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Resumo 

O presente relatório tem como objectivo, numa primeira parte, descrever as actividades 

realizadas ao longo dos seis meses de estágio na Farmácia Aliança, em Arrifana, assim 

como evidenciar todos os pontos fulcrais da actividade farmacêutica que as mesmas me 

permitiram conhecer. Numa segunda parte, abordarei os dois temas que escolhi 

desenvolver durante o estágio: Promoção da Saúde e Prevenção da Doença (Diabetes) e 

Estudo do Consumo de Antidepressivos, Ansiolíticos e Antipsicóticos na População de 

Arrifana. Considerei que estes temas se adequavam às necessidades específicas dos 

utentes da Farmácia Aliança e que iriam permitir uma transmissão de informação 

relevante e com influência nessa mesma população e aquisição de um conhecimento 

mais específico sobre a mesma.  
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1. Introdução  

 O estágio curricular no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticos (MICF), corresponde à etapa final do curso e, no meu caso, a totalidade 

do mesmo foi realizado em Farmácia Comunitária. O estágio teve a duração de seis 

meses e iniciou-se a 20 de Janeiro de 2016, tendo finalizado a 22 de Julho de 2016. 

Durante o estágio curricular, tive oportunidade de conhecer todos os pormenores e 

diferentes responsabilidades legais inerentes à própria actividade farmacêutica, ao 

atendimento ao público, à gestão de stock e à documentação.  

 O estágio permitiu-me não só consolidar todo o conhecimento adquirido durante 

o curso mas também adquirir novas e importantes noções que não nos são transmitidos 

durante o curso, talvez por serem específicos e inerentes ao trabalho em Farmácia 

Comunitária. O início do estágio é sempre uma experiência que enche de ansiedade 

qualquer aluno do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), mas que ao 

longo do tempo, se vai tornando numa experiência enriquecedora e muito entusiasmante 

em que todos os dias se aprende algo novo e cada dia é diferente do anterior com novos 

problemas para resolver e novos pormenores para aprender.  

 Proponho-me, por isso, a descrever os pontos mais importantes de aprendizagem 

destes seis meses de estágio curricular em Farmácia Comunitária e que me permitiram 

terminar o estágio com a certeza de que tenho todas as bases para ser uma boa 

profissional no âmbito na farmácia comunitária. 
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2. Apresentação da Farmácia 

2.1 Localização e horário de funcionamento 

 A Farmácia Aliança, a única farmácia na vila de Arrifana (concelho de 

Santa Maria da Feira), localiza-se na Rua Comandante Amorim, no n.º 80 do 

Bloco 2 e o código postal da mesma é o 3700-423.  

 Horário de funcionamento da farmácia: Segundas a Sábados das 9h as 

20h e Domingos das 9h as 13h.  

 O meu horário de trabalho acordado com a Diretora Técnica foi 

inicialmente das 14h às 19h e a partir de 4 de Maio passou a ser das 9h30 às 19h, 

com intervalo para almoçar.  

 

2.2 Outros serviços prestados na farmácia 

 A Farmácia Aliança tem à disposição do utente vários serviços, úteis para 

fazer frente às diferentes necessidades da população de Arrifana, nomeadamente: 

 Acupunctura 

 Enfermagem 

 Estética 

 Fisioterapia 

 Nutrição 

 Podologia 

 Psicologia 

 Além destes serviços, no Gabinete de Atendimento ao Público, o utente 

tem a possibilidade de realizar medições de parâmetros bioquímicos como o 

colesterol total e a glicémia e de pressão arterial (PA).  

 Este tipo de serviços possibilita ao utente um acompanhamento mais 

rigoroso da sua própria saúde e um controlo da eficácia da terapêutica a que este 

esteja sujeito naquele momento. Isto adquire uma importância maior no caso de 

utentes com doenças crónicas como a Diabetes Mellitus (DM) ou Hipertensão, 

que devem fazer controlos mais regulares dos parâmetros específicos da sua 

doença.   

 A Farmácia Aliança facilita o acesso a este tipo de serviços, e a sua 

existência é uma mais valia tanto para a própria farmácia como para os seus 

utentes. 
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2.3 Recursos Humanos 

 A constituição dos quadros de pessoal da Farmácia Aliança obedece aos 

requisitos da legislação. A equipa é formada pela Diretora Técnica, duas 

Farmacêuticas substitutas, um Farmacêutico, três Técnicas de Farmácia, uma 

funcionária indiferenciada e uma empregada de limpeza. Além do quadro de 

pessoal, ao serviço da farmácia estão também os vários técnicos de cada serviço.  

         

2.4 Espaço físico 

2.4.1. Espaço físico exterior  

 A farmácia localiza-se em Arrifana, encontra-se perfeitamente instalada 

ao nível da rua por onde se faz o acesso principal dos utentes através de uma 

rampa e a porta principal é dotada de um guarda-vento que resguarda os utentes 

do exterior. A farmácia está devidamente identificada com a sinalização exigida 

pela lei e de acordo com as Boas Práticas para a Farmácia Comunitária (BPF)
[1]

. 

 No exterior, existe um letreiro com a inscrição “Farmácia”, um símbolo 

“cruz verde”, que permite identificar a farmácia e cuja iluminação indica que a 

mesma está aberta ou em serviço, e uma placa com o nome da farmácia. Na 

porta de entrada está bem visível a informação sobre o horário de funcionamento 

da farmácia e a direcção técnica. Complementarmente, a montra sazonal permite 

manter o utente informado relativamente a campanhas ou a produtos à venda na 

farmácia.  

 

2.4.2 Espaço físico interior 

 A farmácia tem uma área total de cerca de 400m
2
 e o seu espaço interior 

obedece às Boas Práticas para a Farmácia Comunitária
[1]

, permitindo uma 

comunicação eficiente com os utentes num espaço organizado, limpo, bem 

iluminado e ventilado e onde os farmacêuticos estão devidamente identificados.  

Relativamente a áreas mínimas e divisões obrigatórias, a farmácia rege-se pela 

Deliberação nº 78/CD de 2014 do Infarmed
[2]

,
 

possuindo uma sala de 

atendimento ao público com, pelo menos, 50m
2
, um armazém com, pelo menos, 

25m
2
, um laboratório com, pelo menos, 8m

2
, instalações sanitárias com, pelo 

menos, 5m
2
 e um gabinete de atendimento personalizado (GAP) exclusivo para a 
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prestação de serviços previstos na previstos na Portaria n.º 1429/2007
[3]

 com, 

pelo menos, 7m
2
.  

 

2.4.2.1 Área de atendimento 

 A área de atendimento possui cinco balcões de atendimento, cada um 

com um computador com software Sifarma 2000
®
 e leitor óptico de código de 

barras associados, existindo ainda ?? terminais de pagamentos com cartão 

multibanco. À entrada da farmácia existe um dispensador de senhas e, no 

interior, existem cadeiras que permitem ao utente aguardar confortavelmente 

pela sua vez nas horas de maior movimento. Ao redor dos balcões existem 

expositores e prateleiras com vários produtos, nomeadamente: produtos de 

puericultura, produtos veterinários, vários lineares de cosmética, produtos de 

higiene buco-dentária e de higiene íntima, entre outros. Relativamente a 

suplementos vitamínicos e antigripais, estes encontram-se atrás dos balcões de 

atendimento, para dificultar o acesso aos mesmos pelos utentes.  

 

2.4.2.2 GAP 

 O Gabinete de Atendimento Personalizado (GAP) é separado da Área de 

Atendimento por uma porta e permite que o utente que assim o desejar, possa 

usufruir de um atendimento farmacêutico personalizado e onde é possível fazer a 

medição de vários parâmetros bioquímicos e da pressão arterial e a 

administração de alguns medicamentos injectáveis.   

 

2.4.2.3 Armazém/Recepção de Encomendas 

 O backoffice é constituído por uma zona de recepção, armazenamento e 

devolução de encomendas. A zona de armazenamento é constituída por 

prateleiras e armários onde são colocados os excedentes de stock e por uma zona 

específica para os produtos relativos a reservas feitas por clientes. Existe ainda 

um armário onde que são armazenados produtos já pagos pelo utente e que a 

farmácia se comprometeu a fornecer. Quando estes chegam, são postos de parte, 

colocados junto com a receita a que correspondem e armazenados nesse armário 

por ordem alfabética do nome do cliente.  
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 No backoffice existe também um armário constituído por gavetas e onde 

se armazenam os medicamentos sujeitos a receita médica organizados por ordem 

alfabética do fármaco e separados por formas farmacêuticas: comprimidos e 

cápsulas, ampolas, xaropes e soluções orais, injectáveis, cremes, pomadas e géis, 

colírios, soluções orais, gotas e sprays auriculares e produtos para inalação, 

sendo que todas as pílulas e produtos de tratamento de afecções ginecológicas 

estão também separados. Os psicotrópicos/estupefacientes estão guardados 

também nesse armário, em duas gavetas específicas para os mesmos.  Os 

medicamentos de frio são armazenados num frigorífico onde existe um 

termohigrómetro para controlo de temperatura.  

 No armazém, um segundo termohigrómetro permite a manutenção de 

uma temperatura constante e ideal para a conservação dos medicamentos. 

 No backoffice, a Farmácia Aliança possui uma pequena biblioteca onde 

pude contactar com Farmacopeias, Prontuário Terapêutico, Índice Terapêutico, 

Formulário Galénico e Guias de Medicamentos não Prescritos e de 

Aconselhamento Farmacêutico. A existência destes recursos bibliográficos é de 

extrema importância para a actividade farmacêutica porque facilmente permite 

tirar dúvidas sobre questões relacionadas com a dosagem, aplicação terapêutica 

ou efeitos adversos de um determinado medicamento, além de conceder 

informações úteis para exercer um Aconselhamento Farmacêutico adequado às 

diferentes situações que surgem na farmácia. No entanto, hoje em dia, o Sifarma 

2000
®
 permite aceder muito mais rapidamente à informação científica no local 

de atendimento ao público, ajudando o farmacêutico a fazer um aconselhamento 

consciente, eficaz e adequado ao utente.  

 

2.4.2.4 Laboratório 

 O laboratório está separado da Área de Atendimento e é constituído pela 

documentação exigida pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho
[4] 

e material 

básico obrigatório definido pela Deliberação n.º 1500/2004 de 7 de Dezembro
[5]

 

do Infarmed, uma vez que é essencialmente usado para proceder à restituição de 

xaropes, visto que a farmácia não produz Medicamentos Manipulados, 

contratando esse serviço a outra farmácia.  
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2.4.2.5 Gabinetes/Escritórios 

 No backoffice, existem ainda dois gabinetes, um da direcção técnica e 

outro usado para realização de formações, conferência e organização de 

receituário, arquivo de documentação e armazenamento de produtos a ser 

devolvidos quando se aproxima o fim do seu prazo de validade. Além desses 

dois gabinetes, existem ainda cinco salas (um SPA e gabinetes de Psicologia, 

Acupunctura, Podologia/Fisoterapia e Estética/Bebé)  e uma copa. 

 

3. Aprovisionamento de Encomendas 

3.1 Fornecedores 

 A Farmácia Aliança trabalha com vários fornecedores, sendo os 

principais a Alliance Healthcare e a Plural. A sua escolha teve em conta vários 

factores, nomeadamente os acordos financeiros entre a farmácia e o armazenista, 

as bonificações, a rapidez do serviço, os horários de entrega, entre outros.  

 

3.2 Gestão de Stocks 

 A gestão de stocks assume uma importância vital nos dias de hoje e é 

fundamental para uma boa gestão da farmácia, uma vez que dela depende a 

rapidez e qualidade do serviço e o bom funcionamento geral da farmácia. A 

gestão de stock evita situações de rotura do mesmo ou, pelo contrário, de 

acumulação desnecessária de stock. Existem vários factores que influenciam a 

gestão de stocks nomeadamente as condições próprias dos fornecedores, os 

utentes e as respectivas encomendas ou necessidades gerais, a sazonalidade de 

determinados produtos e as várias campanhas que vão surgindo ao longo do ano.  

 A gestão de stocks tem como objectivo definir: quando encomendar, que 

quantidade encomendar e a quantidade de stock de segurança que se deve 

manter para que se satisfaçam as necessidades dos utentes da farmácia. O stock 

mínimo ou stock de segurança é definido como o número de unidades que a 

farmácia deve possuir a qualquer momento para evitar situações de rutura. Este 

pode ser alterado em situações de aumento da procura. A definição do stock 

máximo é igualmente importante, para evitar excedências de stock, a ocupação 
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desmesurada do espaço físico da farmácia e a acumulação de produtos, podendo 

estes acabar por atingir o seu prazo de validade e obrigando à sua devolução.  

 Tanto o stock mínimo como o stock máximo são definidos após uma 

análise dos movimentos de stock mais recentes evidenciados na Ficha do 

Produto. 

3.3 Realização de Encomendas 

 Existem vários tipo de encomendas com que pude contactar na Farmácia 

Aliança: 

 Encomenda diária - é gerada com base em níveis de stock previamente 

definidos para cada produto e, quando se atinge o stock mínimo 

predefinido na Ficha de Produto, gera-se uma proposta de encomenda 

destinada ao fornecedor indicado como preferencial na Ficha de Produto; 

  Encomenda manual – em que o operador é quem a cria, ou seja, não é 

gerada automaticamente. Por exemplo, quando é feita uma encomenda a 

um delegado através de uma nota encomenda manual, para recepcionar 

estes produtos cria-se uma encomenda deste tipo; 

 Encomenda directas – pode ser pontual, mensal, trimestral, etc. Esta é 

feita diretamente aos laboratórios quando os produtos se encontram 

esgotados nos armazenistas habituais, quando os acordos financeiros são 

vantajosos para a farmácia, quando existem bonificações ou no caso de 

produtos sazonais; 

 Encomenda pela Bolsa Dinâmica – é feita através do site da Alliance 

Healthcare e para produtos que se encontrem mais baratos; 

 Encomenda de Rateados: é feita uma vez por mês e para produtos que 

normalmente estão esgotados e só são entregues através deste tipo de 

encomenda. No caso da Farmácia Aliança, o procedimento habitual 

inicia-se com o envio de uma lista com as necessidades mensais para a 

farmácia aos dois fornecedores com que esta trabalha. De seguida, os 

fornecedores enviam ao longo do mês as quantidades que 

disponibilizam para a Farmácia Aliança, definidas pelo valor das 

compras feitas pela mesma.   
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 Encomendas por Via Verde: este tipo de encomendas existe apenas 

recentemente e consiste numa encomenda instantânea, mas só é 

aplicável para medicamentos que estejam esgotados, que sejam de stock 

reduzido e que requeiram receita médica, uma vez que o sistema pede 

para associar um número de receita à encomenda.  

 Além destes tipos de encomenda existem ainda Encomendas Tipo e 

Encomendas de Reforço, mas não tive oportunidade de contactar com as 

mesmas durante o meu estágio. 

 

3.4 Receção e conferência de encomendas 

 Quando as encomendas são entregues na farmácia, é seguido um 

procedimento geral que pode variar ligeiramente de acordo com os fornecedores, 

o tipo de produtos e a prioridade da encomenda. A encomenda é entregue em 

contentores próprios designados por “banheiras” sendo que aqueles que contêm 

produtos que requeiram refrigeração têm uma tampa de cor diferente com 

recipiente de esferovite, no caso da Alliance Healthcare ou um recipiente de 

esferovite à parte dos outros produtos, no caso da Plural. Esses recipientes de 

esferovite têm sempre placas de gelo no seu interior, para manter as condições 

de temperatura adequada ao seu transporte. Quando a encomenda é entregue, 

deve retirar-se esses produtos imediatamente dos contentores e coloca-los no 

frigorifico, sendo que estes produtos são os primeiros a serem recepcionados.  

 Depois de abertos todos os caixotes, procede-se então à entrada da 

encomenda no sistema informático, que consiste em passar o leitor óptico pelo 

código de barras associado ao Código Nacional de Produto (CNP) ou inserir o 

CNP manualmente, caso este não exista no produto ou o leitor óptico não esteja 

a lê-lo devidamente, seguindo-se de uma verificação do prazo de validade e, se 

necessário, correcção do prazo de validade se a data no produto recepcionado for 

inferior à data que aparece no computador.  

 Depois de feita a entrada dos produtos verifica-se, através da fatura, os 

preços de facturação, os preços de venda ao público (PVP), a quantidade 

faturada e a quantidade entregue. De seguida, verifica-se a concordância entre o 

valor da fatura e o valor que aparece no sistema informático. Por fim, arrumam-
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se todos os produtos nos locais próprios de armazenamento, etiquetando-se 

aqueles que sejam de venda livre.  

 Ao recepcionar a encomenda, os medicamentos são colocados num 

carrinho, separando por formas farmacêuticas e os que são para colocar etiqueta, 

facilitando assim a arrumação. 

 

 3.5. Marcação de preços 

 Os produtos que estão expostos na zona de atendimento, nomeadamente, 

produtos cosméticos, xaropes e soluções orais, colutórios e elixires, produtos 

antigripais, produtos de puericultura, chás, suplementos vitamínicos, etc, são 

produtos de venda livre e o seu preço é definido pela farmácia, mediante os 

parâmetros definidos pelo Decreto-Lei n.º 112/2011, de 29 de Novembro
[6]

.  

 No procedimento de colocação das etiqueta, deve tomar-se especial 

atenção para que informações tal como o prazo de validade, aplicação do 

produto, composição e advertências estejam bem visíveis para o utente. 

 

3.6. Armazenamento 

 Após terminada a recepção dos produtos, estes são armazenados nos 

locais adequados, tal como já foi referido anteriormente, e os excedentes são 

armazenados no backoffice na área reservada para esse efeito. Os produtos de 

frio que são retirados dos contentores assim que a encomenda é entregue, entre 

eles as insulinas, vacinas, etc, são colocados de imediato no frigorífico, que está 

a uma temperatura entre 2ºC e 8ºC.  

 Todos os produtos devem ser armazenados de acordo com o principio 

First-expire/First-out (FEFO), ou seja, os produtos com prazo de validade mais 

longo, devem ser colocados atrás ou por baixo dos mais antigos, para assegurar 

que se dispensam primeiro os que têm menor prazo de validade.  

 A tarefa de armazenar os medicamentos, foi-me incumbida numa fase 

inicial do estágio, sendo que foi de grande utilidade para me familiarizar com os 

medicamentos, a rotatividade e stocks dos mesmos e para começar a associar o 

nome comercial à Denominação Comum Internacional (DCI). 
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3.7. Controlo dos prazos de validade 

 Relativamente ao prazos de validade, o constante controlo dos mesmos é 

de extrema importância e inicia-se na recepção das encomendas. Quando se dá 

entrada dos medicamentos, verifica-se o seu prazo de validade e compara-se 

com aquele inserido no sistema. Se não existir nenhum produto igual em stock, 

altera-se, se necessário, o prazo de validade apresentado no sistema para o do 

produto que se está a dar entrada. Se existir produtos iguais em stock, só se 

altera se o prazo de validade for menor que o apresentado pelo sistema.  

 Além desse primeiro controlo, mensalmente, recorre-se ao Sifarma 

2000
®
 para emitir uma lista de produtos cuja validade expire dentro de três 

meses e é verificada a sua concordância com os dados inseridos no sistema. No 

caso dos produtos de veterinária, leites e produtos dietéticos, esta lista é emitida 

seis meses antes do fim do seu prazo de validade. Em ambos os casos, os 

produtos com prazo de validade curto são retirados dos seus locais próprios de 

armazenamento e colocados no backoffice. 

 

3.8. Devoluções 

 As devoluções são realizadas sempre que um produto seja entregue com 

embalagem danificada, prazo de validade curto, por engano ou ausência de 

pedido ou por ordem de suspensão de comercialização por parte do Infarmed ou 

do detentor de Autorização de Introdução de Mercado (AIM) e consequente 

recolha do medicamento. 

 No pedido de devolução, depois de se escolher o fornecedor a que esta se 

refere, é emitida uma nota de devolução em triplicado, que descreve o produto 

em processo de devolução, o motivo da devolução, o fornecedor, a data e o 

número da fatura associada a esse produto. A este documento é atribuído um 

código AT, que é criado automaticamente. No caso da Alliance Healthcare, tanto 

o original como o seu duplicado e triplicado são carimbados, assinados, datados 

e colocados num contentor desse fornecedor, juntamente com o produto a 

devolver, sendo que o triplicado é depois devolvido à farmácia e arquivado. Nas 

devoluções à Plural, coloca-se apenas o original e o duplicado no contentor  e o 

triplicado fica imediatamente arquivado na farmácia.  
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 A regularização da devolução é feita quer por nota de crédito quer por 

troca do produto. No entanto, quando a devolução não é aceite, cabe à farmácia 

assumir esse prejuízo e esse produto vai para quebras. 

 Durante o meu estágio realizei algumas devoluções, essencialmente 

devido a embalagem danificada ou prazo de validade curto. 

 

4. Dispensa de medicamentos 

 O acto de dispensa de medicamentos é, na minha opinião, uma parte importante 

de tudo o que aprendemos durante o curso e de toda a importância da actividade 

farmacêutica junto da comunidade. Este acto de dispensa inclui o aconselhamento 

farmacêutico que é onde se encontra o maior desafio e responsabilidade. O utente confia 

no farmacêutico para o aconselhar da melhor forma e para lhe fornecer informação 

fidedigna e é essa confiança que deve incentivar o farmacêutico a estar sempre bem 

informado e pronto para fazer face às necessidades do utente. Além disso, o 

farmacêutico é o primeiro contacto da maioria da população quando surgem problemas 

de saúde mais simples.   

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)
 
 

 De acordo com o Estatuto do Medicamento  (Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de 

Agosto)
[7]

, estão sujeitos a receita médica os medicamentos: 

 que possam constituir um risco para a saúde do doente, directa ou 

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

utilizados sem vigilância médica;  

 que possam constituir um risco, directo ou indirecto, para a saúde, quando 

sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam;  

 que contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

actividade ou reacções adversas seja indispensável aprofundar;  que se destinem 

a ser administrados por via parentérica (injectável). 

 Este tipo de medicamentos só pode ser vendido nas Farmácias, mediante a 

apresentação de uma receita médica. Para tal, terá que ter Preço de Venda ao Público 

(PVP). 
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4.1.1. Modelos de Prescrição médica  

 A prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos manipulados e 

medicamentos contendo estupefacientes e psicotrópicos tem de ser realizada de acordo 

com os modelos de receita aprovados pelo Despacho nº 15700/2012
[8]

, de 30 de 

Novembro, sendo eles: receita médica materializada e guia de tratamento, receita 

médica renovável materializada e guia de tratamento, receita pré-impressa ou manual e 

receita sem papel (associada ao cartão de cidadão e em que é enviada uma mensagem de 

telemóvel ao utente e emitido apenas o guia de tratamento). 

 A receita médica materializada tem uma validade de apenas 30 dias e destina-se 

à prescrição de medicamentos usados em tratamentos de curta e média duração 

enquanto que a receita materializada renovável tem uma validade de 30 dias ou 6 meses 

e destina-se a prescrição de tratamentos de longa duração e produtos destinados ao 

controlo da Diabetes Mellitus (DM) ou da Hipertensão. Por fim, existe ainda a receita 

manual, apenas usadas em quatro situações excepcionais (que devem ser indicadas na 

própria receita): falência do sistema informático; inadaptação do prescritor, prescrição 

ao domicílio e limite de quarenta receitas por mês
[8]

. Este tipo de receitas não deve 

exceder as quarenta prescrições por mês e requer a colocação de vinhetas referentes à 

identificação do prescritor e do local de prescrição.  

  

4.1.2 Receita electrónica 

 No decorrer do meu estágio, pude assistir ao resultado da implementação 

gradual da receita electrónica nos Centros de Saúde, Hospitais e Clínicas Privadas a que 

os utentes da Farmácia Aliança recorrem, sendo que ao longo dos seis meses de estágio, 

foram surgindo cada vez mais utentes com Receita Electrónica. Este tipo de receita veio 

para simplificar, inovar e tornar sustentável o sistema de prescrição médica. Os 

medicamentos passam agora a ser prescritos através do Cartão de Cidadão (CC) do 

utente e, como tal, o utente só precisa de apresentar o seu CC para o farmacêutico ter 

acesso à sua prescrição. No entanto, geralmente, o utente faz-se acompanhar de um guia 

de tratamento que é emitido no acto da prescrição ou da mensagem de telemóvel que 

recebe na mesma altura e nos quais existe um número de receita e um código de acesso, 

tal como nas receitas antigas, que são inseridos no Sifarma 2000
®
, que apresenta 

automaticamente a receita, assinalando os medicamentos que já foram aviados. Além 

disso, a farmácia não tem que proceder ao armazenamento destas receitas para organizar 
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o receituário mensal, uma vez que toda a informação relativa a regimes de 

comparticipações é automaticamente assumida pelo sistema e enviada diretamente para 

o Centro Conferências de Facturas. Por isso, estando a Receita Electrónica bem 

estabelecida, o receituário mensal fará sentido apenas para receitas manuais e deixará de 

existir esse trabalho burocrático na farmácia.  

 Mediante a experiência que tive ao longo do meu estágio, creio que os utentes 

estão numa fase de adaptação às novas receitas e ainda surgem algumas dúvidas no 

atendimento. Uma desvantagem da receita electrónica é esta não permitir ao utente 

controlar quantos medicamentos já aviou a menos que o farmacêutico o indique no guia 

de tratamento e, quando o utente se desloca a farmácias diferentes em que um 

farmacêutico faz esse registo mas o farmacêutico da outra farmácia não o faz, gera-se 

alguma confusão. Aconteceu por várias vezes o utente trazer consigo uma receita já 

completamente aviada.  

 No entanto, creio que as vantagens superam as desvantagens. As receitas 

electrónicas vão ajudar a farmácia a simplificar a organização do receituário e vão 

ajudar a diminuir as despesas com recursos consumíveis, permitindo poupar tempo e 

dinheiro, essenciais para o bom funcionamento de qualquer negócio.  

 

4.1.3. Validação da Prescrição médica  

 No momento da dispensação o Farmacêutico deve primeiro proceder à validação 

da receita, através da confirmação de um conjunto de dados de existência 

obrigatória
[9,10]

, sendo eles:  

 Número da receita;  

 Local de prescrição;  

 Identificação do médico prescritor, com a indicação do nome profissional, 

especialidade médica, se aplicável, número da carteira profissional e contacto 

telefónico;  

 Nome e número de utente e, sempre que aplicável, de beneficiário de 

subsistema;  

 Entidade financeira responsável;  

 Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas 

siglas «R» e ou «O», se aplicável;  
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 Designação do medicamento, sendo esta efectuada através da denominação 

comum da substância activa;  

 Código do medicamento representado em dígitos;  

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens e posologia (podendo esta última informação estar presente ou não);  

 Identificação do despacho ou portaria que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos, se aplicável;  

 Data de prescrição;  

 Assinatura do prescritor.
 
 

 

4.1.4. Ato de dispensa  

 Após validação da receita, o farmacêutico deve informar o utente, se aplicável, 

da existência de medicamentos genéricos e de qual tem menor preço. 
 

 Na farmácia deve existir um mínimo de três medicamentos com a mesma 

substância activa, forma farmacêutica (FF) e dosagem correspondentes aos cinco preços 

mais baixos de cada grupo homogéneo, devendo dispensar-se o de menor preço, exceto 

se o utente optar por outro ou se existirem excepções referenciadas na receita médica, 

entre elas: 

 Exceção a: prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito;  

 Exceção b: suspeita de intolerância ou reação adversa a um determinado 

medicamento;  

 Exceção c: prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de 

um tratamento com duração estimada superior a 28 dias.  

 

 Se a na receita médica estiver presente a exceção a) ou b), o utente não pode 

exercer direito de opção, enquanto que se a exceção for a c), o utente pode optar pelo 

medicamento de preço igual ou inferior. 
[9]

 

 No acto da dispensa deve ser feita uma avaliação rigorosa da dose, posologia, 

duração do tratamento, modo de administração, possíveis contra-indicações ou 

interacções entre medicamentos ou com alimentos. Como tal, devem ser fornecidas ao 

utente todas as informações (orais e escritas) que permitirão uma realização adequada 

do regime terapêutico prescrito. Em casos em que o doente esteja a fazer uma 
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medicação pela primeira vez ou quando são tratamentos com tomas ou horários 

rigorosos ou específicos, esta transmissão de informação torna-se crucial para evitar 

situações de sobredosagem, incumprimento do regime terapêutico, toma errada do 

medicamento, etc.  

 

 

4.1.5. Medicamentos Psicotrópicos e/ou Estupefacientes  

 Os medicamentos Psicotrópicos e/ou Estupefacientes e as Benzodiazepinas 

passam por um controlo apertado por parte do Infarmed e da Farmácia desde o 

momento em que entram na farmácia, por serem produtos de margem terapêutica 

estreita e por existir a possibilidade de uso ilícitos dos mesmos para fins não medicinais.  

 Quando se dá entrada das benzodiazepinas e dos psicotrópicos/estupefacientes, 

deve ter-se em atenção o número de fatura que fica associada aos mesmos e que fica 

registado no Sifarma 2000
®
 para que, no controlo mensal, seja possível verificar se as 

entradas correspondem ao fornecido pelo armazenista. Este controlo é feito através de 

um documento de requisição que é pedido ao armazenista, com toda a informação 

correspondente às benzodiazepinas e psicotrópicos/estupefacientes (número de 

embalagens, datas e fornecedores), sendo que a farmácia fica com o original e o 

duplicado é devolvido ao armazenista, após confirmação. Toda essa informação cedida 

pelo armazenista é controlada pela pessoa responsável por esse processo na farmácia, 

para detetar possíveis erros e discordâncias em relação aos psicotrópicos das tabelas. 

Até ao início do mês seguinte, deve emitir e imprimir a listagem de entradas dos 

psicotrópicos registadas pelo Sifarma 2000
®
, a directora técnica deve assinar essa 

listagem e esta deve ficar arquivada na farmácia durante 3 anos, não sendo necessário 

enviá-la ao Infarmed.  
 

 O controlo das saídas é igualmente importante neste tipo de medicamentos e 

deve ser feito até ao dia 8 do mês seguinte, através da emissão e impressão de uma 

listagem de saídas registada no Sifarma 2000
®

 e confirmação da correspondência da 

informação da mesma com as cópias das receitas que a farmácia armazenou. Este 

controlo de saídas é obrigatório apenas para os psicotrópicos.  

 Para os psicotrópicos e estupefacientes, especificamente, a listagem que foi 

imprimida deve ser assinada pela direcção técnica e arquivada durante 3 anos, mas é 

também enviada via e-mail ao Infarmed em formato PDF juntamento com as cópias das 

receitas manuais relativas a este tipo de produtos.  
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 Além do controlo mensal, no final do ano (até 31 de Janeiro do ano seguinte) 

procede-se a um balanço, em que são mais uma vez verificadas as entradas e saídas 

destes produtos e, este sim, é obrigatório tanto para psicotrópicos como para 

benzodiazepinas.  

 Relativamente à dispensa propriamente dita, no que diz respeito às 

Benzodiazepinas, estes são medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e, como 

tal, nunca devem ser dispensados sem receita médica. O procedimento relativamente ao 

controlo das saídas destes produtos é ligeiramente diferente do procedimento para 

psicotrópicos e estupefacientes, sendo que o Infarmed procede apenas ao controlo do 

balanço de final de ano. 

 Relativamente aos psicotrópicos e estupefacientes, estes são também 

medicamentos sujeitos a receita médica e a sua dispensa requer a leitura de Cartão de 

Cidadão (CC) ou Bilhete de Identidade (BI) do utente, um controlo da idade do 

adquirente, que deve ser maior de idade, registo de todos esses dados na ficha do utente 

e atenção a possíveis cópias de receitas que poderão estar na origem de fraudes. É 

importante também ter em atenção a validade da receita e a presença da assinatura do 

médico prescritor, no caso das receitas antigas, e deve sempre guardar-se uma cópia da 

receita ou guia de tratamento, no caso das receitas electrónicas, anexada ao documento 

de psicotrópicos que é emitido no acto de dispensa. 

4.1.6. Regimes de comparticipação 

 Ao longo do meu estágio, quer no receituário quer no atendimento ao balcão, fui 

sendo informada acerca da existência de regimes de comparticipação diferentes. A 

portaria nº 195-D/2015
[11]

 estabelece os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que 

podem usufruir desta comparticipação. Existem dois regimes de comparticipação pelo 

Serviço Nacional de Saúde (SNS): regime geral e regime especial (assinalado com a 

letra “R” nas receitas), que abrangem diferentes patologias ou grupo de doentes. Na 

Tabela 1 estão indicados quais as percentagens de comparticipação de acordo com os 

diferentes escalões: 
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Tabela 1 - Percentagem de comparticipação de acordo com os diferentes escalões 

Escalão Percentagens de comparticipação 

 Regime Geral Regime Especial 

A 90% 95% (Regime geral + 5%)  

B 69% 84% (Regime geral + 15%) 

C 37% 52 % (Regime geral + 15%) 

D 15% 30 % (Regime geral + 15%) 

 

 Para além desta comparticipação, determinadas patologias como a psoríase, 

Alzheimer, paramiloidose, dor crónica, etc, têm regimes de comparticipação específicos 

cujo decreto-lei ou diploma associado está assinalado na receita e tem que ser 

introduzido manualmente no Sifarma 2000
®
, no caso das receitas manuais.  

 Além destas situações, existe ainda comparticipação nos produtos destinados ao 

autocontrolo da Diabetes Mellitus (DM), medicamentos manipulados e produtos 

dietéticos com carácter terapêutico 
[12]

.  

 Utentes que apresentem cartões de subsistemas como o SAMS, Multicare, PT, 

Sãvida, seguradoras, etc, têm também direito a uma comparticipação específica. Nestes 

casos é necessário tirar cópia do cartão associado a esse subsistema e da receita, 

existindo duas facturações associadas à mesma receita, uma no SNS e outra no 

organismo complementar correspondente a essas instituições. 

 

 4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) são todos aqueles que 

não preenchem os requisitos para serem considerados medicamento sujeito a receita 

médica (MSRM) definidos no Estatuto do Medicamento. 

 No caso de medicamentos não sujeitos a receita médica, a intervenção do 

farmacêutico torna-se ainda mais crucial, uma vez que a auto-medicação é uma 

realidade e dever ser evitada. No entanto, com orientação farmacêutica, é uma opção 

viável em situações que requeiram alívio de transtornos menores e de curta duração. O 

farmacêutico deve adequar o aconselhamento à situação do doente e promover sempre o 

uso racional do medicamento e dar preferências a terapêuticas não farmacológicas.  

 No decurso do meu estágio pude assistir a vários pedidos de aconselhamento, 

para afecções da pele, para simples constipações ou febres, para situações de cansaço, 

etc.   
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 4.3. Medicamentos de uso veterinário 
[13]

 

 O Decreto-Lei n.º 232/99, de 24 de Junho, define produto veterinário como 

sendo: “a substância ou mistura de substâncias destinadas quer aos animais, para 

tratamento ou prevenção das doenças e dos seus sintomas, maneio zootécnico, 

promoção do bem-estar e estado hígio-sanitário, correcção ou modificação das funções 

orgânicas ou para diagnóstico médico, quer às instalações dos animais e ambiente que 

os rodeia ou a actividades relacionadas com estes ou com os produtos de origem animal.”  

 No decorrer do estágio assisti a alguns pedidos de aconselhamento por parte de 

pessoas com animais domésticos, sendo que a maioria se referia a requisições de 

desparasitantes internos e externos. No entanto, apercebi-me que no curso de Ciências 

Farmacêuticas, esta é uma temática muito pouco abordada, o que dificulta o 

aconselhamento adequado por parte do farmacêutico, sendo que muito do conhecimento 

sobre essa área advém da experiência profissional.  

 
 4.4. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

 Por definição, um produto cosmético é qualquer substância ou preparação 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano 

(epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os 

dentes e as mucosas bucais, tendo como objetivo principal ou exclusivo, limpar, 

perfumar, modificar o aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir os odores 

corporais.
 [14]

 

 Os produtos cosméticos são, hoje em dia, uma grande parte do investimento das 

farmácias e correspondem à maior percentagem do inventário da farmácia. Uma vez que 

a formação do curso de Ciências Farmacêuticas é mais direccionada para medicamentos 

não cosméticos e a única possibilidade de obter uma formação mais adequada nesta área 

é através de duas unidades curriculares optativas bastante requisitadas e com vagas 

restritas, nem todos os alunos terminam o curso com um conhecimento vasto ou sequer 

adequado acerca destes produtos. Daí a importância das formações por parte das 

empresas que vendem e distribuem estes produtos às farmácias. Durante o estágio, tive 

oportunidade de assistir a várias formações, nomeadamente da Pierre Fabre (relativa a 

gamas da marca Avene, Ducray, Klorane, Galenic, Elgydium e Drill) e relativas a 

produtos da Scholl, Optrex, Nurofen, Dulcosoft, Antistax, Lamicreme, etc. Estas são de 

extrema importância para o farmacêutico saber em que situações pode aconselhar um 
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produto, que indicações deve dar ao utente, para actualizar conhecimentos e 

familiarizar-se com inovações.  

 

 

4.5. Produtos para alimentação especial e produtos dietéticos 

 Os produtos para alimentação especial são aqueles que devido à sua composição 

ou processo de fabrico especial se distinguem claramente dos alimentos de consumo 

corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais específicas de 

determinadas categorias de pessoas. 
[15]

 

 Estes produtos são concebidos para fazer face a situações em que o utente requer 

um tipo específico de nutrientes ou possui algum tipo de deficiência metabólica que 

requer uma alimentação direccionada e orientada por um nutricionista ou médico. Na 

farmácia Aliança, existiam essencialmente leites para as diferentes fases de crescimento 

do bebé, chás para afecções digestivas, produtos hiperproteicos, etc. Mais uma vez, este 

é um tema muito pouco abordado no curso de Ciências Farmacêuticas e que requer, por 

isso, a aquisição de alguma experiência profissional. Na farmácia existiam alguns 

produtos deste tipo, nomeadamente, leites sem lactose, espessantes, produtos 

hiperproteicos, etc.     

 

 4.6. Dispositivos médicos 
[16]

 

 Os dispositivos médicos, não tendo qualquer acção farmacológica, imunológica 

ou metabólica, atingem os seus objectivos de prevenção, diagnóstico ou tratamento de 

uma doença de uma forma alternativa ou complementar aos medicamentos.  

 Na farmácia Aliança, os dispositivos médicos mais vendidos são os sacos 

coletores de urina,  sacos para ostomia, fraldas e pensos para incontinência, pulsos e 

joelheiras elásticas, canadianas, seringas, materiais de penso (ligaduras, compressas, 

adesivos, etc), frascos de colheita, entre outros. 

 Mais uma vez, este tema é abordado apenas numa Unidade Curricular Optativa 

do MICF que eu não tive oportunidade  de frequentar e foi por isso mais uma 

dificuldade que encontrei relativamente ao aconselhamento a fazer.  

 

 

 

 



1 

5. Processamento, correção e entrega de receituário 

 O receituário é feito no final de cada mês e tem como objectivo a devolução do 

valor das comparticipações à farmácia por parte do Estado. Todas as receitas são 

conferidas, verificando-se se estão devidamente assinadas pelo médico prescritor e pelo 

utente, se a data da dispensa se encontra dentro do limite de validade da receita e se o 

número da receita corresponde ao número que aparece na impressão realizada no acto 

da dispensa no verso da receita. Se não existirem erros, as receitas são carimbadas 

datadas e assinadas pela pessoa responsável por essa tarefa. Se existirem erros, estes 

devem ser corrigidos pela pessoa responsável pelo processamento do receituário e, por 

vezes, a sua correcção exige a reimpressão do verso da receita relativo à facturação, 

quer por erros da própria impressão, quer por falta de concordância do número da 

receita com o número que aparece no verso. Quando é esse o caso, o Sifarma 2000
®
 

permite pesquisar a facturação associada a um determinado número de receita e 

imprimir uma segunda via ou cópia da mesma. A ausência de assinatura do médico 

requer que o mesmo seja contactado e que alguém se desloque ao Centro de Saúde para 

que o médico possa proceder à assinatura.  

 Depois das correções necessárias, as receitas são organizadas de acordo com os 

lotes de trinta receitas e por ordem do seu número (de um a trinta). Quando esses lotes 

estão completos, ou seja, possuem as trinta receitas que lhes pertencem ou, no caso de 

lotes mais pequenos relativos a subsistemas, todas as receitas registadas na facturação, 

após nova conferência das receitas, são emitidos verbetes. Estes verbetes resumem a 

constituição do lote a que dizem respeito e vão permitir identificar e organizar os 

mesmos. De seguida, no final do mês, estes lotes são colocados numa caixa que é 

depois enviada para a sede do Centro de Conferência de Facturas, por correio.  

RELEMBRAR FATURAÇÃO 
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6. Outros Cuidados de Saúde
 
 

 A Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro define os serviços farmacêuticos 

que podem ser prestados pelas farmácias e entre eles encontram-se as medições de 

pressão arterial (PA), glicémia, colesterol total, ácido úrico, antigénio prostático 

específico (PSA), triglicerídeos e Índice de Massa Corporal (IMC). 
[3]

 

 Durante o meu estágio tive oportunidade de efectuar medições de Pressão 

Arterial (PA), glicémia e colesterol total com relativa frequência e sob supervisão dos 

meus colegas e durante o Rastreio que organizei, fui a responsável por efectuar essas 

mesmas medições e direccionar os utentes para a Nutrição, quando pertinente.  

 Quando o utente se dirige ao GAP para qualquer uma destas medições, como 

farmacêuticos, temos a obrigação de, mediante a situação do utente, aconselhar e 

proceder à promoção da saúde e da qualidade de vida, quer pela prática de exercício, 

quer pela alteração de comportamentos alimentares. No caso da Farmácia Aliança, com 

a Nutricionista à disposição, esse aconselhamento era essencialmente feito nas consultas 

de Nutrição, embora o farmacêutico tenha também alguma formação para informar e 

aconselhar o utente nessa área, através de conhecimentos adquiridos nas Unidades 

Curriculares de Alimentação Humana I e II.  

 Nos casos em que a PA se encontrava demasiado elevada, o utente é sempre 

aconselhado a dirigir-se a um médico ou às urgências do hospital mais próximo. Nos 

casos de glicémia elevada, num doente diabético diagnosticado e sob medicação, 

aconselha-se o utente a conversar com o seu médico e fazer nova medição. Caso a 

glicémia se mantenha elevada, o médico pode depois avaliar a necessidade de proceder 

a um ajuste na medicação ou na alimentação do utente. Num doente não diabético, um 

nível de glicémia elevada pode ser indicativo de pré-Diabetes e, por isso, o utente, é 

igualmente aconselhado a fazer mais exames sob vigilância médica. O mesmo 

procedimento é válido para doentes com níveis de colesterol elevado.  
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7. VALORMED®  

 A VALORMED® é uma entidade responsável pela gestão de resíduos relativos 

a embalagens de medicamentos vazias ou fora de prazo de validade. Na Farmácia 

Aliança, existia um caixote de cartão próprio da VALORMED® para depositar os 

medicamentos entregues pelos utentes. Quando este estivesse cheio, este era selado e 

entregue ao fornecedor da farmácia, que o reencaminharia para a VALORMED®. Esta 

é portanto, uma entidade crucial na defesa do ambiente e na gestão de resíduos 

específicos. No entanto, creio que há necessidade de promover ainda mais a entrega dos 

medicamentos na farmácia.   

8. Conclusão  

 Neste percurso de seis meses na Farmácia Aliança, tive oportunidade de 

contactar com uma nova realidade e aprender um pouco mais sobre o mercado de 

trabalho, sobre o trabalho que uma Farmácia Comunitária engloba e que é muito mais 

abrangente do que eu alguma vez imaginei. 

 Com a ajuda dos meus colegas e da Diretora Técnica da Farmácia Aliança, pude 

aprender a lidar com várias situações do dia-a-dia e com aspectos que desconhecia. Esta 

foi uma oportunidade de aprendizagem que vou sempre valorizar. 

 Alguns aspectos surpreenderam-me talvez mais do que era suposto. Em primeiro 

lugar, apercebi-me que enquanto alguns utentes valorizam imenso a intervenção do 

farmacêutico, outros ainda acreditam que somos meros vendedores de balcão, o que, 

para quem estuda intensamente durante cinco anos, acaba por ser um pouco 

desanimador. Em segundo, aperceber-me da quantidade de antidepressivos e 

ansiolíticos que a população consome, fez-me pensar um pouco acerca do sistema de 

saúde que temos e das suas falhas, sendo que a maior é estar essencialmente 

direccionado para o tratamento enquanto deveria estar mais direccionado para a 

prevenção.  

 Mesmo mediante estes aspectos menos bons e que acabam por desanimar um 

pouco, o estágio foi essencialmente uma experiência positiva que me permitiu aprender 

mais e aprofundar conhecimentos adquiridos durante o curso, muito graças à ajuda da 

directora técnica, dos meus colegas e de todo o pessoal da Farmácia Aliança. 
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9. Calendario de atividades  

Tabela 2 – Calendário de actividades 

Actividades x Meses J F M A M J J 

Ambientação à farmácia e rotina diária x x      

Introdução ao modo de funcionamento do sistema 

informático 
 x      

Armazenamento e reposição de stocks  x x x x x x 

Recepção de Encomendas  x x x x x x 

Controlo Prazos de Validade   x x x x x 

Processamento de receituário    x x x x 

Determinação de parâmetros bioquímicos     x x x 

Atendimento ao público     x x x 

Formações  x  x x   
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Parte II – Trabalhos desenvolvidos durante o 

estágio curricular 
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10. Diabetes  
10.1. Escolha do tema  

 Durante o meu estágio curricular na Farmácia Aliança de Arrifana, apercebi-me 

do número significativo de doentes diabéticos que a farmácia recebia todos os dias e, 

numa perspectiva de prevenção de complicações e também com o objectivo de informar 

a população acerca dos sinais e sintomas que poderão ser indicativos da presença de 

Diabetes, decidi elaborar um poster informativo (Anexo XII). Complementarmente, 

organizei, em colaboração com os intervenientes, um rastreio gratuito com medição da 

glicémia, tensão arterial e aconselhamento com a Nutricionista, Psicóloga e Podologista 

da farmácia, em que também eu estava presente e a proceder às medições da glicémia.  

 

10.2. Introdução  

 A Diabetes é uma doença que afeta mais de um milhão de portugueses entre os 

20 e os 79 anos de idade, sendo responsável pela maioria das amputações não 

traumáticas que se realizam em Portugal.
 
Além disto, cerca de 40,3% da população 

portuguesa entre os 20 e os 79 anos (3,1 milhões de indivíduos)  tem Diabetes ou 

Hiperglicémia Intermédia, que poderá evoluir para Diabetes.
 [17,18]

 Como tal, numa 

perspectiva de Prevenção da Diabetes e da sua evolução e consequentes complicações, é 

essencial que haja uma transmissão de informação clara e cientificamente correta acerca 

da mesma. Em todos os anos de estudo na Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, esta foi um doença abordada em muitas das Unidades Curriculares, sob diferentes 

perspectivas, permitindo-me perceber a sua importância na sociedade moderna.  

 A Diabetes é essencialmente uma doença metabólica crónica, em que o pâncreas 

não produz insulina suficiente ou em que, por outro lado, o organismo não consegue 

utilizar a insulina produzida pelo pâncreas. A insulina é uma hormona essencial no 

metabolismo da glucose, uma vez que uma das suas funções é permitir a entrada da 

mesma nas células para que esta seja utilizada para a produção de energia, essencial ao 

bom funcionamento do organismo. Quando a glucose não sofre esta metabolização, 

acumula-se na corrente sanguínea, provocando hiperglicemia e dando origem a várias 

complicações. 
[17]

 

 A Diabetes é muitas vezes identificada através dos seus sinais e sintomas, como: 

polidipsia, glicosúria, poliúria, visão turva, polifagia, perda de peso inexplicável, 

aumento da suscetibilidade para infeções (nomeadamente urinárias) e maior dificuldade 

na cicatrização de feridas.  



1 

 É possível distinguir três tipos de Diabetes: 

 Diabetes tipo 1: também designada por Diabetes Insulino-Dependente, é uma 

doença auto-imune crónica associada a uma falta de produção de insulina pelas 

células β do pâncreas. Este tipo é mais frequente em jovens (menos de 20 anos), 

com um Índice de Massa Corporal baixo a normal, em que a insulina plasmática 

apresenta níveis muito baixos ou está ausente, a glucose plasmática apresenta 

níveis elevados e a sensibilidade à insulina está normal. Este tipo requer quase 

sempre tratamento com insulina logo à partida e corresponde a cerca de 10% dos 

casos a nível mundial. 

 Diabetes tipo 2: também designada por Diabetes Não Insulino-Dependente, é 

causada por uma diminuição da sensibilidade dos tecidos-alvo para a insulina, 

ou seja, a produção é normal, mas a insulina não consegue exercer a sua função. 

Este tipo é mais frequente em indivíduos com mais de 30 anos e obesos e o seu 

tratamento envolve várias fases: inicialmente, recorre-se a um tentativa de 

alteração do estilo de vida e da alimentação; se isso, não resultar, recorre-se  a 

antidiabéticos orais e só em último caso se recorre à insulina. Este tipo 

corresponde a cerca de 90% dos casos a nível mundial. 

 

 Diabetes gestacional (DG): corresponde a uma alteração no metabolismo da 

glicose que é detetado apenas no início ou no decorrer de uma gravidez e 

normalmente resolve-se após o término da mesma. 
[19, 20]

 

 

 Para além destes tipos, existem ainda dois estádios que poderão facilmente 

evoluir para Diabetes e para os quais deve dirigir-se especial atenção: Anomalia da 

Glucose em Jejum (AGJ), em que a alteração ocorre após o período de jejum, e 

Tolerância Diminuida à Glicose (TDG), em que a alteração ocorre no período pós-

pandrial. O risco de desenvolver doença cardiovascular é também maior nestes 

indivíduos, em relação as indivíduos com normoglicémia.
[19] 
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10.3. Diagnóstico  

 De acordo com a Norma da DGS, diagnóstico da diabetes é feito de acordo com 

os seguintes parâmetros e valores para o plasma venoso na população em geral:  

 Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL ou  

 Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL ou  

 Glicemia ≥ 200 mg/dL às 2 horas na Prova de Tolerância à Glicose Oral 

(PTGO)
*
 ou  

 Hemoglobina Glicada (HbA1c)
**

 ≥ 6,5%  

 

 O diagnóstico deve ser sempre confirmado, na ausência de sintomas, após uma 

ou duas semanas da primeira medição. Quando tanto a glicémia como a HbA1c se 

encontram alteradas, o diagnóstico confirma-se de imediato. Se apenas um dos 

parâmetros estiver alterado, é necessário confirmar com nova análise. 
[21]

 

 Relativamente ao diagnóstico de AGJ ou TDG, este é feito com base nos 

seguintes parâmetros:  

 AGJ: glicemia em jejum ≥ 110 e < 126 mg/dl  

 TDG: glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 mg/dl 

  

 Relativamente ao diagnóstico da DG, este faz-se com base nos seguintes valores 

para plasma venoso:  

 Glicemia em jejum, na primeira consulta de gravidez ≥ 92 e < 126 mg/dl  

 Se glicemia em jejum < 92 mg/dl, realiza-se a PTGO às 24 – 28 semanas de 

gestação. É critério para diagnóstico de DG a confirmação de um ou mais 

valores contantes na Tabela 3.
 [21]

 

 

 

 

*
 A PTGO baseia-se em determinações da glicemia às 0 e 2 horas após a toma de 75g de glucose  

** A hemoglobina glicada corresponde a uma forma de hemoglobina resultante de reações entre a 

hemoglobina e a glucose, sendo muito útil na avaliação da glicemia por períodos prolongados. Este 

parâmetro permite avaliar os níveis glicémicos dos últimos três meses (tempo de semi-vida dos eritrócitos) 

e tem a vantagem de não ser influenciado pelas refeições. 
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Tabela 3 - Valores de referência para diagnóstico de DG (PTGO).  

Hora Glicémia plasmática 

0 ≥ 92mg/dl 

1 ≥ 180 mg/dl 

2 ≥ 153 mg/dl 

 

 Seis a oito semanas após o parto, deve ser realizada nova PTGO, sendo que o 

diagnóstico só é considerado negativo se a glucose em jejum for inferior a 110mg/dl ou 

se a glucose às 2 horas for inferior a 140mg/dl. 
[20]

 

 

10.4 Complicações da Diabetes  

10.4.1 Complicações agudas da Diabetes 

 As complicações agudas da Diabetes (hipoglicémia, cetoacidose diabética, 

síndrome hiperglicémico hiperosmolar e lactoacidose) surgem devido a uma falha no 

controlo da glicémia e são a causa da recorrência à urgência e internamente por parte de 

doentes diabéticos. A prevenção destas complicações passa essencialmente pela 

educação do doente relativamente ao esquema terapêutico, aos cuidados que deve ter 

em relação ao exercício, aos hábitos alimentares, etc.  

 

10.4.1.1 Crises Hiperglicémicas Agudas 

 A cetoacidose diabética (CD) e o Síndrome Hiperglicémico Hiperosmolar 

(SHH), são duas complicações agudas graves associadas a uma elevada morbilidade e 

mortalidade. Ambas resultam de uma combinação de concentrações elevadas de 

hormonas contra-reguladoras (glucagon, catecolaminas, cortisol e hormona de 

crescimento) e concentrações baixas de insulina e podem ser identificadas através dos 

sinais e sintomas evidenciados no Anexo I. 

 Além dos sinais e sintomas, são tidos em conta valores laboratoriais para 

confirmar o diagnóstico destas complicações. 
[22]

 

 

10.4.1.2 Crises Hipoglicémicas Agudas 

 As crises de hipoglicémia devem-se igualmente a um descontrolo das 

concentrações de glicose no sangue devido a vários factores (ver Anexo II) e estão 

geralmente associadas aos seguintes sintomas:  
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 Sudorese 

 Tremores 

 Incapacidade de se concentrar 

 Confusão 

 Boca seca 

 Visão turva 

 Fome 

 Ansiedade 

 Cefaleias 

 Dificuldade em andar 

 Palpitações 

 Parestesias peribucais 

 Dificuldade em falar 

 Tonturas 

 Alterações do comportamento 

 Náuseas 
[22]

 
 

10.4.2 Complicações crónicas da Diabetes  

 De acordo com o site da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal 

(APDP), com o passar dos anos, os doentes diabéticos têm tendência para desenvolver 

várias complicações que podem ser perfeitamente evitadas se existir um controlo 

rigoroso da glicémia, da tensão arterial e das gorduras no sangue e vigilância dos órgãos 

mais afectados por esta alteração metabólica: olho, rim, coração, pé, etc.
[23]

 

 Essas complicações podem dar-se a nível miscrovascular (retinopatia, nefropatia 

e neuropatia); macrovascular (doença coronária, doença cerebral, doença arterial dos 

membros inferiores e hipertensão arterial); neuro, macro e microvascular (pé diabético) 

e outros (disfunção sexual, infecções, etc.). 
[23]

 

 

10.5 Rastreio organizado na Farmácia Aliança 

 Numa tentativa de sensibilização da população de Arrifana para o controlo 

regular de parâmetros bioquímicos como a glucose no sangue e o colesterol e da pressão 

arterial, com aprovação da Diretora Técnica e auxílio dos meus colegas, organizei um 

rastreio gratuito em que seriam feitas medições de glicémia, colesterol e pressão arterial 

e cujo objectivo seria, depois, aconselhar o doente mediante os resultados obtidos e 

direcciona-los para consultas (também gratuitas naquele dia) de Nutrição e Psicologia 

(uma vez que doentes ansiosos têm, geralmente, glicémia elevada) ou proceder à 

marcação de consultas de Podologia (para doentes já diagnosticados com Diabetes). Uns 
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dias antes do rastreio foram distribuídos panfletos (Anexo III) aos clientes da farmácia e 

colocados nos balcões folhetos a anunciar o mesmo (Anexo IV) e no próprio dia eu 

tentei incentivar os utentes que se deslocavam à farmácia a realizar o mesmo. O rastreio 

foi realizado no dia 23 de Junho entre as 10h e as 18h30h e, ao todo, aderiam ao rastreio 

24 utentes. 

  

10.5.1 Dados recolhidos no rastreio  

  Tabela 4 – Resultados do rastreio realizado na Farmácia Aliança  

Tipo de Utentes Número de utentes 

Utentes com pressão 

arterial elevada  

9 

Utentes com glicémia alta 7 

Utentes direccionados 

para a Nutrição 

6 

Utentes direccionados 

para a Psicologia  

1 

 

 Neste rastreio, pude constatar que boa parte dos 24 utentes que participaram no 

mesmo, tinham pressão arterial elevada (37,5%) e/ou glicémia elevada* (29,2%) e, 

inclusive, alguns doentes diabéticos não tinham a glicémia controlada. Aos doentes com 

glicémia ou pressão arterial elevada aos quais não tinha sido ainda diagnosticada 

Diabetes ou Hipertensão Arterial, foi aconselhada a realização de um controlo mais 

regular e acompanhamento pelo médico de família. Aos doentes já diagnosticados com 

Diabetes ou Hipertensão Arterial e cujos parâmetros não se encontravam controlados, 

aconselhou-se a realização de uma consulta com o médico para possível ajuste da 

medicação ou com a nossa Nutricionista, para que se pudesse proceder à educação do 

doente em relação ao regime alimentar, sendo que, ao todo, seis utentes usufruíram de 

uma consulta de Nutrição gratuita.   

 

*Uma vez que nem todos os utentes procederam às medições em jejum, fez-se uma estimativa do valor 

de glicémia mediante o tempo que tinha decorrido entre a última refeição e a medição. Considerei que um 

valor abaixo de 125mg/dL em jejum ou três horas após a refeição era normal; duas horas após a refeição 

um valor abaixo de 140mg/dL era normal e que qualquer valor acima de 200mg/dL era indicativo de 

glicémia elevada e, possivelmente, de Diabetes. 
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 Este rastreio foi bastante útil para me aperceber de que, por comparação a um 

dia normal na farmácia, neste dia, o número de utentes que procedeu ao controlo de 

parâmetros bioquímicos ou pressão arterial, foi muito maior, pelo simples facto de ser 

gratuito e de ter havido maior divulgação dos mesmo.  

 Muitos utentes hesitam em realizar estes rastreios simples por uma questão 

monetária, pondo em risco a sua própria saúde. Por outro lado, muitos poucos utentes 

têm a noção da importância destes rastreios, indicando uma falha de informação e uma 

perspectiva leviana em relação à Diabetes ou Hipertensão Arterial. É, por isso, 

necessário promover rastreios do género mais regularmente quer por iniciativa das 

próprias farmácias, quer por iniciativa do Estado.  

 Pessoalmente, este rastreio permitiu-me familiarizar-me mais profundamente 

com a realização de medições de parâmetros bioquímicos e pressão arterial e o 

aconselhamento que daí advém. 
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11. Estudo do consumo de antidepressivos/ansiolíticos/medicamentos 

para dormir pela população de Arrifana 

11.1 Introdução  

 Em Portugal, existe uma elevada prevalência de doenças mentais, com um peso 

significativo na actividade produtiva e psicossocial da população e os medicamentos 

que actuam no Sistema Nervoso Central (SNC) são um dos grupos terapêuticos com 

maior peso na despesa do SNS e cujo consumo tem tido tendência para aumentar. [24, 25] 

 Além disto, alterações à lei relativas à comparticipação e ao preços deste tipo de 

fármacos, podem ter contribuído direta ou indirectamente para este aumento do 

consumo.  

 Nos Anexos III e IV é visível a tendência de aumento do consumo de 

antidepressivos (de 270%) e antipsicóticos (de 171%) entre 2000 a 2012 e, embora essa 

tendência não seja visível nos dados relativos aos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, 

estes são os que apresentam maiores taxas de consumo. Esta tendência é preocupante 

quer a nível de Saúde Pública quer a nível das despesas que este aumento acarreta para 

o SNS. A partir de 2010, com a revogação do Regime Especial de Comparticipação 

(REC) que abrangia este tipo de fármacos desde 2002, essa despesa teve uma 

diminuição acentuada em todos os sub-grupos de medicamentos. [24] 

 

11.1.1 Evolução do consumo por subgrupo farmacoterapêutico 

11.1.1.1 Ansiolíticos, Sedativos e Hipnóticos 

 Neste grupo incluem-se as benzodiazepinas como o Zolpidem e produtos 

derivados da Valeriana como o Valdispert, existindo diferenças de potência, início e 

duração de acção. Este é o subgrupo que apresenta o maior nível de consumo em 

Portugal (96 DDD por 1000 habitantes por dia), sendo que a substância activa em que 

se verificou o maior nível de consumo, que continua a aumentar, foi o Alprazolam, 

seguida do Lorazepam. 
[24,26, 27]

 

 

11.1.1.2 Antidepressores 

  Ao subgrupo dos antidepressores pertencem os Antidepressores Tricíclicos, os 

Inibidores Selectivos da Recaptação da Seretonina, os Inibidores Selectivos da 

Recaptação da Seretonina e Noradrenalina, os Inibidores das Monooxidases e outras 
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substâncias activas como a Trazodona e a Mirtazapina.
[27] 

Este subgrupo foi aquele 

associado a um maior aumento de consumo: 240%, passando de 26 DHD para 88 DHD 

entre 2000 e 2012. A substância activa associada a um consumo mais elevado foi a 

Fluoxetina, mas a Sertralina e o Escitalopram foram as substâncias activas cujos níveis 

de consumo mais se elevaram, sendo por isso responsável, o aumento da 

comparticipação dos mesmo pelo SNS, o aparecimento de genéricos ou o aumento das 

indicações terapêuticas dos mesmos. 
[24, 25]

 

 

11.1.1.3 Antipsicóticos  

 Este subgrupo esteve também associado a um aumento de consumo entre 2000 e 

2012, de 5 para 14 DDD por 1000 habitantes por dia, o que corresponde a 171% de 

crescimento no consumo. As subtâncias activas que à data do final do estudo do 

Infarmed apresentavam um maior consumo por parte da população, eram a Quetiapina e 

a Risperidona. 
[24]

 

 

11.1.2 Causas para o aumento do consumo de antidepressivos, antipsicóticos e 

ansiolíticos 

 Embora as alterações nos regimes de comparticipação tenham uma grande 

responsabilidade na alteração das tendências de consumo e de despesa, outros factores 

poderão ter influência nessas mesmas alterações, tais como: utilização mais prolongada, 

aumento da taxa de diagnóstico, aumento da acessibilidade e/ou introdução de novas 

indicações terapêuticas. O facto de a prescrição destes medicamentos não estar restrita a 

especialistas da área da Psiquiatria, é também um factor contribuinte para o aumento da 

prescrição que, consequentemente, aumenta a dispensa e consumo destes medicamentos.  

Mais especificamente, o consumo crónico de medicamentos do subgrupo das 

benzodiazepinas é preocupante, uma vez que estes podem causar habituação e afectar 

capacidades psicomotoras, e é necessária uma intervenção a nível legislativo, de 

educação da população geral e de Profissionais de Saúde, para que seja possível 

combater esta tendência. 
[25]
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11.2 Saúde Mental em Portugal
 

 De acordo com o relatório “Portugal - Saúde Mental em números” de 2013 da 

DGS, “na Europa, os problemas de saúde mental respondem por cerca de 26,6% da 

carga total de problemas de saúde, sendo o suicídio uma das 10 principais causas de 

morte prematura”.
[28]

 

 A Saúde Mental é ainda alvo de descriminação quer por parte da população quer 

pelo próprio governo e acaba por afetar os indivíduos que dela sofrem a nível social  e 

profissional, aumentando o isolamento e sentimento de exclusão destes doentes, 

podendo agravar ainda mais a sua situação. 
[29]

 

 De acordo com o relatório acima referido, a percentagem de pessoas com registo 

de Distúrbio Ansioso/ Estado de Ansiedade entre o n.º de utilizadores dos CSP, por 

ARS (2010), no Centro, é de cerca de 7,5%, sendo que o total em Portugal Continental é 

de 4%. Relativamente a Perturbações Depressivas, essa percentagem é de 12% no 

Centro e cerca de 6,5% em Portugal Continental (ver Anexos V e VI). 
[28]

 

 Relativamente à prevalência anual, as perturbações depressivas correspondem a 

7,9% da prevalência anual das Perturbações Psiquiátricas (exceto perturbações 

psicóticas esquizofreniformes e delirantes), em Portugal (2013) e as perturbações da 

ansiedade têm um peso de 16,5% na prevalência. Além disto, de acordo com este 

relatório “o valor de prevalência anual encontrado (22,9%) é o mais elevado entre os 8 

países da Europa integrados no estudo, sendo apenas suplantado no conjunto analisado 

pelos EUA (26,4%)” (ver Anexo VII). 
[28]

 

 Comparativamente a outros países europeus e aos EUA, Portugal continua a 

estar no top no que diz respeito à prevalência de perturbações de ansiedade, depressivas, 

de impulsividade e do álcool (ver Anexo VIII). 

 Relativamente ao tratamento, o Anexo IX retirado do relatório supramencionado, 

reflecte a percentagem de doentes que procuram ajuda de um profissional devido a 

problemas psicológicos ou emocionais, Portugal e UE27 (2010), especificando também 

o tipo de profissionais de saúde a que recorrem os doentes. 
[28]

 

 De acordo com o mesmo, a percentagem de doentes que procuram ajuda de um 

profissional devido a problemas psicológicos ou emocionais é relativamente baixa, de 

apenas 21% em Portugal, evidenciando o estigma que ainda existe em torno destas 

doenças, que impede os próprios doentes de se sentirem confortáveis o suficiente para 

reconhecer o problema ou para tentar solucioná-lo, com receio de descriminação. O 
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Anexo IX evidencia também que, em Portugal, o Clínico Geral é o profissional de saúde 

a que os doentes mais recorrem (17%), estando o Psiquiatra em segundo lugar, mas 

percentualmente muito afastado do Clínico Geral (3%). Isto reflecte talvez uma falta de 

informação ou receio de discriminação devido ao estigma associado ao Psiquiatra e às 

doenças de foro psicológico. Estes dados são preocupantes, uma vez que reflectem uma 

população ainda desinformada e atrás de outros países que já deixaram há muito de 

considerar este tipo de doenças um “tabu” e enfrentam o problema, quer socialmente 

quer politicamente, sem discriminação. 
[28]

 

 O Anexo X reflecte a percentagem de consumo de antidepressivos em Portugal, 

sendo que 15% dos inquiridos responderam positivamente e  84% responderam 

negativamente quando questionados acerca da toma de antidepressivos nos últimos 12 

meses. 
[28]

 

 Relativamente aos motivos do consumo, a ansiedade e a depressão são os 

principais factores responsáveis pelo início do tratamento com antidepressivos (ver 

Anexo XI). 
[28]

 

 

11.3 Objectivo do inquérito  

 Após análise dos dados do relatório “Portugal- Saúde Mental em Números” de 

2013 da DGS, o meu objectivo principal foi tentar perceber até que ponto a população 

de Arrifana reflectia a realidade de Portugal relativamente à toma de ansiolíticos, 

antidepressivos e antipsicóticos. Durante o curso de Ciências Farmacêuticas, este 

problema de saúde pública é referido muito sucintamente e eu senti necessidade de ter 

uma noção mais directa e concreta do mesmo, daí ter decidido elaborar o inquérito no 

Anexo XVI, direccionado apenas a doentes que tomavam este tipo de medicação, para 

tentar perceber há quanto tempo o faziam, qual o motivo da toma, qual o profissional de 

saúde responsável pelo diagnóstico/acompanhamento destes doentes e que tipo de 

medicamentos tomavam. Ao registar o género e idade dos inquiridos pude também fazer 

um estudo informal da prevalência nos diferentes géneros e intervalos de idade, na 

população de Arrifana. 
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11.4 Dados adquiridos  

Tabela 5 – Dados recolhidos a partir do inquérito referente ao estudo do consumo de 

antidepressivos/ansiolíticos/medicamentos para dormir na população de Arrifana (Anexo XVI) 

 

 

 

N 

ú 

m 

e 

r 

o  

 

d

o  

 

I 

n 

q 

u 

é 

r 

i 

t 

o 

 Número da questão colocada no inquérito 

 1 2 4 5 6 7 8 9 

1 F 68 S Sedoxil A + MF N 

2 F 30 S Victan, Escitalopram, 

Zolpidem 

A + D + AP - MF N 

3 F 57 S Fluoxetina, Ansiten, 

Normison 

A + D + M. Interna N 

4 F 29 N Diazepam A + I - P N 

5 F 74 -- Kainever I - MF N 

6 F 76 -- Kainever I + MF N 

7 F 34 S Venlafaxina, Victan A + D + I - MF N 

8 F 55 S Fluoxetina, Valium, 

ADT 

D + I + 20 anos P N 

9 F 45 S Lorazepam, Triticum A + D + S1 + I 

+ AP 

+ 2/3 anos; 

depressão: 

desde os 19 

MF, P S 

10 F 41 N Halcion D - P S 

11 F 46 -- Escitalopram, 

Zolpidem 

D + I + P N 

12 F 37 S Venlafaxina, ADT D + (6 anos) P S 

13 F 69 -- Rivotril, Triticum AC I + (10 anos+) MF N 

14 F 80 -- Zolpidem I + MF N 

15 F 56 S Bromazepam A + de 10 anos MF S 

16 F 75 S Bromazepam D + (20 anos) MF N 

17 M 33 S Venlafaxina A+ D + (10 anos) MF, P S 

18 M 53 S Mirtazapina, 

Sertralina 

D  + I + P, N N 

19 M 78 -- Sertralina, 

Bromazepam 

A + I + MF N 

20 M 58 N Victan A + I - MF S 

21 M 48 -- Sedoxil A + I + (2/3 anos) MF N 

22 M 57 S Sertralina, 

Alprazolam 

A+ D - (6 meses) MF, P N 
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Legenda: 

S- Sim; N- Não; F/M – Feminino/Masculino; A- Ansiedade; D- Depressão; S1- Stress; I – 

Insónia; AP- Ataques Pânico; (+): Mais de um ano; (-): Menos de um ano; MF- Médico de 

Família; P- Psiquiatra; N- Neurologista 

 

Nota: Todos os inquiridos tomavam algum tipo de antidepressivo/ansiolítico/medicamento para 

dormir. 

 

11.4.1. Tratamentos dos dados adquiridos 

11.4.1.1 Género dos indivíduos inquiridos 

Tabela 6- Género dos indivíduos inquiridos 

Género Número de 

indivíduos 

% de individuos 

Feminino 16 72 

Masculino 6 28 

 

 A maioria dos utentes inquiridos, ou seja, que tomavam medicação para 

ansiedade, para depressão ou antipsicótica, eram do sexo feminino, evidenciando a 

maior tendência das mulheres para sofrer deste tipo de doenças ou, por outro lado, a sua 

maior abertura para enfrentar as mesmas e recorrer a um Profissional de Saúde.   

 

11.4.1.2 Distribuição de idades dos indivíduos inquiridos 

Tabela 7 – Distribuição de idades dos indivíduos inquiridos (Nº indivíduos x Intervalo de idades) 

Intervalo 

de idades 

Número 

indivíduos 

20-30 2 

31-40 3 

41-50 4 

51-60 6 

61-70 2 

71-80 5 
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Dados calculados: 

Média de idades (mulheres): 54,5 

Média de idades (homens): 54,5 

Média de idades geral: 54,5 

 

 Entre os inquiridos, a média de idades dos utentes inquiridos foi de 54,5 anos, 

evidenciando a tendência para as doenças de foro psicológico afectarem mais as pessoas 

de meia idade. Poderá, por outro lado indicar a continuidade da toma desta medicação 

ao longo de vários anos por parte desta sub-população.  

 

11.4.1.3 Nº de indivíduos que tinham alguém na família sob o mesmo tipo de 

medicação 

 Neste inquérito, 12 dos 22 utentes inquiridos tinham alguém na família sob o 

mesmo tipo de medicação, o que corresponde a 55% dos inquiridos, evidenciando a 

elevada incidência deste tipo de doenças e, por outro lado, poderá ser indicativo da 

hereditariedade das mesmas, no caso de serem filhos/pais sob o mesmo tipo de 

medicação.   

 

11.4.1.4 Estudo dos motivos para recorrer a medicação 

antidepressiva/ansiolítica/auxiliar de sono  

Tabela 8- Motivos para recorrer a medicação antidepressiva/ansiolítica/auxiliar de sono 

Motivo Número de indivíduos 

Ansiedade 12 

Depressão 12 

Stress 1 

Insónia 13 

Ataques pânico 2 

Ansiedade + Depressão 6 

Ansiedade + Insónia 6 

Ansiedade + Depressão 

+ Insónia 

2 
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 De acordo com os dados adquiridos, a ansiedade, depressão e insónia são os três 

motivos mais frequentes para os inquiridos recorrerem a medicação para psicopatias. 

 

11.4.1.5 Profissionais de Saúde responsáveis pelo seguimento da saúde mental do 

doente  

Tabela 9 - Profissionais de Saúde responsáveis pelo seguimento da saúde mental do doente 

Profissional de Saúde Nº indivíduos seguidos  

Médico Família 15 

Apenas Médico de 

Família 

12 

Psiquiatra 9 

Apenas Psiquiatra 5 

Médico de família + 

Psiquiatra 

3 

Neurologista 1 

 

 Relativamente aos inquiridos, a maior parte é seguida pelo Médico de Família 

enquanto que apenas uma pequena parte é seguida por um Psiquiatra que é, afinal, o 

especialista nas doenças de foro psicológico. Isto revela talvez uma falta de informação 

por parte da população ou a relevância do estigma associado a este tipo de doenças, que 

impede que a população recorra ao Profissional de Saúde mais adequado à sua situação 

por receio de discriminação.  

 

11.4.1.6. Percentagem de indivíduos que considerou a hipótese de frequentar 

consultas de Psicologia como terapia complementar à medicação 

Tabela 10 - Percentagem de indivíduos que considerou a hipótese de frequentar consultas de Psicologia 

como terapia complementar à medicação 

Considerou Psicologia? Número indivíduos % de indivíduos 

Sim 6 27 

Não 16 73 
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 Dos 22 inquiridos, apenas 27% respondeu “Sim” quando questionado sobre ter 

ou não considerado frequentar consultas de Psicologia, revelando, mais uma vez, falta 

de informação ou o receio de descriminação por parte destes doentes. 

 

Tabela 11 – Subgrupos de fármacos consumidos pelos inquiridos 

Subgrupo farmacêutico Número consumidores % em relação ao total de 

fármacos consumidos 

Ansiolíticos – Benzodiazepinas 16 45,7% 

Ansiolítico - Azopironas 1 2,9% 

Ansiolítico (Zolpidem) 3 8,6% 

Antidepressores tricíclicos 5 14,3% 

Antidepressores ISRS 7 20% 

Antidepressores ISRSN 3 8,6% 

Antipilético e 

anticonvulsivante 

1 2,9% 

Total fármacos consumidos 35  

 

 Como se pode concluir pelos dados adquiridos neste inquérito, a realidade da 

população de Arrifana reflecte a de Portugal, uma vez que as benzodiazepinas são o 

subgrupo farmacêutico com maior percentagem de consumo, seguidos dos 

antidepressores ISRS e antidepressores tricíclicos. 
[26]

 

11.5 Intervenção Farmacêutica 

 O farmacêutico adquire neste âmbito uma função essencial de mediador entre o 

médico Psiquiatra e o utente, podendo aconselhar este último a dirigir-se à especialidade 

adequada à sua situação. O farmacêutico pode também intervir na educação do doente 

acerca das contra-indicações ou efeitos a longo prazo da toma destes medicamentos e 

tentar promover o uso de produtos naturais para os casos de resolução mais simples e/ou 

em que o doente já toma a mesma medicação há muito tempo. 
[30]

 

 

11.6 Conclusão  

 Os dados do estudo realizado pelo Infarmed e aqueles adquiridos por mim 

através do inquérito (Anexo XVI) são, no mínimo, preocupantes, se se continuar a 

observar a tendência para aumento do consumo de antidepressivos, ansiolíticos e 

antipsicóticos que é evidenciada no estudo do Infarmed. 
[24,25]
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 É necessário intervir não só ao nível da Farmácia e da Medicina como também 

em termos de políticas de promoção de um uso racional deste tipo de medicamentos e, 

para isso, é necessária a intervenção do Governo. Deve promover-se também o 

desmame destes produtos em casos em que já esteja instalada uma dependência e a troca 

por produtos sem esse efeito secundário. 
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12. Conclusão 

 A realização deste estágio permitiu-me um primeiro contacto com o mundo do 

trabalho,  a aplicação dos imensos conhecimentos adquiridos ao longo de seis anos no 

MICF e permitiu-me crescer como profissional e a nível pessoal. O início atribulado foi 

compensado com um sentimento de dever cumprido no final.  

 Ao longo do estágio, fui-me apercebendo da importância do farmacêutico na 

sociedade actual e na responsabilidade que temos em ser bons profissionais. O trabalho 

em equipa adquire também uma importância enorme numa farmácia e só com isso é que 

se torna possível ultrapassar as dificuldades que surgem no dia-a-dia. A ajuda dos meus 

colegas foi essencial para o meu sucesso. 

 Como aspectos negativos, destaco algumas falhas que o MICF tem em relação à 

preparação dos seus estudantes para o mundo do trabalho e em relação a alguns temas 

mais específicos como a vertente veterinária e de dispositivos médicos da farmácia.  

 Agora que terminei esta fase da minha vida, sinto-me ansiosa por começar a fase 

seguinte, a entrada no mundo do trabalho e a criação da minha independência que 

contribuirão com toda a certeza para a minha realização pessoal. 
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Anexos  

Anexo I – Sintomas e sinais da CD e SHH 
[22]

 

Sintomas e sinais da CD e do SHH 

Sinais Sintomas 

Astenia progressiva até letargia Temperatura normal ou baixa (se alta suspeitar de 

infecção subjacente) 

Anorexia Polipneia profunda (Kussmaul) (CD) 

Náuseas e vómitos (CD) Desidratação: 

– 5%, se perda do turgor, mucosas secas e 

taquicardia 

– 10%, se revascularização capilar ≥ 3'' e olhos 

encovados 

- > 10%, se prega cutânea, hipotensão, oligúria e 

choque 

Presença de «Polis» (poliúria e polidipsia) Alterações da consciência 

Dor abdominal – também torácica ou outras 

localizações – (CD) 

Perda de peso 

Boca seca (sem saliva)  
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Anexo II -  Causa de Hipoglicemia/Diagnóstico Diferencial 
[22]

 

 

CAUSAS DE HIPOGLICEMIA / DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

HIPOGLICEMIA DE JEJUM 

 

1. Por subprodução de glucose 

• Deficiência hormonal 

    1. Hipopituitarismo 

    2. Insuficiência adrenal 

    3. Deficiência de catecolaminas 

• Defeitos enzimáticos (na sua maioria hepáticos e relacionados com a produção e catabolização de 

glicogénio) 

• Deficiência do substrato 

   1. Hipoglicemia cetótica da infância 

   2. Má nutrição grave 

   3. Gravidez (sobretudo no último trimestre) 

• Doença hepática adquirida (Congestão, hepatite e/ou cirrose) 

• Hipotermia 

• Uremia 

• Fármacos e drogas (Álcool, Salicilatos em altas doses) 

 

2. Por sobre-utilização de glucose 

• Com valores aumentados de insulina 

   1. Insulinoma 

   2. Insulinoterapia 

   3. Sulfonilureias 

   4. Doença autoimune com produção de insulina ou anticorpos anti-receptor da insulina 

   5. Fármacos: quinino, disopiramida, pentamidina 

  6. Choque endotóxico 

• Com valores normais de insulina 

    1. Tumores extra-pancreáticos 

    2. Caquexia com depleção adiposa 

    3. Deficiência enzimática (enzimas da cadeia oxidativa dos lípidos) 

    4. Deficiência de carnitina 

 

HIPOGLICEMIA REACTIVA 

 

  1. Idiopática 

  2. Hiperinsulinismo reactivo alimentar 

  3. Intolerância à frutose 

  4. Galactosémia 

  5. Hipersensibilidade à leucina 

 

Anexo III - Evolução dos Medicamentos Psicofármacos (DHD), por Sub-Grupo Terapêutico entre 2000 e 

2012 
[24]
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Anexo IV - Evolução dos Medicamentos Psicofármacos (DHD), por Sub-Grupo Terapêutico entre 2000 e 

2012 
[24]

 

 

 

Dose Diária Definida de um fármaco (DDD) - A DDD corresponde à dose média diária de manutenção 

do fármaco, em adultos, para a sua indicação principal, por uma determinada via de administração e 

expressa em quantidade de princípio activo. A DDD é uma unidade técnica de medida e de comparação, 

no entanto, não reflecte necessariamente a dose média prescrita em Portugal. No caso de medicamentos 

sem DDD atribuída foi utilizada a posologia média diária para a indicação principal. 

DHD - DDD por 1000 habitantes/dia - A DHD é a dose diária definida por 1000 habitantes por dia e 

indica, em medicamentos administrados cronicamente, a proporção da população que diariamente recebe 

tratamento com determinado medicamento numa determinada dose média. A DHD calcula-se a partir da 

seguinte equação 

 

 

Anexo V – Percentagem  de pessoas com registo de Distúrbio Ansioso/Estado de Ansiedade entre o nº de 

utilizadores do CSP, por ARS (2010) 
[28]

 

 

 
Anexo VI – Percentagem de pessoas com registo de Perturbações Depressivas entre o nº de utilizadores 

do CSP, por ARS (2010) 
[28]
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Anexo VII – Prevalência anual (%) 

[28]
 

 

 

Anexo VIII - Comparação da Prevalência das Perturbações Psiquiátricas nos Adultos (exceto 

perturbações psicóticas esquizofreniformes e delirantes), em Portugal, alguns países da Europa e nos 

EUA (2013) 
[28] 

 
 

 
Anexo IX – Percentagem de doentes que procuram ajuda de um profissional devido a problemas 

psicológicos ou emocionais 
[28]
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Anexo X – Toma de antidepressivos nos últimos 12 meses (%), adaptado do relatório “Portugal – Saúde 

Mental em Números” de 2013 da DGS. 
[28]

 

 

 

 

Anexo XI -  Comparação do Motivo do Consumo de Antidepressivos (%) 
[28]
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Anexo XII – Poster 
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Anexo XIII - Colocação do poster à entrada da Farmácia 
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Anexo XIV -Divulgação do Rastreio Gratuito 
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Anexon XV  – Panfleto Rastreio 
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RASTREIO 
GRATUITO 

COM MEDIÇÃO DA GLICÉMIA, TENSÃO 

ARTERIAL E ACONSELHAMENTO COM: 

   Nutricionista 
   Psicóloga 

   Podologista 

   Farmacêutica 

 

DIA 23 DE JUNHO, DAS 10 ÀS 18H30 

Anexo XVI– Inquérito 
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Inquérito Psicofármacos 

Inquérito elaborado por: Sancha Almeida Tavares, estagiária da Farmácia Aliança de 

Arrifana. 

Este inquérito tem como objectivo avaliar o consumo de antidepressivos/ calmantes/ 

medicamentos para dormir pela população de Arrifana e todos os dados serão tratados 

anonimamente.  

Assinale com um x as opções mais adequadas à sua situação. 

1. Sexo:   Feminino     Masculino 

2. Idade: _____ 

 

3. Toma algum medicamento antidepressivo/calmante/medicamento para dormir? 

       Sim     Não   

4. Alguém da sua família toma antidepressivo/calmante/medicamento para 

dormir? 

Sim     Não   

A partir deste ponto, responda por si ou pela pessoa que toma este tipo de medicação. 

5. Qual(ais) toma(m)?  

 

Antidepressivos:          Calmantes: 

Fluoxetina (Psipax, Digassin)    Alprazolam (Xanax)  

Paroxetina (Paxetil)      Bromazepam (Bromalex, Ultramidol, 

       Lexotan) 

Venlafaxina (Efexor, Zarelix)     Cloxazolam (Cloxam, 

Olcadil) 

Sertralina (Zoloft)     Diazepam (Metamidol, Bialzepam,  

       Unisedil, Valium, Stesolid) 

Escitalopram (Cipralex)    Kainever (Estazolam) 

Citalopram      Lorazepam (Ansilor, Lorenin,  

       Lorsedal) 

       Victan 

  

 

ERRATA 
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Na página 32 do relatório, no ponto 11.1.1.1, a primeira frase está mal estruturada e deveria estar escrita 

da seguinte forma: “Neste grupo incluem-se as benzodiazepinas, o Zolpidem e produtos derivados da 

Valeriana como o Valdispert (…)”   

No anexo XVI (pág.54) falta a segunda página do inquérito:  

Indutores do Sono: 

Brotizolam (Lendormin)  

Loprazolam (Dormonoct) 

Dormicum (Midazolam) 

Zolpidem (Cymerion, Stilnox) 

Outro(s)       Qual(ais)?_________________________ 

 

6. Por que motivo lhe foi receitado o antidepressivo/ansiolítico/psicofármaco?  

Ansiedade 

Depressão  

Stress 

Dificuldade em dormir (Insónia) 

Outro   Qual? ___________________________________________ 

 

7. Há quanto tempo toma a medicação? 

Menos de um ano    Se sim, há quanto tempo? _____________ 

Mais de um ano 

 

8. É acompanhado(a) por:  

Médico família              Psiquiatra  Neurologista  

 

9. Considerou ser acompanhado por Psicologia, como complemento à medicação? 

Sim              Não 

 

Muito obrigada pelo tempo despendido,  

Sancha Almeida Tavares, estagiária da Farmácia Aliança de Arrifana 
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