Aptamil®, NAN® e Nutribén®. 

Tornou-se, neste caso, essencial estudar a grande diversidade destes produtos, devido às suas diversas 

especificidades (como a existência de leites antiobstipantes, antiregurgitação, hipoalergénicos, entre 

outros). No entanto, na minha opinião, o farmacêutico deve incentivar a amamentação, uma vez que 

o leite materno garante todo o suporte nutricional necessário, para além de transferir anticorpos para 

o bebé e fortalecer a relação mãe-filho. De facto, a “Conferência Projeto Nacional Farmácia Amiga 

do Aleitamento Materno” a que assisti serviu para aprofundar certas noções e auxiliou futuros 

aconselhamentos nesta área. 

Neste tipo de produtos inserem-se também os suplementos nutricionais, produtos que contêm 

alguns macronutrientes, sendo bastante ricos em micronutrientes. Neste âmbito, o farmacêutico deve 

informar sempre o utente que estes produtos não substituem uma alimentação equilibrada, apenas 

complementando-a. A Farmácia Lusa dispõe, para além de multivitamínicos, em que se destaca a 

venda de Pharmaton® e Multidapta®, suplementos que estimulam a concentração (Sargenor®), 

aumentam o rendimento físico (Magnesium OK), auxiliam o emagrecimento (Bioativo® Slim Duo), 

diminuem a queda capilar (Ecophane®), entre outros.  

 

7.3. Produtos fitoterápicos  

Os medicamentos à base de plantas encontram-se definidos na legislação, que os classifica, 

salvo algumas exceções, como MNSRM [11]. Muitas vezes este tipo de produtos transmite maior 

segurança e confiança às pessoas, por serem “naturais”, mas é função do farmacêutico alertar que 

por serem à base de plantas estes medicamentos não são inócuos, podendo também provocar reações 

adversas, interações medicamentosas (por vezes graves), ou até serem contraindicados em certas 

patologias. A venda destes produtos apresenta alguma expressão na Farmácia Lusa, como o caso de 

chás e tisanas (como Fitos® e Herbis®) e até cápsulas (como as da marca Arkocápsulas®); no 

entanto, os produtos indicados para obstipação (Agiolax® e Bekunis®) são os mais procurados. 

 

7.4. Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

A dermofarmácia inclui formulações usadas no tratamento de dermatoses, lesões e distrofias, 

como a onicomicose ou acne, através do uso de compostos farmacologicamente ativos - função 
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corretiva. Por outro lado, a cosmética tem as funções preventiva e decorativa, sendo os produtos 

desprovidos de SA. Os PCHC são regulamentados por um Regulamento, tendo este já sido 

modificado algumas vezes. Este documento inclui, no Anexo II, uma lista de substâncias que não 

podem fazer parte da sua composição [31].  

A Farmácia Lusa possui vários produtos de dermofarmácia e cosmética, cuja dispensa está 

dependente de fatores económicos, etários, sazonais e publicitários. Quando um utente solicita um 

destes produtos, compete ao farmacêutico avaliar a situação, aconselhando sobre qual o mais 

indicado (de entre o vasto leque disponível), não esquecendo os cuidados a ter e o modo de aplicação. 

No decorrer do meu estágio, sempre que me surgiu qualquer dúvida quanto a esta panóplia 

de produtos procurei perceber todas as suas especificações, recorrendo a catálogos ou 

esclarecimentos por parte dos restantes elementos da equipa. Na Farmácia Lusa podem encontrar-se 

PCHC de diversas marcas, como a Klorane®, Elgydium®, Isdin®, Vichy®, La Roche-Posay®, 

Avène®, A-Derma®, Aveeno®, Roc®, Uriage®, Bioderma®, Babé®, D-Aveia®, Neutrogena®, 

entre outras, sendo que aqueles em que denotei maior procura foram os produtos de higiene oral, 

higiene corporal, hidratação, proteção solar, cremes para o controlo da acne, e antirrugas. 

 

7.5. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Na legislação encontra-se definido o conceito de medicamento veterinário [32]. Embora haja 

casos em que a sua dispensa implica a apresentação de receita veterinária (como o dos antibióticos), 

estes medicamentos não são comparticipados. Apesar de garantirem a saúde animal, têm bastante 

interesse para a saúde pública, por serem um reservatório de agentes patogénicos, e a nível 

económico, impedindo a perda de grande quantidade das produções animais. Os cuidados que um 

farmacêutico deve ter baseiam-se principalmente em saber qual o peso do animal, uma vez que a 

dose a administrar dos produtos e medicamentos de uso veterinário depende do seu peso, e em 

informar adequadamente o utente acerca do seu modo de utilização. 

Muitas são as ocasiões em que é pedido o auxílio do farmacêutico no tratamento de algumas 

doenças nos animais domésticos; destaca-se a situação da utilização de Acarilbial® na escabiose dos 

coelhos (geralmente nas orelhas), por mim presenciada no estágio. Contudo, é necessário ter bastante 

atenção a certas crenças ainda existentes na população, muito difíceis de desmistificar, pois várias 

foram as vezes em que me deparei com casos em que os utentes pretenderam utilizar nos seus animais 

medicamentos de uso humano, cuja utilização em animais está desprovida de qualquer base 

científica.  

Na Farmácia Lusa é alguma a procura de medicamentos de uso veterinário, destinando-se 

principalmente a animais de companhia (cães e gatos). Constatei que a maior preocupação dos 

utentes se deveu à desparasitação (interna e externa), uma vez que a maioria dos medicamentos 

dispensados foram antiparasitários, seguidos das pílulas anticoncecionais.  
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7.6. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos também são legislados. O farmacêutico tem o dever de se inteirar 

da utilidade e modo de funcionamento, pois só assim é capaz de informar o utente da sua correta 

utilização. 

Na Farmácia Lusa existem vários dispositivos médicos, sendo que os mais requisitados ao 

longo do estágio foram meias de compressão, material de penso e preservativos. Uma das 

competências que pude aprofundar foi o procedimento de encomenda de meias de compressão, uma 

vez que implica saber de que forma se devem tirar as medidas da perna, e escolher minuciosamente, 

de entre os vários modelos qual o mais adequado para o utente em questão. Geralmente este 

procedimento na Farmácia Lusa é feito com bastante rigor, uma vez que as meias são encomendadas 

via fax à OCP, sendo feitas por medida, e a sua devolução implica prejuízo para a farmácia. 

 

8. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

Para além da dispensa de medicamentos, a farmácia da atualidade, dado ser um espaço de saúde, 

tem um papel mais complexo, estabelecendo uma estreita relação com os seus utentes. Para isso, 

executa ações de promoção da saúde e bem-estar, baseadas na educação e encorajamento de 

comportamentos saudáveis, tendo em vista a prevenção e evitando “remediar”. A legislação em vigor 

estabelece os serviços farmacêuticos que podem ser prestados nas farmácias [33].  

 

8.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A determinação dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, para além de avaliar o estado de 

saúde do utente (detetando precocemente certas doenças), ou a sua evolução, permite fazer a 

monitorização da terapêutica, averiguando a segurança e eficácia da medicação [7]. Quando efetuei 

estas determinações, forneci sempre aos utentes as informações que achei relevantes, principalmente 

quanto a medidas não farmacológicas conducentes à diminuição de fatores de risco modificáveis, 

esclarecendo quaisquer dúvidas que estes pudessem demonstrar.  

 

8.1.1. Pressão arterial 

A hipertensão arterial é caracterizada por valores de tensão arterial sistólica superiores ou 

iguais a 140 mmHg e/ou valores de tensão arterial diastólica superiores a 90 mmHg [34]. Porém, os 

valores devem ser persistentes para classificar uma pessoa como hipertensa ou normotensa. O 

farmacêutico deve direcionar o utente que esteja numa fase pré-clínica para medidas não 

farmacológicas (reduzir o consumo de sal e de álcool; controlar o peso; parar de fumar; e praticar 

exercício físico) [34]. No caso de uma terapêutica já instituída, cabe ao farmacêutico promover a 
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adesão e acompanhar a terapêutica. Constatei que esta nem sempre é cumprida com rigor, dado ser 

uma doença assintomática e crónica, que implica um grande compromisso por parte do utente.  

A Farmácia Lusa tem à disposição do utente um tensiómetro automático de pulso, que utilizei 

diariamente durante o meu estágio, questionando o utente se consumiu substâncias estimulantes até 

30 minutos antes ou realizou exercício físico. Na avaliação dos valores há também outros fatores 

interferentes, como o estado emocional, por exemplo. 

 

8.1.2. Colesterol total e perfil lipídico 

Na Farmácia Lusa é realizada a determinação de colesterol total e do perfil lipídico, que por 

sua vez inclui a determinação do colesterol total, triglicerídeos, colesterol-HDL e colesterol-LDL, 

bem como o cálculo da razão colesterol total/HDL. Segundo a Direção-Geral da Saúde os objetivos 

terapêuticos a alcançar para pessoas com risco cardiovascular baixo a moderado (segundo o SCORE) 

são: colesterol total <190 mg/dl, c-LDL <115 mg/dl, e triglicerídeos <150 mg/dl, sendo que 

concentrações de c-HDL inferiores a 40 mg/dl no homem ou a 45 mg/dl na mulher são considerados 

marcadores de risco cardiovascular acrescido [35]. No caso de o farmacêutico constatar alteração 

dos valores determinados, deve motivar o utente a evitar a ingestão de alimentos que contêm gorduras 

saturadas e colesterol (alimentos de origem animal), implementando outras medidas saudáveis já 

aqui referidas. A determinação dos triglicerídeos deve ser feita com jejum de 12 horas, enquanto que 

a do colesterol total deve ser feita idealmente em jejum, mas na Farmácia Lusa também se efetua a 

determinação desde que se tenha feito um pequeno almoço ligeiro, uma vez que a subida de colesterol 

não é tão sensível às interferências das gorduras como a dos triglicerídeos. Realizei diversas vezes 

este tipo de avaliação, fazendo-se por picada do dedo, em que o sangue capilar é colocado numa tira 

teste específica.   

 

8.1.3. Glicemia 

A determinação da glicemia pode ser efetuada para o controlo da diabetes mellitus, ou seu 

rastreio. É de extrema importância a normalização dos níveis de glicemia sanguíneos, sendo a sua 

monitorização fundamental para o acompanhamento do diabético [36]. Esta é efetuada em jejum e 

idealmente também 2 horas após a refeição, recorrendo-se a uma amostra de sangue, obtida por 

picada do dedo, colocada numa tira de teste específica. Após a determinação, que realizei variadas 

vezes durante o estágio, deve dialogar-se com o doente acerca do resultado, explicando as vantagens 

de um estilo de vida saudável (destaque para a restrição de hidratos de carbono da dieta, 

principalmente açúcares simples, e prática de exercício físico regular).  
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8.1.4. Ácido úrico 

A hiperuricemia pode ocorrer devido a uma superprodução ou a uma subexcreção de ácido 

úrico. A gota, uma das doenças reumáticas mais prevalentes no mundo, resulta do depósito de cristais 

de ácido úrico, sobretudo em articulações, sendo que a crise de gota é caracterizada por um início 

brusco de dor intensa e inflamação [37]. Na Farmácia Lusa a determinação do ácido úrico é pouco 

requisitada, pelo que infelizmente não realizei qualquer determinação desta natureza; contudo, o 

aconselhamento farmacêutico nesta situação deverá ter em conta a alimentação (diminuição no 

consumo de carnes vermelhas e de bebidas alcoólicas, e a ingestão de muita água). 

 

8.1.5. Peso, altura e Índice de Massa Corporal 

A Farmácia Lusa possui uma balança eletrónica que avalia o peso, altura e determina o Índice 

de Massa Corporal (IMC), indicando se este está normal, baixo ou elevado. A utilização da balança 

por parte do utente não requer a intervenção do farmacêutico; contudo, este deve alertar para os 

problemas que a obesidade acarreta, referindo a importância de uma alimentação equilibrada e 

motivando a prática de exercício físico. Não menos importantes são os casos de subnutrição. 

 

8.1.6. Teste de gravidez 

O teste de gravidez é baseado na determinação da hormona gonadotrofina coriónica (hCG), 

produzida após nidação. A Farmácia Lusa vende e efetua este teste, e no meu estágio tive 

oportunidade de realizar este teste na farmácia, tendo-o também dispensado para sua realização em 

casa. Neste último caso expliquei o seu funcionamento, e que deve ser feito preferencialmente com 

a primeira urina da manhã, confirmando que o utente compreendeu todas as indicações. 

 

8.2. Administração de injetáveis 

Na Farmácia Lusa administram-se injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação, sendo executado apenas por farmacêuticos aptos para tal [7]. Dada a possibilidade de 

ocorrência de choque anafilático, nesta farmácia não se procede à administração de antibióticos.  

No dia 2 de abril de 2016 concluí o “Curso de Administração de Vacinas e Injetáveis”, com 

a duração de 8 horas, sendo que durante o meu estágio na Farmácia Lusa, dada a minha condição de 

estagiária, não procedi a nenhuma administração deste tipo de medicamentos. Contudo, tive a 

oportunidade de observar variadas vezes este procedimento, tendo-me sido fornecidas algumas 

recomendações. 

 

8.3. VALORMED 

O VALORMED é a entidade responsável pelo sistema de gestão dos resíduos de embalagens 

e medicamentos fora de uso, tendo como principal objetivo a recolha e tratamento seguros dos 



22 

 

medicamentos, de modo a evitar que os resíduos dos medicamentos estejam acessíveis na natureza. 

Assim, cabe às farmácias sensibilizar e incentivar os utentes para aderirem, informando-os da 

possibilidade de entregarem na farmácia resíduos de embalagens e de produtos fora de uso (fora do 

prazo de validade ou que já não estão a ser utilizados). Durante o meu estágio por diversas vezes os 

utentes entregaram as suas embalagens e medicamentos fora de uso, sendo estes colocados em 

contentor próprio [38].  

 

8.4. Farmacovigilância 

A introdução de um novo medicamento no mercado implica a realização de uma série de 

ensaios. Contudo, determinados aspetos da sua atividade farmacológica não são detetados durante 

estes ensaios, uma vez que não são testados numa população tão abrangente, nem com as mesmas 

características da população a quem se destinam. Os farmacêuticos, por se encontrarem num local 

privilegiado para a recolha de informação sobre reações adversas medicamentosas (RAM), têm o 

dever de as notificar [39]. Em caso de suspeita de RAM deverá proceder-se ao registo num portal 

criado para o efeito pelo INFARMED, diretamente ao Sistema Nacional de Farmacovigilância de 

medicamentos para uso humano, ou através do preenchimento de um formulário, indicando todas as 

informações necessárias quanto à reação adversa em si, sua relação com a toma de medicamentos e 

outros medicamentos que o doente esteja a tomar (incluindo os MNSRM) [7]. Esta notificação pode 

ser efetuada por qualquer profissional de saúde ou pelo utente, sendo que o farmacêutico tem o dever 

de consciencializar o utente para a importância de reportar estas situações. O Curso 

“Farmacovigilância e Assuntos Regulamentares em Medicamentos” que frequentei no dia 23 de 

maio, promovido pela Cooprofar, e com duração de 2 horas, foi bastante útil ao me elucidar acerca 

da importância deste procedimento. 

 

9. Qualidade 

O diretor técnico da farmácia é o responsável pelo estabelecimento, documentação, 

implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão de todas as atividades com 

influência na qualidade dos serviços prestados pela farmácia. De facto, todos os serviços 

farmacêuticos devem apresentar altos padrões de qualidade, uma vez que o principal objetivo de um 

farmacêutico é a satisfação dos utentes e a sua saúde e bem-estar. Para isso, todos os procedimentos 

devem ter como referência as BPF. [7]. 

Na Farmácia Lusa verifiquei que existe uma constante preocupação na aplicação das BPF. 

 

10.  Ações de formação 

Quanto às competências de um farmacêutico “a formação continuada deve incluir a 

frequência de cursos de formação científica e técnica, simpósios, congressos, encontros profissionais 



23 

 

e científicos, sessões clínicas internas da farmácia, e ainda a leitura de publicações que contribuam 

para a sua atualização profissional e reforço das suas competências” [7]. Deste modo, na tabela em 

anexo (Anexo III) enumero as várias ações de formação/cursos que frequentei durante o meu estágio 

na Famácia Lusa. 

 

11.  Considerações finais 

Os seis meses de estágio em farmácia comunitária permitiram-me adquirir um vasto leque 

de conhecimentos práticos no que diz respeito ao ato farmacêutico. Na realidade, este estágio é um 

grande complemento às competências conferidas na Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto. Este fez-me contactar com o verdadeiro “mundo do trabalho” e exigências e responsabilidades 

que este acarreta. De facto, nestes seis meses pude aperceber-me que ser farmacêutico é realmente 

exigente: com o objetivo último de satisfazer o utente, muitos são os entraves que hoje em dia nos 

são colocados, pois para além de darmos o melhor de nós, temos também de nos debater diariamente 

com o contexto socioeconómico, ou falta constante de medicamentos no mercado. Inicialmente a 

adaptação a esta nova realidade não foi fácil, principalmente no que se deveu à comunicação com os 

utentes, mas a segurança rapidamente começou a aumentar, acompanhando a aquisição de 

conhecimentos. Foram vários os desafios colocados, não só pelos utentes, mas também pela equipa 

da Farmácia Lusa, os quais me enriqueceram a nível pessoal e profissional.  

Considero que este estágio foi extremamente positivo e que os seus objetivos foram 

cumpridos com sucesso.  

Assim termina a minha formação académica, seguindo-se uma nova jornada, repleta de 

entusiasmo e curiosidade em saber mais, bem como vontade de fazer a diferença.  
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PARTE 2- TEMAS DESENVOLVIDOS 

  

TEMA 1 - Interações entre a aspirina, como antiagregante plaquetário e outros anti-

inflamatórios não esteróides   

A escolha deste tema ocorreu por sugestão do diretor técnico da Farmácia Lusa, uma vez que 

um grande número de utentes se encontra a tomar aspirina; e teve como objetivo alertar os 

farmacêuticos e técnicos que trabalham nesta farmácia para esta questão, de forma a efetuarem um 

melhor aconselhamento sobre o assunto. 

 

1. Aspetos Históricos da aspirina 

A aspirina foi sintetizada em 1897 em Elberfeld, na Alemanha, na empresa Bayer, mas só 

em 1948 é que se reconheceu que a aspirina era capaz de reduzir a agregação plaquetária. O 

mecanismo de ação da aspirina foi elucidado por John Vane, que ganhou o Prémio Nobel em 1982 

[40]. Mais tarde foi demonstrado que o efeito antiagregante plaquetário da aspirina podia ser útil na 

redução do risco de doenças de natureza trombótica, como o enfarte agudo do miocárdio e o acidente 

vascular cerebral (AVC), e desde então a sua utilização para prevenir estas doenças tem aumentado 

[41].  

 

1.1. Mecanismo de ação da aspirina 

A aspirina atua por inibição da conversão do ácido araquidónico 

(AA) em prostaglandina G2 (PGG2) e H2 (PGH2) devido à acetilação da 

enzima cicloxigenase (COX, da qual se conhecem várias isoformas). 

Este mecanismo tem como consequência a inibição da formação de 

tromboxano A2 (TXA2), que é o principal produto da isoforma COX-1 

(Fig. 1). O TXA2 faz parte de uma das principais vias de ativação das 

plaquetas, provocando agregação plaquetária de forma irreversível, 

vasoconstrição e proliferação do músculo liso [42,43]. O TXA2 

contribui para a formação de trombos e a diminuição da sua síntese 

reduz o risco de ocorrência de trombose [40]. A acetilação da COX-1 

pela aspirina ocorre no resíduo de serina, na posição 530 (Ser530) de 

um canal hidrofóbico da enzima, impedindo o acesso do AA ao local 

ativo da enzima [41]. Mesmo em baixas doses, 70-100 mg/dia, a aspirina bloqueia irreversivelmente 

a COX-1 plaquetária. As plaquetas são particularmente sensíveis a esta inibição, pois sendo 

anucleadas não sintetizam proteínas, o que significa que a acetilação da COX-1 tem como 

consequência a inibição da formação de TXA2 durante o tempo em que a plaqueta está em circulação 

Fig. 1- Mecanismo de ação da 
aspirina [44].  
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(cerca de 10 dias). Além disso, as plaquetas expressam quase exclusivamente a COX-1, que é muito 

mais sensível (100x) à aspirina do que as outras isoformas da COX, como a COX-2 [40].  

 

CASO PRÁTICO 

 Homem de 62 anos com uma tendinite no joelho encontra-se a fazer medicação com 

aspirina como antiagregante plaquetário e necessita de tomar um anti-inflamatório 

durante um mês. Qual deverá ser o AINE mais adequado para administrar, no sentido 

de melhorar a sua condição no joelho, em associação com a aspirina, sem perda de 

efeito antiagregante plaquetário? 

 

2. A interação dos anti-inflamatórios não esteróides com a aspirina 

O uso de anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) em doentes com doenças inflamatórias 

crónicas, como no caso exposto, que necessitam de prevenir simultaneamente o risco de trombose 

com aspirina é muito prevalente. A coadministração de AINEs e aspirina é favorecida pelo facto das 

doenças inflamatórias crónicas, como o caso das tendinites ou da artrite reumatóide, surgirem muitas 

vezes associadas a complicações cardiovasculares, como o enfarte agudo do miocárdio e situações 

de isquemia, devido ao papel dos processos inflamatórios na aterosclerose [45]. A aspirina, mesmo 

em baixas doses, é capaz de inibir irreversivelmente a COX-1 plaquetária, enquanto os outros AINEs, 

apesar de pertencerem à mesma classe de fármacos, são compostos que inibem de forma reversível 

a enzima [46], sendo o grau de inibição da COX-1 determinado, em grande parte, pelo tempo de 

semivida dos compostos [45]. 

 

2.1. Aspetos mecanísticos 

Tanto os locais de ligação da aspirina como os dos 

AINEs se situam no canal hidrofóbico da COX-1 [41] e esta 

interação tem vindo a ser comprovada em vários estudos. Foi 

demonstrado em voluntários saudáveis que o ibuprofeno, mas 

não o diclofenac nem o acetaminofeno, interfere com a 

inibição da agregação plaquetária causada pela aspirina. 

Quanto ao celecoxib as conclusões divergem, tendo-se 

demonstrado a ocorrência de interação com a aspirina in vitro 

e in vivo, em vários pacientes, mas ocorre o oposto em 

pacientes com osteoartrite tratados com baixas doses de 

aspirina. Nos casos do ibuprofeno, naproxeno, oxaprozina, 

ácido flufenâmico, piroxicam, celecoxib, dipirona, e 

nimesulide verificou-se que interagem com a aspirina, nas concentrações terapêuticas [45].  

Fig. 2- Acetilação da enzima COX-1 pela 
aspirina, com sua consequente inativação 

permanente [47]. 
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A acetilação da COX-1 pela aspirina envolve uma ligação reversível inicial, de afinidade 

fraca, que torna possível a outros AINEs competir com a aspirina, protegendo a COX-1 plaquetária 

da inativação permanente por acetilação (à entrada do canal da enzima a aspirina estabelece uma 

ligação reversível com a arginina na posição 120 (Arg120), seguindo-se depois o estabelecimento da 

ligação covalente à Ser530, com consequente acetilação [45]. O produto da reação, o ácido salicílico, 

liga-se por ligações de hidrogénio do carboxilato à Arg120 e à tirosina na posição 355 (Tir355) (Fig. 

2). O resíduo de Ser530 é muito importante por envolver a transferência do grupo acetilo da aspirina 

para o grupo hidroxilo do resíduo, esperando-se que os AINEs que interagem com este resíduo 

interfiram com a ação antiagregante plaquetária da aspirina.  

Estudos moleculares de docking permitiram concluir que o naproxeno, nimesulide, 

oxaprozina, piroxicam e dipirona formam ligações de hidrogénio com a Ser530 do canal hidrofóbico, 

mas também se observaram interações com outros aminoácidos deste canal: o celecoxib forma uma 

ponte de hidrogénio com a Tir355, e o ibuprofeno com os resíduos Arg120 e Tir355. A interação 

com estes resíduos impede o acesso da aspirina ao canal hidrofóbico e diminui a sua atividade 

antiagregante plaquetária. Os estudos de docking sobre o acetaminofeno revelaram apenas uma 

interação com a Arg120 por formação de uma ponte de hidrogénio, sendo que esta ligação não é 

suficiente para causar uma diminuição da ação da aspirina. Os estudos de docking do diclofenac e 

cetorolac não revelaram interações por ligações de hidrogénio com nenhum aminoácido envolvido 

na ligação da aspirina à COX-1, o que permite afirmar que no caso dos AINEs que não interferem 

com a função da aspirina não há ligações de hidrogénio com aminoácidos relevantes da enzima [40]. 

Os inibidores da COX-2 ligam-se ao seu side pocket, não presente na COX-1, não interagindo com 

a aspirina [41,43]. Contudo, embora o celecoxib só por si não possua efeito na trombose, quando é 

utilizado em associação com a aspirina verifica-se uma atenuação do efeito antiagregante plaquetário 

[45].  

Destaca-se a importância das interações dos AINEs com aminoácidos do canal 

hidrofóbico da COX-1 como o principal mecanismo responsável pela diminuição da atividade da 

aspirina, uma vez que estas ligações permitem prever quais os compostos que provocarão esse 

efeito [42]. 

 

2.2. Aspetos farmacocinéticos 

Quanto à farmacocinética, o tempo de semivida da aspirina no plasma é de apenas 15-20 

minutos devido à rápida desacetilação a salicilato. Este tempo é muito mais curto do que o tempo de 

semivida de outros AINEs e pode impedir a ação da aspirina quando combinada com outros AINEs. 

Isto é facilitado pela fraca afinidade da ligação inicial da aspirina ao interior do canal hidrofóbico da 

COX-1. Por outro lado, como a inibição da agregação plaquetária pela aspirina é irreversível e 

duradoura, doses pequenas de um AINE administradas para a dor aguda não interagem com a 

aspirina. Um fator determinante na interação dos AINEs com a aspirina ao nível da COX-1 
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plaquetária é de facto a concentração plasmática do AINE utilizado. Sendo a aspirina rapidamente 

desacetilada a ácido salicílico, os AINEs que com ela interagem, se necessário, devem ser 

administrados em dose única 2 horas depois da toma da mesma, e não menos de 8 horas antes, sendo 

este intervalo de tempo essencial para permitir a inibição da agregação plaquetária. No entanto, doses 

diárias de AINEs de curta duração de ação ou doses únicas de AINEs de longa duração podem 

provocar interação duradoura com a aspirina [45]. Verificou-se que o efeito inibitório da aspirina nas 

plaquetas, em doses reduzidas, é inibido de forma competitiva por uso prolongado de múltiplas doses 

de ibuprofeno (3x/dia), mesmo quando a aspirina é administrada antes da primeira dose. Por outro 

lado, a administração de diclofenac de libertação prolongada num regime igualmente típico (2x/dia) 

não provoca inibição da ação da aspirina, o que mostra a baixa potência e duração de ação do 

diclofenac [41].  

 

2.3. Efeitos gastrointestinais  

A COX-1 é expressa constitutivamente em vários tecidos, incluindo na mucosa gástrica, ao 

nível das células endoteliais e nas plaquetas dos vasos desta região. A inibição da COX-1 diminui a 

proteção conferida à mucosa gástrica pelas prostaglandinas, enquanto os compostos seletivos para a 

COX-2 inibem preferencialmente as prostaglandinas envolvidas na dor e inflamação [48].  

Estudos endoscópicos sugerem que os inibidores da COX-2 quando administrados em 

combinação com a aspirina causam um aumento da taxa de úlceras gastrointestinais e outras 

complicações, comparativamente à administração de inibidores da COX-2 isoladamente, o que 

poderá ser atribuído à ação da aspirina sobre a mucosa (por inibir a COX-1 da mucosa 

gastrointestinal) e também porque a inibição da COX-2 impede a formação de lipoxinas com efeitos 

protetores da mucosa [43]. Apesar disso, os AINEs seletivos para a COX-2 não interferem com a 

COX-1 da mucosa, nem com as plaquetas, sendo que, de acordo com estudos in vitro, causam menos 

danos gastrointestinais e menos interferência com a função plaquetária do que os não seletivos [49]. 

 

2.4. Efeitos cardiovasculares  

Os AINEs não seletivos e os inibidores seletivos da COX-2 aumentam o risco cardiovascular 

devido a uma variedade de mecanismos, incluindo alterações no balanço TXA2/PGI2, atenuação dos 

benefícios da aspirina e dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando a 

retenção de sódio e fluidos. Os AINEs inibidores seletivos da COX-2 inibem os potenciais benefícios 

da vasodilatação e da inibição plaquetária mediada por prostaciclinas, mas não a vasoconstrição 

patológica e a agregação plaquetária mediada pelo TXA2. Estas diferenças podem explicar o aumento 

do risco cardiovascular associado ao seu uso comparativamente aos restantes AINEs [48].  
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3. Conclusão 

Em relação a esta pequena revisão é possível concluir que os diversos AINEs têm diferente 

capacidade de interagir com a aspirina [43], o que depende maioritariamente das interações 

moleculares que se verificam com os resíduos de aminoácidos do local ativo da COX-1 [42]. Por 

esta razão, se for necessária terapia conjunta, e como resposta à pergunta inicialmente colocada no 

caso de estudo, o ideal é que seja escolhido um AINE que não interaja com a aspirina, como é o caso 

do acetaminofeno ou do diclofenac [43]. De referir que em 2011 um grupo de reumatologistas 

concluiu que os AINEs deviam ser usados com precaução em pacientes com artrite reumatóide e 

doenças cardiovasculares, e que o acetaminofeno deveria ser considerado a terapia de primeira linha 

nestes casos [48]. Contudo, o mecanismo competitivo da interação entre aspirina e AINEs na COX-

1 das plaquetas sugere que uma diminuição da dose dos AINEs e o aumento da dose de aspirina a 

administrar permitiria também evitar esta interação [43]. No caso de a escolha recair num AINE que 

apresenta interação com a aspirina, o ideal é que seja administrado pelo menos 2 horas após ou 8 

horas antes da toma de aspirina; porém, demonstrou-se que no caso de AINEs que são administrados 

de forma crónica é impossível evitar a existência de uma interação permanente com a aspirina [45]. 

A escolha de um AINE seletivo para a COX-2 não é uma boa opção em comparação com os restantes 

AINEs, pois apesar de na sua generalidade esta classe de compostos não interagir com o canal 

hidrofóbico da COX-1 [41] e ter efeitos adversos ao nível gastrointestinal menos marcados, 

apresentam um maior risco cardiovascular [48]. Uma outra opção para prevenir este tipo de 

interações seria substituir a aspirina por outro antiagregante plaquetário, como é o caso do 

clopidogrel, embora não exista grande suporte científico quanto à vantagem desta substituição [45].  

As ideias principais deste trabalho foram divulgadas numa formação interna dirigida à 

equipa da Farmácia Lusa, fazendo-se acompanhar de uma tabela resumida e conclusões do 

trabalho elaborados para consulta dos respetivos funcionários (Anexo IV). 

 

TEMA 2 - Contraceção de emergência: mecanismos de ação e eficácia 

 

1. Contextualização 

A escolha deste tema ocorreu após uma situação com que fui confrontada na Farmácia Lusa: 

verificava-se uma discrepância entre o conhecimento da equipa da farmácia e a informação cedida 

por um delegado de informação médica de uma das marcas de contracetivos, quanto à contraceção 

de emergência. Tornou-se relevante averiguar vários factos científicos neste contexto: 

-Qual o mecanismo de ação das duas moléculas existentes no mercado; 

-Qual a eficácia após ovulação;  

-Qual a eficácia após fecundação, mas antes da nidação. 
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Os contracetivos de emergência autorizados na União Europeia contêm as substâncias ativas 

levonorgestrel (LNG) ou acetato de ulipristal (AUP), que atuam por inibição ou atraso da ovulação. 

Os medicamentos que têm autorização de comercialização em Portugal são o levonorgestrel com as 

marcas Norlevo® e Postinor® e o acetato de ulipristal comercializado com a designação de 

EllaOne® (Fig. 3). 

 

 

 

Os medicamentos Norlevo® e Postinor® estão classificados como medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) e devem ser utilizados até 72 horas após uma relação sexual 

desprotegida ou falha do contracetivo usado [50]. O medicamento EllaOne® foi submetido a um 

processo de autorização centralizado pela União Europeia, estando disponível desde 2009 

inicialmente como um medicamento sujeito a receita médica (MSRM) [51,52]. Atualmente está 

disponível em Portugal, sendo considerado MNSRM de dispensa exclusiva em farmácias (MNSRM-

EF) [51]. Assim, é essencial que o farmacêutico esteja bem informado no que diz respeito à 

contraceção de emergência, especialmente quanto à dispensa de EllaOne®. 

Na fase folicular do ciclo menstrual a hormona FSH (libertada pela hipófise) promove a 

diferenciação do folículo primário em secundário e atua nas células granulosas, estimulando a 

produção de estrogénios, que suportam o crescimento do folículo e a reconstrução do endométrio. 

Na fase pré-ovulatória os níveis de estrogénios aumentam e estimulam o hipotálamo, provocando o 

aumento da secreção de LH pela hipófise, que atuando nas células da teca estimula a atividade 

proteolítica. Isto resulta na rutura do folículo e libertação do óvulo para as trompas de Falópio (Fig. 

4).  

A ovulação normalmente ocorre 13 a 16 horas depois do pico de LH e 24-26 h após o pico 

de estradiol. A pequena janela fértil, ou seja, o período em que há maior probabilidade de engravidar 

(48 h no máximo) termina um dia após a ovulação [54] e desde que os espermatozoides são 

depositados no trato genital feminino podem fertilizar um ovócito libertado do folículo durante o 

período de 5 dias, o que aumenta o risco de gravidez no caso de uma relação sexual não protegida 

[52,55]. 

Fig. 3- Principais contracetivos orais de emergência dispensados em Portugal. 
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2.  Mecanismo de ação dos contracetivos de emergência 

Na posologia recomendada (1,5 g), pensa-se que o LNG atua principalmente por impedir a 

ovulação e a fertilização no caso da relação sexual desprotegida ter ocorrido na fase pré-ovulatória, 

quando a probabilidade de fertilização é maior [56]. Nos casos em que se verifica ovulação nas 

mulheres que tomaram esta pílula tem também sido descrita a ocorrência de ovulação disfuncional 

[55].  

O AUP numa dose de 30 mg apresenta maior eficácia e o mesmo tipo e intensidade de efeitos 

adversos que o LNG [52,54,57]. Este é um modulador seletivo dos recetores de progesterona. Apesar 

de os estudos efetuados mostrarem que o principal mecanismo de ação é a inibição da ovulação, 

alguns autores defendem a possibilidade de ocorrerem efeitos pós fertilização, com as consequentes 

repercussões éticas [54]. Contudo, até ao momento, o único contracetivo de emergência conhecido 

que é capaz de prevenir a fertilização e a recetividade do endométrio é o Dispositivo Intrauterino 

(DIU) de cobre, sendo por essa razão o contracetivo de emergência mais eficaz do mercado [52]. 

 

2.1.Ação no útero  

Há quem defenda que o LNG também pode modificar a ação da progesterona no endométrio 

e a produção de progesterona pelo corpo lúteo. Teoricamente isto pode causar alguma 

dessincronização entre o desenvolvimento do endométrio e o desenvolvimento embrionário, e 

prevenir a implantação de um óvulo fecundado no útero. Se a interferência com a recetividade 

Fig. 4- Esquema representativo das alterações que ocorrem durante ciclo menstrual e variações hormonais [53]. 
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estivesse de facto envolvida no mecanismo de ação, não se verificaria a redução da eficácia ao longo 

das primeiras 72 h após a relação sexual desprotegida, e por essa razão, estudos recentes defendem 

que o LNG não tem qualquer ação no endométrio ou na nidação [55]. 

No caso dos efeitos da toma de AUP, resultados contraditórios dos vários estudos têm sido 

tema de debate [54]. Pensa-se que a elevada eficácia deste em prevenir a gravidez, que é constante 

durante os 5 dias após a relação sexual não protegida, possa ser atribuída a um efeito pós-fertilização. 

Em vários estudos se concluiu que doses menores de AUP (30 mg) não têm efeito significativo sobre 

a espessura do endométrio, embora noutros estudos se tenha defendido que sim. No que diz respeito 

à nidação, não se verificou diferença significativa na capacidade de nidação de embriões no caso da 

toma de AUP comparativamente com os respetivos controlos, e não se detetaram alterações 

degenerativas nos próprios embriões [54].  

 

2.2.Ação nas trompas de Falópio 

Geralmente a fertilização ocorre 24 h após a ovulação, sendo que no transporte do zigoto 

pelas trompas de Falópio estão envolvidas contrações musculares e movimentos ciliares. O transporte 

demasiado rápido ou demasiado lento do zigoto conduz à dessincronização da implantação do 

blastocisto no endométrio [54].  

A possibilidade de interferência do LNG com o transporte ao longo das trompas de Falópio 

é pouco provável. Em mulheres tratadas com LNG a taxa de gravidez ectópica não excedeu a taxa 

observada na população em geral, sugerindo que o transporte do embrião não é influenciado por este 

composto [52,55]. Por outro lado, há estudos que sugerem que o LNG pode diminuir a frequência do 

movimento ciliar in vitro e in vivo. O mesmo é defendido quanto ao AUP: tem uma ação agonista 

nos recetores da progesterona nas trompas, em contraste com a ação antagonista nos ovários; aumenta 

a expressão de mRNA dos recetores de progesterona; e diminui a contração muscular das trompas. 

Assim, o AUP deveria aumentar o risco de gravidez ectópica, o que também não se tem verificado. 

Os efeitos destes compostos nas trompas de Falópio ainda são pouco claros [54]. 

 

2.3.Ação no muco cervical e nos espermatozóides 

Verificou-se que no caso das mulheres que tomaram o LNG no dia anterior à ovulação se 

encontraram igualmente protegidas, uma vez que apresentavam espessamento do muco cervical, o 

que interfere com a passagem dos espermatozóides. Este efeito transitório é mais pronunciado nas 

12 h seguintes à toma da pílula e desaparece passadas 24 a 48 h. Este mecanismo parece funcionar 

durante o mais curto intervalo de tempo entre o tratamento e a ovulação, que é o que acontece em 

mulheres cuja relação sexual desprotegida ocorreu dois dias antes da ovulação e em que a toma de 

LNG ocorreu um dia antes da ovulação [55].  
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Um estudo recente mostrou que o AUP, dependendo da dose, suprime a reação acrossómica 

induzida pela progesterona, o que não acontece no caso do LNG, concluindo-se que o AUP modula 

a atividade dos espermatozóides [54].  

 

3. Eficácia da contraceção de emergência 

A eficácia dos contracetivos deste tipo depende se as mulheres tiveram uma relação sexual 

desprotegida antes ou depois da ovulação. As falhas da prevenção da contraceção que se verificam 

na sequência da toma de LNG ocorrem quando a sua administração é feita após a ovulação [55].  

A razão entre as gravidezes observadas/expectáveis é um fator aceitável para definir a 

eficácia do LNG, sendo que a sua eficácia quando usado antes da ovulação é de 100%. Pelo contrário, 

quando o tratamento ocorre depois da ovulação a razão entre gravidezes observadas/ expectáveis não 

é estatisticamente diferente, indicando que nenhum processo reprodutivo pós ovulação foi alterado 

com o tratamento com LNG. Existe uma certa variabilidade no dia em que ocorre a ovulação (nem 

sempre ocorre no 14º dia do ciclo), tal como o que acontece com a duração da fase proliferativa (nem 

sempre tem a duração de 14 dias), parâmetro que foi ignorado em vários estudos que estimaram a 

eficácia do LNG [52,55]. De facto, quando este é utilizado durante a fase folicular consegue inibir 

ou atrasar a ovulação, e esta interferência depende do estadio da fase folicular. A interferência com 

a migração de espermatozóides ou com a ovulação está de acordo com a observação de que o LNG 

é mais eficaz quando administrado o mais cedo possível após uma relação sexual desprotegida [55]. 

Quando o tamanho do folículo é superior a 18 mm, ou seja, a partir do momento em que ocorre o 

pico de LH, o LNG não consegue prevenir a ovulação, enquanto o AUP atua até imediatamente antes 

da ovulação, sendo por isso mais eficaz; isto é muito importante, pois este período coincide com a 

fase mais fértil. O tratamento com AUP previne a ovulação ao reprimir a expressão dos genes 

dependentes do recetor da progesterona que são críticos para a ovulação. Todos os estudos 

concluíram que o AUP é eficaz na inibição da ovulação, mesmo quando administrado pouco antes 

do pico de LH [54,57].  

 

4. Conclusão 

Em conclusão, o LNG é muito eficaz na prevenção de uma gravidez não desejada quando é 

utilizado antes da ovulação, mas quando é usado depois da ovulação é completamente inútil na 

prevenção da gravidez, por não ter qualquer efeito significativo nos processos reprodutivos 

subsequentes, incluindo a implantação do embrião e atividade dos espermatozóides [55]. 

Até hoje, a maioria das evidências excluem um efeito pós-fertilização do AUP, apesar de 

haver um efeito na atividade dos espermatozóides, mas não no endométrio, quando testado em doses 

relevantes. A diferença entre a ação do LNG e o AUP está na sua janela de ação, sendo que o AUP 

é capaz de atuar imediatamente antes da ovulação. São, portanto, necessários mais estudos para 

clarificar os mecanismos de ação dos contracetivos de emergência no período pós fertilização [54].  
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Este trabalho cumpriu o objetivo de elucidar a equipa da Farmácia Lusa. O delegado de 

informação médica que motivou esta pesquisa voltou dias mais tarde à farmácia, já melhor 

informado, concordando com as conclusões aqui descritas. Para além disso, a equipa da Farmácia 

Lusa marcou presença numa ação de formação sobre contraceção de emergência e contraceção sem 

estrogénios, realizada pelo laboratório Gedeon Richter, que serviu também como complemento a 

este trabalho. 

 

TEMA 3 - Guia prático de aconselhamento na obstipação 

A escolha deste tema deveu-se a se ter verificado grande procura de laxantes na Farmácia 

Lusa, principalmente nos meses de verão, durante o meu estágio, e ao facto destes medicamentos 

serem um grande alvo de automedicação, uma vez que na sua maioria são MNSRM, podendo, 

inclusivamente, ser adquiridos fora das farmácias, sem qualquer aconselhamento. O guia de 

aconselhamento que elaborei neste contexto tem como objetivo ser uma mais-valia para a equipa da 

Farmácia Lusa, distinguindo os vários tipos de laxantes e suas indicações nas diversas situações que 

podem ocorrer, de forma a proporcionar um aconselhamento mais adequado às situações que surgem 

e promovendo o uso racional deste tipo de medicamentos. 

 

1.  Obstipação 

A obstipação é uma condição que pode ser aguda ou crónica e afeta cada indivíduo de forma 

diferente [58,59]. Consiste numa alteração significativa no trânsito intestinal, em que se pode 

verificar um grande esforço para evacuar, diminuição da frequência de defecação, fezes duras ou 

defecação incompleta [60].  

A obstipação afeta a qualidade de vida das pessoas e pode estar associada a várias 

comorbilidades, incluindo hemorroidas, fissura anal, desconforto abdominal, distensão ou flatulência 

[60]. Estima-se que 1/3 da população dos países ocidentais sofra de obstipação, pelo menos 

ocasionalmente. Esta condição é mais frequente em mulheres e a sua incidência aumenta com a idade 

[61], sendo muitas vezes o resultado de dietas desadequadas, falta de exercício e/ou ingestão de 

líquidos em quantidade insuficiente [58]. 

 

1.1. Sintomas de obstipação 

Há diversos sintomas indicadores de obstipação [58]:  

 fezes duras mais do que três vezes por semana; 

 não evacuar vezes suficientes; 

 dificuldade em defecar; 

 fezes que causam cortes e hemorragias no reto; 

 sensação de esvaziamento incompleto; 
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 dores de estômago ou inchaço. 

 

 

1.2. Fatores de risco 

Os principais fatores de risco associados a esta condição incluem [60]: 

 sexo feminino; 

 baixo nível socioeconómico; 

 idade avançada; 

 estilo de vida sedentário; 

 polimedicação;   

 dieta com baixo teor em fibras; 

 reduzida ingestão de líquidos; 

 gravidez;  

 viagens.  

 

1.3.Diagnóstico  

Quando abordado por um utente o farmacêutico deve questioná-lo, no sentido de recolher a 

informação necessária para prestar o melhor aconselhamento. Algumas das questões a colocar ao 

utente incluem [59, 61]:  

 data de início e fim da obstipação; 

 se apresenta dor abdominal ou dor durante a defecação; 

 se apresenta sensação de intestino cheio;   

 quais os hábitos alimentares; 

 se está a tomar medicação, e qual; 

 se apresenta sensação de evacuação incompleta; 

 qual a consistência e cor das fezes; 

 se recorre ao uso de laxantes frequentemente, e a quais.  

 

Somatopática

•Diverticulose

•Tumores

•Processos inflamatórios 
na área anal 

•Doenças neurológicas

•Doenças endócrinas

•Alterações metabólicas

Funcional

•Diminuição da 
motilidade coloretal

•Deficiente ingestão de 
líquidos ou fibras

•Fatores ambientais

•Estilo de vida (stress, 
imobilidade)

Iatrogénica

•Opiáceos

•Antidepressivos 
tricíclicos

•Neuroléticos

•Antiparkinsónicos com 
efeitos anticolinérgicos

•Antiácidos 

•Sulfato ferroso

Para além da polimedicação, os 

idosos têm tendência a beber 

menos líquidos e a ingerir menos 

fibras na dieta diária [58].  

 

Tabela 1- Causas de obstipação [61, 62]. 
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Situações em que o doente deve consultar o médico [60]:  

 presença de sangue nas fezes;  

 irritação anal;  

 distensão ou flatulência acentuadas;  

 episódios de diarreia, náuseas, dor abdominal e/ou vómitos; 

 alteração do diâmetro das fezes;  

 probabilidade de impactação fecal ou obstrução intestinal (devido a fezes muito secas ou 

duras);  

 persistência de sintomas por mais de 1-2 semanas; 

 ineficácia de laxantes não sujeitos a prescrição médica;  

 alteração súbita dos hábitos intestinais, acompanhada de perda de peso, não associadas 

a alterações no estilo de vida ou uso de fármacos potencialmente obstipantes, 

especialmente em doentes com mais de 50 anos.  

 

1.4. Tratamento 

1.4.1.  Medidas não farmacológicas 

A primeira abordagem do tratamento desta condição consiste no recurso primário a medidas 

não farmacológicas, com o objetivo de aumentar o aporte de fibras e líquidos, e medidas 

comportamentais [60]. Para isso, deve aconselhar-se a: 

 Não ignorar a necessidade de defecar, criando hábitos de defecação: destinar tempo para 

as idas à casa de banho, e manter um horário regular, preferencialmente após as 

refeições (há aumento pós-prandial da motilidade intestinal); MAS não é necessário 

defecar todos os dias; 

 Aumentar gradualmente a ingestão de fibras vegetais, que não são digeridas, absorvem 

água e conferem volume e plasticidade às fezes, até alcançar um consumo diário de 20-

35 g. MAS os seus efeitos podem tardar até 4 semanas e podem provocar dores 

abdominais, flatulência e distensão abdominal; 

 Manter um aporte hídrico abundante; 

 Praticar exercício físico, devendo ser preferencialmente aeróbico. 

1.4.2. Laxantes 

Enquanto se aguarda que as medidas não farmacológicas façam efeito, ou quando estas são 

insuficientes, pode ser necessário o uso ocasional e transitório de laxantes. Os laxantes são 

substâncias que atuam diretamente no intestino ou no seu conteúdo, de modo a aumentar a frequência 

da defecação, ou facilitar a passagem das fezes. São classificados em 4 grupos, Tabela 2 [60].  
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Tabela 2- Classificação dos laxantes. 

Antes de prescrever um laxante, deve confirmar-se que a obstipação não é causada por 

doença orgânica e excluir-se a existência de causa iatrogénica, suspendendo, quando possível, o 

fármaco implicado. Não devem ser administrados a crianças e grávidas (a não ser com precauções 

Tipo  Composição Mecanismo de ação Indicações/ 

benefícios  

Efeitos adversos e 

contraindicações 

Emolientes ou 

lubrificantes 

 

 

Parafina líquida e 

sais de docusato 

[60,63].  

 

Ex: Parafinina® 

Lubrificam e amolecem as 

fezes por diminuição da 

reabsorção intestinal de água. 

O efeito ocorre 6-8 horas após 

a toma [60]. 

Quando há 

necessidade de 

fezes pouco 

consistentes/ 

sem esforço 

(como após 

cirurgias) [60]. 

Favorecem a absorção 

e/ou metabolização 

hepática de outros 

fármacos [63]. 

Não aconselhado uso 

prolongado de parafina em 

doses elevadas [60].                                                                                                                                                                                                                                                                                       

De contacto 

ou 

estimulantes 

Derivados 

antraquinónicos, 

derivados do 

difenilmetano e 

óleo de rícino [60, 

64]. 

Ex: Bebegel®, 

Dulcolax® 

Aumentam peristaltismo 

intestinal por ação irritante da 

mucosa intestinal. Aumentam 

volume das fezes por aumento 

de secreção de água e 

eletrólitos. O efeito ocorre 5-

10 horas após toma [60]. 

Em casos de 

obstipação 

ocasional [60]. 

Frequente dor abdominal e 

diarreia, perdas 

eletrolíticas, desidratação, 

e irritação intestinal. 

Utilização só por curtos 

períodos [60]. 

Expansores do 

volume fecal 

Fibras solúveis e 

fibras insolúveis 

[60,65].     

 

Ex: Agiolax®  

Absorvem água, aumentando 

o volume e suavidade das 

fezes [61].  

 

Compostos de 

1ª escolha. 

 

Quase sem ef. 

sistémicos 

(pouco 

absorvidos) 

[60]. 

Dores e distensão 

abdominais, e flatulência. 

Diminuem absorção de 

certos fármacos. 

Manter aporte hídrico 

adequado para evitar 

obstrução intestinal [60]. 

Osmóticos 

 

Hidratos de 

carbono (HC), 

macrogol e 

laxantes salinos 

[60]. 

Exemplos: 

Moviprep®, 

Laevolac® 

Aumentam pressão osmótica, 

sem perda de fluidos e 

eletrólitos. Aumentam volume 

e amolecem as fezes [58].  

Os HC são hidrolisados pelas 

bactérias do cólon em ácidos, 

estimulando o peristaltismo 

intestinal por diminuição do 

pH [60,61].  

Geralmente bem 

tolerados. 

Indicados na 

ineficácia de um 

expansor de 

volume [60]. 

Não adequados no alívio 

rápido da obstipação, com 

exceção do hidróxido de 

magnésio. 

Evitar hidróxido de 

magnésio na presença de 

insuficiência renal (risco de 

hipermagnesémia) [60]. 

Outros 

laxantes 

Fármacos 

procinéticos, 

misoprostol e 

antagonistas 

opióides [59,61]. 

Aumentam a atividade de 

propulsão do cólon [62]. 

 

Administram-se 

diariamente 

[62]. 
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especiais), a pacientes com obstrução ou perfuração gastrointestinal, ou em casos de doença 

inflamatória intestinal (colite ulcerosa e doença de Crohn).  

É útil que o próprio utente quando está a usar laxantes faça algum acerto posológico, se 

necessário. Usualmente não é necessária terapêutica de manutenção e os doentes devem ser alertados 

para evitarem "a escalada posológica", uma vez que após uma dejeção determinada por um laxante 

potente podem decorrer vários dias sem nova dejeção [60]. Pessoas que não são verdadeiramente 

obstipadas podem tornar-se dependentes de laxantes, numa tentativa pouco recomendada de terem 

dejeções diárias [66].  

1.4.3. Outros tratamentos  

 Biofeedback – consiste num programa de treino muscular que permite recuperar o 

normal funcionamento dos esfíncteres anais [67]. Para o efeito usam-se instrumentos de 

monitorização que amplificam a sensação retal, de modo a melhorar a coordenação entre 

contração e relaxamento muscular, permitindo uma defecação eficaz [68];  

 Tratamento cirúrgico – aplica-se a situações específicas, e raras, quando estão 

documentadas alterações da motilidade [67,68].  

  Tratamentos em fase experimental - pré-bióticos e probióticos; agonistas seletivos dos 

recetores da serotonina; estimulação nervosa sagrada [68]. 

 

1.5. Tratamento em grupos específicos 

1.5.1. Crianças 

As idades-chave para a ocorrência de obstipação na criança são a idade da substituição do 

leite materno por leite de fórmula ou o início da diversificação alimentar, a do treino da defecação, e 

a idade escolar [68]. A causa mais frequente consiste numa dejeção dolorosa devido a fezes muito 

duras ou a fissura anal, que pode levar a fobia na criança mais pequena ou a indisponibilidade para 

defecar na criança maior. A educação é uma das fases mais importantes do tratamento, consistindo 

na desmistificação e no reforço positivo [68]. 

As crianças devem fazer uma alimentação rica em fibras e líquidos: 

 dos 3 aos 12 meses- sumos com sorbitol, diluídos com água, duas vezes por dia;  

 idade superior a 6 meses- de acordo com a idade, fazer adequada ingestão de fibras;  

 evitar o excesso de leite, bem como mel e xaropes de origem natural [69].  

Os laxantes podem ser administrados, primeiro em terapia oral, no caso de falha das medidas 

não farmacológicas, não havendo evidência de qual será o melhor grupo a utilizar [69].  

O início do tratamento é importante para prevenir a impactação (em crianças com idade 

superior a 12 meses), o que pode durar 2/3 dias [69]: 

 A lactulose é o laxante osmótico mais utilizado; o hidróxido de magnésio em doses 

excessivas causa cólicas e aumenta o risco de hipermagnesémia, hipofosfatémia e 
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hipocalcémia; o macrogol 3350 com eletrólitos e o macrogol 4000 sem eletrólitos 

mostram maior eficácia e menos efeitos adversos relativamente à lactulose; 

 Os laxantes estimulantes podem ser utilizados nos casos refratários ou nos casos de 

intolerância aos laxantes osmóticos;  

 A desimpactação exclusiva por via retal deve ser evitada, por ser um procedimento 

invasivo, associado a maior dano psicológico. Os supositórios estimulantes, como os de 

bisacodilo são desaconselhados antes dos 2 anos de idade [68].  

Uma vez feita a desimpactação, o foco do tratamento passa a ser a prevenção da recorrência, 

com terapêutica de manutenção [69]:  

 uso diário de laxantes osmóticos como terapêutica de primeira linha [68];  

 o uso prolongado de laxantes estimulantes não está recomendado, mas podem ser usados 

de modo intermitente no caso de haver reimpactação (para evitar dependência);  

 não há evidência suficiente para recomendar probióticos [69]. 

1.5.2. Idosos 

Os seus maiores problemas são a falta de mobilidade e a polimedicação. O tratamento é o 

mesmo que se faz para os adultos jovens, com maior ênfase na alteração do estilo de vida e dieta. 

 No caso de imobilidade o melhor é usar laxantes estimulantes em vez de expansores do 

volume fecal; as combinações de sene com fibra são mais efetivas do que a lactulose;  

 É importante parar com os medicamentos indutores da obstipação, se possível [70].  

1.5.3. Grávidas 

Os laxantes só devem ser utilizados no caso de falha das medidas não farmacológicas, e por 

curtos períodos de tempo: 

 Os agentes expansores do volume fecal são mais seguros do que os estimulantes; 

 O sene é considerado seguro, mas é preciso cuidado quando a gravidez já está numa fase 

mais avançada, ou se a gravidez é de risco; 

 Os expansores do volume fecal não passam para o leite materno, mas o sene em elevadas 

doses sim, podendo provocar diarreia e cólicas nas crianças [70]. 

1.5.4. Diabéticos 

 Os expansores do volume fecal são seguros e úteis nos casos que não conseguem 

aumentar o aporte de fibras; 

 São de evitar os laxantes osmóticos, como a lactulose e o sorbitol, por poderem 

influenciar os níveis sanguíneos de glicose [70].  

 

2. Conclusão  

Penso que este guia de aconselhamento na obstipação terá sido e continuará a ser, de facto, 

bastante útil para a equipa da Farmácia Lusa, uma vez que está estruturado para ser consultado de 
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forma rápida, como apoio ao atendimento numa farmácia, e abordando as várias questões que podem 

surgir por parte dos utentes. Aqui se distinguem de forma clara e resumida os vários laxantes, de 

entre uma vasta panóplia, e suas indicações, destacando-se a importância do uso racional deste tipo 

de medicamentos. Assim, todos os objetivos deste trabalho foram cumpridos. 

 

TEMA 4 - Estudo da prevalência de dislipidemia e eficácia do tratamento com 

estatinas nos utentes da Farmácia Lusa 

 

1. Introdução 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no mundo [71]. A 

hipercolesterolemia é um fator de risco relevante para DCV, uma vez que o colesterol faz parte da 

composição da placa de ateroma, e já se encontra bem estabelecida a relação entre a ocorrência de 

dislipidemias e o risco de doença coronária e cerebrovascular [72]. 

Uma nova ferramenta está atualmente disponível para estimar o risco total de desenvolver 

DCV a 10 anos, e várias guidelines permitem fazer a avaliação e controlo da hipercolesterolemia 

[71]. O modelo de determinação do risco cardiovascular (RCV) que se encontra validado para a 

população portuguesa é o algoritmo de risco SCORE recomendado pela Sociedade Europeia de 

Cardiologia [73]. Segundo este, o objetivo terapêutico para as pessoas com o RCV baixo a moderado 

é a manutenção dos níveis de colesterol total (CT) inferiores a 190mg/dl e de c-LDL (Low Density 

Lipoprotein) inferiores a 115mg/dl [35]. Em Portugal, a determinação do c-LDL é recomendada 

como primeira análise lipídica para rastreio e avaliação do RCV. O doseamento do c-HDL (High 

Density Lipoprotein) e dos triglicerídeos (TG) completam essa informação. Nos últimos anos, tem-

se verificado um decréscimo significativo dos valores considerados normais para o CT e c-LDL [74]. 

 

2. Objetivos 

Este trabalho surgiu com o objetivo de caracterizar, nos utentes da Farmácia Lusa, a 

distribuição dos níveis de CT, LDL, HDL e TG, estimar a prevalência de dislipidemia, e não se 

limitando a um simples rastreio, determinar a prevalência da utilização de estatinas, avaliando o 

controlo lipídico nesses utentes, e fazendo o seu seguimento. 

 

3. Metodologia 

O estudo teve início no dia 22 de fevereiro de 2016. Baseou-se no registo de várias 

informações aquando da determinação do CT ou do perfil lipídico, tais como: sexo, idade, CT, c-

LDL, c-HDL, razão CT/HDL, TG, valor anterior de CT, medicamentos que o utente tomava e há 

quanto tempo, e observações gerais. Não foi possível completar todos estes parâmetros para todos os 

utentes, uma vez que este serviço farmacêutico é pago, sendo que na Farmácia Lusa a determinação 
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do CT custa 3€, e a determinação do perfil lipídico custa 8€. A maioria das pessoas preferiu realizar 

a determinação do CT apenas. Para além disso, houve também casos de pessoas que não se 

lembravam do valor anteriormente determinado, ou do nome dos medicamentos que estavam a tomar, 

o que constituiu outra limitação para este estudo. No entanto, a maior dificuldade sentida deveu-se à 

baixa adesão a este tipo de iniciativa, uma vez que até ao dia 31 de maio apenas se realizaram 15 

determinações. Numa forma de tentar ultrapassar este obstáculo realizaram-se folhetos informativos 

(Anexo V) como incentivo à medição dos parâmetros anteriormente referidos, que foram entregues 

aos utentes e expostos na farmácia durante o resto do tempo do estudo. De facto, esta técnica de 

marketing surtiu algum efeito, uma vez que até ao dia 18 de julho os casos estudados aumentaram 

para mais do dobro. 

Nos casos em que se verificaram valores elevados, fez-se sempre um aconselhamento e 

acompanhamento dos utentes, de modo a incentivar a melhoria do seu estilo de vida. A 

implementação destas medidas (dieta equilibrada, exercício físico e manutenção de um adequado 

peso corporal) e intensificação da terapêutica devem ser direcionadas em especial aos doentes com 

hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus, história familiar ou prematura de DCV, ou uma 

combinação de todos estes fatores de risco [71, 74]. Foi considerado o limite de 190 mg/dl para o CT 

normal, uma vez que o RCV segundo o algoritmo SCORE não foi determinado. 

 

4. Resultados e discussão 

No decorrer deste estudo foi efetuado um total de 37 determinações do CT. Houve um utente 

que fez a determinação duas vezes e um outro que o fez três vezes, em ocasiões diferentes do estudo. 

Nestes dois casos o valor considerado foi a média dos dois valores mais próximos determinados, uma 

vez que se encontravam ambos ou no intervalo normal, ou de CT elevado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise do gráfico representado na Figura 5 é possível concluir que 59% dos 

utentes da Farmácia Lusa que determinaram o CT têm hipercolesterolemia, contra 41% com valores 

normais de CT. As faixas etárias em que o CT médio ultrapassou 190mg/dl foram: 40-49, 50-59, 70-

79 e 80-89 anos. Contudo, os utentes que se mostraram mais preocupados em determinar o CT foram 

os das faixas etárias dos 50-59 e dos 60-69 anos, apresentando muito maior número de medições em 

relação às restantes. Num estudo em que se fez a caracterização do perfil lipídico nos utentes dos 

Fig. 5- Gráfico da distribuição do CT. 

59%
41%

Distribuição do CT

CT elevado

CT normal
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cuidados de saúde primários em Portugal, tendo-se estudado 16 856 indivíduos, constatou-se um 

aumento crescente do CT até à sexta década de vida nos homens e sétima nas mulheres, seguida de 

uma diminuição nos indivíduos mais idosos [72]. Estes resultados poderão explicar a maior 

preocupação no controlo dos 59 anos e 60-69 que se verificou na Farmácia Lusa. 

 

Segundo o gráfico da Figura 6, 41% dos utentes que fizeram a determinação do CT na 

Farmácia Lusa são mulheres que apresentam hipercolesterolemia; por outro lado, apenas 20% das 

medições foram feitas por mulheres com o CT normal. Quanto ao sexo masculino as diferenças são 

menos significativas, sendo que os homens com colesterol elevado representam 18% da população 

deste estudo, e os 21% restantes correspondem aos homens com CT normal. 

 

Sabe-se que o RCV aumenta após a menopausa, uma vez que lhe estão associadas alterações 

ao perfil lipídico devido à diminuição dos níveis de estrogénios [75, 76]. As mulheres mostraram-se, 

de facto, no presente estudo, mais preocupadas do que os homens em efetuar esta determinação (21 

contra 13 homens). Apesar disso, o CT apenas é analisado tendo em conta o sexo (Figura 6) dos 

utentes da Farmácia Lusa, não se fazendo o estudo do sexo dependente da idade.  

 

Ao longo deste estudo 12 pessoas determinaram o perfil lipídico (Figura 7). 

Cerca de 50% dos utentes apresentaram um valor elevado de TG (≥ 150 mg/dl), contudo, a 

amostra não foi representativa para se poderem tirar conclusões rigorosas. As alterações do estilo de 

vida são a terapêutica principal da hipertrigliceridemia, sendo de destacar o aumento da atividade 

física regular, a redução do excesso ponderal, a redução/eliminação da ingestão de álcool, dos mono 

50%50%

TG das pessoas que mediram perfil lipídico

TG elevado

TG normal

Fig. 6- Gráfico da distribuição do CT por sexo. 

Fig. 7- Gráfico da distribuição dos TG entre os utentes que determinaram o perfil lipídico. 
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e dissacáridos, e dos hidratos de carbono. Estas medidas são muito eficazes e podem diminuir os 

níveis de TG até 50% [35].  

 

De acordo com a Norma da Direção Geral da Saúde (DGS), valores de c-HDL inferiores a 

40 mg/dl no homem ou inferiores a 45 mg/dl na mulher são considerados marcadores de RCV 

acrescido [35]. De entre as 12 pessoas que determinaram o perfil lipídico, 9 (75%) apresentam o 

LDL normal e 9 o HDL normal (Figura 8). Uma das pessoas com LDL normal tem o HDL baixo e 1 

das pessoas com HDL normal tem o LDL elevado. Cerca de 3 pessoas (25%) possuem o colesterol 

LDL elevado, sendo que para 2 delas o HDL é baixo. Estes dois últimos casos serão os mais graves 

de entre os que realizaram a determinação do perfil lipídico, uma vez que apresentam mais do que 

um dos componentes lipídicos fora do seu intervalo normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As estatinas constituem a terapêutica de 1ª linha da hipercolesterolemia, sendo a opção mais 

eficaz e a que é melhor tolerada. Este grupo de fármacos inibe a síntese de colesterol, levando a uma 

diminuição do colesterol intracelular e aumentando a síntese dos recetores LDL à superfície das 

células, o que acelera a sua remoção e a de lipoproteínas ricas em TG, para além do ligeiro aumento 

de HDL [71]. As estatinas reduzem o risco de enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral 

e mortalidade em cerca de 25-30%, e esta é a razão pela qual a partir do momento em que são 

iniciadas devem ser tomadas para toda a vida [77]. As estatinas são a classe de fármacos mais 

prescrita mundialmente, contudo, a intolerância às estatinas também se verifica, sendo que os eventos 

músculo-esqueléticos são as reações adversas mais frequentes, seguidas pela elevação assintomática 

das transaminases hepáticas [78]. A combinação desta classe de fármacos com um fibrato aumenta 

o risco de rabdomiólise, apesar de estes serem muitas vezes usados em combinação, em doentes 

intolerantes, ou até pouco responsivos às estatinas [71].  

Na Tabela 3 estão organizados os casos mais relevantes, que merecem uma análise atenta, 

incluindo todos os utentes que referiram estar medicados com antidislipidémicos.  
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HDL e LDL

LDL normal LDL elevado HDL baixo HDL normal

Fig. 8- Gráfico da distribuição de HDL e LDL dos utentes que determinaram o perfil lipídico. 
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Tabela 3- Tabela resumida dos casos mais relevantes obtidos na Farmácia Lusa.   

 

*- determinação em 3 ocasiões diferentes          **- determinação em 2 ocasiões diferentes 

Os utentes 2, 3, 7 e 13, apesar de tomarem medicação antidislipidémica, têm o CT elevado; 

contudo, no utente 7 o CT baixou de 270 mg/dl para 200 mg/dl apenas em 4 meses com a toma de 

rosuvastatina, o que acaba por demonstrar a sua eficácia. A descontinuação da medicação não está 

de todo aconselhada na redução do RCV, sendo a consequência exemplificada pelo ocorrido com o 

utente 4, que acabou por retomar a medicação após atingir 271 mg/dl de CT. A descontinuação ou 

diminuição significativa da dose de estatina está associada a um elevado RCV e mortalidade, 

principalmente em doentes com doença arterial coronária ou síndrome coronário agudo, podendo 

levar ao aumento da instabilidade da placa de ateroma [77]. Destaca-se também o caso 9, inicialmente 

com o CT doseado em 245 mg/dl, mas que com a toma de Orvatez® (combinação de ezetimiba e 

atorvastatina) conseguiu reduzir para 162 mg/dl no prazo de um mês apenas. A administração de 

uma estatina deve ser precedida da avaliação do RCV, e a associação de estatinas a outros fármacos 

só deve ocorrer quando os objetivos terapêuticos não são alcançados com estatinas de média ou alta 

Utente Sexo 

(M/F) 

Idade 

(anos) 

CT 

(mg/dl) 

LDL 

(mg/dl) 

HDL 

(mg/dl) 

TG 

(mg/dl) 

Medicamentos que toma 

1 M 63 112    Copalia 5/80mg; Sinvastatina 

20mg 

2 F 70 210    Estatina (não se lembra qual) 

3 F 82 201    Pravastatina 40mg (há 19 anos) 

4 F 55 122    Crestor (há 2,5 meses);                                            

Venlafaxina; Xanax 

5 M 45 151    Atorvastatina 10mg 

6 F 66 134    Pravastatina (há 2 ou 3 anos) 

7 M 53 200    Crestor (há 4 meses) 

8 F 70 145    Sinvastatina 10mg; Omeprazol; 

Metformina; Lorsedal; Ramipril 

9 M 36 162 84 45 166 Orvatez 10/20mg (há 1 mês) 

10 M 67 168 70 62 180 Crestor 10mg 

11 F 73 167 74 65 140 Fluvoxamina; Omeprazol; Xanax; 

Atorvastatina 10mg 

12 M 63 132 54 47 154 Risidon 1000mg; Ramipril; 

Sertralina; Sinvastatina; Aspirina 

100mg; Omeprazol 

13 M 66 192 98 77 88 Crestor (desde há 7 anos);                                          

Candesartan; Metformina. 

14 F 63 232    Ramipril 5; Armolipid Plus 

15 M* 52 159 

198 

235 

94 47 90  

16 F** 54 252 

244 

   Omeprazol 20mg; 

Lisinopril+HCT; Escitalopram 

10mg; Diazepam 5mg. 
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potência nas doses máximas toleradas em pessoas com alto e muito alto RCV [73]. A terapia 

combinada pode trazer vantagens em relação à monoterapia na prevenção de eventos 

cardiovasculares, sendo que o desafio é reduzir o RCV sem afetar a segurança do doente [71].  

Quanto aos utentes 9, 10 e 12 (Tabela 3) há a assinalar a presença de TG aumentados. 

Segundo a Norma da DGS, no caso da presença de hipertrigliceridemia superior a 200 mg/dl, o que 

não acontece em nenhum destes três casos, devem ser feitas intervenções no estilo de vida; se não 

ocorrer redução dos TG, quando o RCV é alto as estatinas são os fármacos de 1ª escolha; na ausência 

de RCV alto devem considerar-se os fibratos, a niacina, ou os ácidos gordos ómega-3 [35].  

Os casos 8, 12 e 13 (Tabela 3) para além de tomarem estatinas, estão já medicados para 

hipertensão arterial e diabetes mellitus. A síndrome metabólica é a presença de pelo menos 3 das 

seguintes situações: obesidade abdominal, glicemia em jejum elevada ou intolerância à glucose, 

dislipidemia e hipertensão arterial, que juntas aumentam o risco de diabetes mellitus e de DCV [79]. 

Assim, os três utentes mencionados têm o RCV aumentado, estando classificado como alto ou muito 

alto [35]. Contudo, os utentes 8 e 12 apresentam o CT controlado, ao contrário do 13.  

O utente 14 tem intolerância às estatinas, estando a tomar Armolipid Plus®, um suplemento 

alimentar composto principalmente por policosanol e levedura do arroz vermelho.  Quanto à levedura 

de arroz vermelho vários estudos mostraram redução significativa do CT e LDL em monoterapia 

[80], o que também aconteceu para o caso do policosanol, contudo neste último caso provou-se que 

não há alterações dos níveis lipídicos séricos nos casos das suas concentrações serem normais a 

moderadamente elevadas [81]. E, de facto, o utente 14 não apresenta o CT controlado. Quando há 

intolerância às estatinas, muitas alternativas estão disponíveis para reduzir o colesterol, mas ainda 

não se descobriu uma que reduza a mortalidade [71]. Um algoritmo para os doentes intolerantes foi 

recentemente proposto pela Sociedade Europeia de Aterosclerose [78].  

Os casos 15 e 16 (Tabela 3) não fazem tratamento antidislipidémico. O utente 15 conseguiu 

reverter a situação com dieta e exercício físico, contudo passados alguns meses voltou a apresentar 

valores elevados, alegando falta de cuidado com a dieta. O utente 16 recusou-se a ponderar consultar 

um médico, referindo que já faz dieta regrada, embora possua valores muito elevados de CT e já 

esteja a tomar anti hipertensores.  

 

Das 34 pessoas que fizeram parte deste estudo, 14 delas, ou seja, 41%, encontram-se 

medicadas com antidislipidémicos, sendo que 12 dessas 14 tomam estatinas em monoterapia. Um 

dos casos faz terapia combinada (Orvatez). Fez-se, então, o gráfico representado na Figura 9, de 

modo a estudar a eficácia do tratamento. 



45 

 

Verificou-se que 8 dos 12 utentes a fazer tratamento têm o CT controlado (67%), e os 

restantes 4 (33%) têm o CT elevado. No grupo sem tratamento 5 apresentam CT normal, contra 15 

(75%) em que está elevado. Sabe-se que uma grande parte dos doentes, tanto tolerantes como 

intolerantes às estatinas, não é capaz de atingir os objetivos lipídicos recomendados, apesar da 

utilização de tratamentos alternativos, o que leva a que haja sempre algum RCV residual [78]. 

 

5. Conclusões 

Pode concluir-se que 59% dos utentes da Farmácia Lusa que participou neste estudo 

apresenta o CT elevado. De entre todos os participantes 41% são mulheres com o colesterol elevado, 

sendo que apenas 18% são homens com o CT elevado. Foi notória uma maior preocupação em 

realizar esta determinação nas faixas etárias dos 50-59 anos e 60-69 anos, e também nas mulheres, o 

que poderá estar relacionado com a diminuição da proteção cardiovascular conferida pelos 

estrogénios associados à menopausa. Contudo, seria necessário confirmar esta suspeita através do 

estudo do colesterol por sexo dependente da idade. Quanto aos TG verificou-se uma distribuição de 

50% para valores elevados; no entanto, a amostra foi apenas de 12 pessoas para a realização do perfil 

lipídico, o que não permitirá tirar conclusões muito rigorosas. Cerca de 25% dos rastreados 

apresentaram o parâmetro LDL elevado e HDL baixo.  

Quanto ao estudo da eficácia das estatinas conclui-se que 67% das pessoas medicadas tem o 

CT controlado e que 75% das não medicadas tem o CT elevado. Isto mostra a importância desta 

classe de fármacos na redução do RCV. 

O incentivo do utente e consciencialização da importância da alteração do estilo de vida, 

tanto na altura da determinação, como através da distribuição dos folhetos informativos (Anexo V), 

foi, de facto, útil para os utentes da Farmácia Lusa, sendo que alguns voltaram ou comprometeram-

se a controlar o seu colesterol, de modo a verificarem as diferenças existentes com a implementação 

dos hábitos saudáveis. 
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Fig. 9- Gráfico da comparação do CT dos utentes a tomar estatinas em relação 

aos não tratados. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Cronograma de atividades desenvolvidas durante o estágio. 

 

 

 

18-jan 7-fev 27-fev18-mar7-abr27-abr17-mai6-jun 26-jun16-jul

Reposição de stock e regras FEFO e FIFO

Receção de encomedas

Organização de receituário

Prep. pomada salicilada 10% e cálculo PVP

Medição da pressão arterial

Devoluções

Conferência das validades até 03/2016

Procedimento de encomenda de meias de
compressão

Abordagem inaladores e seu funcionamento

Abordagem fontes de erros das receitas e na
utilização dos medicamentos

Fecho dos lotes de receitas

Verificação da temperatura e humidade

Abordagem dos MNSRM

Determinação de parâmetros bioquímicos

Atendimento ao público

Contagem física devido a erros de stock

Introdução das receitas desmaterializadas

Resumo de psicotrópicos- Envio Infarmed

Abordagem das várias linhas de dermocosmética

Cálculo da posologia de antibióticos mediante peso

Construção de montra- solares

Abordagem da diarreia

Preparação e cálculo PVP sol. aq. ác. acético a 3%

Abordagem das alergias

início duração
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Anexo II – Espaços físicos da Farmácia Lusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4- ZONA ANEXA À ÁREA DE 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
FIGURA 5- ARMAZÉM 

 

FIGURA 3- ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

FIGURA 2- EXTERIOR LATERAL FIGURA 1- EXTERIOR FRONTAL 
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FIGURA 6- ZONA DE REALIZAÇÃO E RECEÇÃO DE 

ENCOMENDAS 

FIGURA 8- LABORATÓRIO 

FIGURA 7- ÁREA DE ATENDIMENTO 

PERSONALIZADO 
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Anexo III – Formações efetuadas durante o estágio. 

 
 

 

 

 

 

 

Data Formação Local 

4 de março 1ª Conferência do Projeto Nacional Farmácia 

Amiga do Aleitamento Materno 

Auditório das Caves Calém, 

Vila Nova de Gaia 

11 de março Sessão Menarini FARMA TRAINING – 

Disfunção Erétil 

Restaurante BH Foz, Porto 

2 de abril Curso de Administração de Vacinas e Injetáveis Centro de Negócios do 

Bonfim 

14 de abril Curso de Comunicação Clínica para Farmacêuticos Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto 

15 de abril Sessão Menarini FARMA TRAINING – Rinite 

Alérgica 

Restaurante Casa Branca, 

Vila Nova de Gaia 

23 de abril XII Colóquio de Farmácia – Dermofarmácia e 

Cosmética 

ESTSP, Vila Nova de Gaia 

5 de maio Módulo de Formação Dislipidemias 

Plataforma digital 

Academia Omega Pharma 

5 de maio Módulo de Formação Cuidado da Pele 

6 de maio Módulo de Formação Higiene Íntima 

8 de maio Módulo de Formação Pediculose 

8 de maio Módulo de Formação Multivitamínicos 

19 de maio O Diabético na Farmácia, promovido pelos 

Laboratórios Abbott Instalações da Cooprofar, 

Gondomar 23 de maio Farmacovigilância e Assuntos Regulamentares em 

Medicamentos 

10 de junho Módulo de Formação Tosse Plataforma digital 

Academia Omega Pharma 

16 de junho Sessão FAMA II- Contraceção de emergência e 

contraceção sem estrogénios 

Hotel Park Hotel, em 

Penafiel 
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Anexo IV– Tabela resumida e conclusões do trabalho “Interações entre a aspirina, 

como antiagregante plaquetário e outros anti-inflamatórios não esteroides” para 

consulta dos funcionários da Farmácia Lusa.  
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Anexo V– Folheto informativo entregue aos utentes da Farmácia Lusa e exposto na 

farmácia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


