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PARTE I 

 

1 INTRODUÇÃO 

O estágio em farmácia comunitária é parte integrante, obrigatória e essencial para a 

conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF). Sendo o farmacêutico o 

último elo numa corrente de profissionais de saúde por onde cada utente passa, recai sobre o 

mesmo o dever de informar e aconselhar antes da dispensa de qualquer tipo de produtos, seja ele 

medicamento, dispositivo médico, etc. Como tal, a atividade farmacêutica é de extrema 

importância e requer grande responsabilidade profissional. 

Um dos objetivos primordiais da realização deste estágio é complementar a formação de 

um profissional de saúde, estabelecendo para isso a ligação entre os conhecimentos adquiridos 

durante o MICF e a postura e atitude a ter numa farmácia comunitária. Sendo a área da saúde, e 

especificamente o sector farmacêutico, uma parte em constante mudança, quer pela evolução 

constante do conhecimento científico, quer pelas rápidas alterações na legislação do sector, é 

necessário um contacto permanente com a realidade de uma farmácia de forma a criar uma atitude 

ativa e produtiva, que seja adequada ao mesmo.  

Assim sendo, durante a realização deste estágio, o qual decorreu 21 de abril a 21 de 

outubro, na Farmácia da Gala (FG), Figueira da Foz, passei pelos diversos aspetos e tarefas de uma 

farmácia comunitária, entendendo a sua dinâmica e funcionamento.  

Este relatório de estágio tem como objetivo descrever a minha experiência na FG, passando 

por todos os pontos que tive a oportunidade de abordar e que vão desde o circuito do medicamento 

até ao papel do farmacêutico na comunidade, tal como se encontra resumido no cronograma 

representado no ponto 11. 

 

2 BREVE APRESENTAÇÃO DA FARMÁCIA 

A FG localiza-se na Gala, concelho da Figueira da Foz e distrito de Coimbra, na Rua do 

Hospital, nº 11 e 13. Esta localiza-se numa zona de fácil acesso, próximo do Centro de Saúde da 

Cova-Gala e do Hospital Distrital da Figueira da Foz, pelo que tem uma afluência considerável de 

utentes provenientes destes locais. 

A farmácia tem muitos utentes habituais que são bem conhecidos dos profissionais que lá 

trabalham e isso permite que haja um acompanhamento e aconselhamento mais próximo do utente. 
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2.1 Instalações 

De acordo com a legislação em vigor, as farmácias devem dispor de instalações que 

garantam a segurança, conservação e preparação dos medicamentos. Da mesma forma, devem 

garantir a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal [1].  

O espaço interior encontra-se dividido, tal como exigido pela lei, nas seguintes áreas 

funcionais: zona de atendimento ao público, armazém, laboratório, instalações sanitárias, um 

gabinete de atendimento personalizado e um quarto. Além das áreas obrigatórias por lei, a FG tem 

também um escritório e uma copa onde se situam os cacifos. Adicionalmente existe ainda o 

Farmadrive, numa das laterais da farmácia. 

 

3 GESTÃO DE STOCKS 

Uma das responsabilidades do farmacêutico é a gestão racional dos produtos existentes na 

farmácia [2]. Para isso, é necessária uma correta gestão de stocks. 

 

3.1 Escolha do fornecedor 

Uma correta gestão de stocks inicia-se pela escolha dos fornecedores da farmácia. Os 

critérios de escolha são, entre outros, a rapidez da entrega, a garantia da qualidade dos produtos, o 

menor número possível de medicamentos esgotados e, por fim, fornecedores passíveis de receber e 

tratar devoluções. Adicionalmente, a FG também efetua encomendas diretamente a laboratórios, 

quando não é possível adquirir os produtos através do fornecedor habitual, especialmente quando 

estes se encontram esgotados. 

 

3.2 Critérios de Aquisição 

As compras aos armazenistas/grossistas estão intimamente relacionadas com a rotação 

diária de cada produto. Para isso, a FG tem estabelecido, em cada ficha de produto, um stock 

máximo e mínimo do mesmo. Assim, sempre que a quantidade atinge valores inferiores ao stock 

mínimo, uma proposta de encomenda que inclui esses produtos é automaticamente gerada pelo 

sistema. Este nível designa-se por ponto de encomenda e tem como objetivo evitar ruturas de stock. 

É de salientar que estes valores de stock são alterados periodicamente, consoante a época do ano, 

ou mediante as alterações de consumo da própria população.  

Em todo este processo deve-se ter em conta que os stocks excessivos conduzem a um 

empate de capital desnecessário mas, por outro lado, a rutura de stocks pode transmitir uma 

imagem negativa da farmácia. 
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4 ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTOS 

4.1 Execução de encomendas 

Conforme descrito anteriormente, quando um produto atinge o stock mínimo padronizado 

pela FG, o sistema informático gera automaticamente uma proposta de encomenda. Esta é 

analisada diariamente, havendo a possibilidade de retirar e acrescentar produtos conforme a 

necessidade da farmácia. Após a sua realização, o pedido é enviado ao armazenista através da 

ligação internet, forma farmalink ou instantânea.  

Além disto, podem ocorrer situações especiais, onde há necessidade de contactar 

diretamente o fornecedor por telefone para a obtenção de um produto, ou através do sistema 

informático, pelo pedido de instantânea. Este tipo de situações decorrem diariamente para produtos 

que se encontram rateados. 

No caso das encomendas efetuadas diretamente a laboratórios, a FG arquiva a nota de 

encomenda, para posterior conferência. Os produtos encomendados desta forma podem ser 

enviados pelos próprios laboratórios ou via armazenista. 

 

4.2 Receção e conferência de encomendas 

As encomendas efetuadas são transportadas pelo fornecedor até à farmácia em contentores 

específicos ou caixas de cartão, acompanhados da respetiva fatura ou guia de remessa. Os 

medicamentos que requerem uma baixa temperatura de armazenamento são enviados em 

contentores térmicos e armazenados logo que chegam à farmácia. 

Primariamente, a encomenda é conferida com a respetiva nota de encomenda. Após 

conferência, é necessário aceder ao sistema informático adotado pela farmácia, neste caso o 

SIFARMA 2000, para se proceder à receção da encomenda. Para cada produto é necessário 

verificar se o preço de venda ao público (PVP) impresso na cartonagem coincide com o que se 

encontra autorizado, se as quantidades enviadas são efetivamente as faturadas e a integridade das 

embalagens assim como o seu prazo de validade. Adicionalmente é ainda necessário confirmar que 

o preço faturado é coincidente com o valor que se encontrava impresso na cartonagem, e, no caso 

de produtos de venda livre, é ainda necessário acertar as margens, como é o caso das papas, leites, 

produtos de dermocosmética, suplementos alimentares, medicamentos de veterinária, entre outros. 

É ainda importante referir que a margem previamente referida é dependente do valor do imposto 

sobre o valor acrescentado (IVA) do produto e o PVP destes é apresentado sob a forma de etiqueta 

em que consta o nome, código de barras, PVP e IVA à taxa legal em vigor. Após verificação de 

tudo o que se encontra acima descriminado, compara-se o que foi introduzido no sistema 

informático com a fatura e verifica-se se o valor total da fatura e o número total de embalagens 
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coincide. Caso haja alguma irregularidade, como a falta de algum produto, é necessário proceder a 

uma reclamação ao fornecedor.  

Depois de tudo acertado a encomenda pode ser validada, estando os produtos prontos a 

serem arrumados nos respetivos locais de armazenamento. 

 

4.3 Armazenamento dos produtos farmacêuticos 

Na FG, durante a receção de uma encomenda, é efetuada uma separação física entre os 

medicamentos, os produtos que requerem etiquetagem, os dispositivos que pertencem ao protocolo 

da Diabetes mellitus (DM) e os produtos de frio. 

As condições necessárias para garantir a eficácia, qualidade e segurança dos medicamentos 

são uma temperatura ambiente entre os 15 e o 25 °C, humidade inferior a 60% e proteção da luz 

direta [3]. Para esta monitorização, na FG existe um termohigrómetro constituído por 7 sondas 

instaladas em diferentes locais previamente sugeridos pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde I.P. (INFARMED), de modo a garantir as condições anteriormente referidas. 

Assim sendo, todos os medicamentos, salvo exceção daqueles que necessitem de condições 

de conservação especial, como o caso de produtos de frio, são armazenados no robot. Todos os 

outros produtos são colocados em gavetas ou expostos ao público em prateleiras. 

O robot é uma mais-valia, pois este armazena os medicamentos segundo o conceito de first 

expired, first out (FEFO), que pressupõe que os produtos com um prazo de validade mais curto 

sejam os primeiros a ser dispensados. Assim, nos locais de armazenamento manual, como as 

gavetas e as prateleiras, é necessário ter em conta este mesmo princípio, a fim de evitar devoluções 

aos fornecedores, maximizando a boa gestão e boas práticas de conservação e dispensa. 

 

4.4 Controlo de prazos de validade 

Segundo o INFARMED, o prazo de validade de um medicamento é aquele durante o qual 

as características físicas, químicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas ou toxicológicas não 

sofrem alterações ou modificações dentro dos limites aceitáveis e bem definidos. Para permitir que 

os medicamentos se encontrem dentro das condições de segurança e satisfação do utente, no final 

de cada mês, a partir do SIFARMA 2000 é possível retirar uma listagem com os produtos cujo 

prazo de validade termina nos meses subsequentes.  

Com o intuito de minimizar erros e de modo a uma eficaz gerência de produtos, o controlo 

de validade é feita com seis meses de antecedência e três meses de antecedência para produtos que 

se encontram fora e dentro do robot, respetivamente. 

Após verificação da listagem, procede-se à devolução dos produtos no início do mês 

seguinte, ou, caso seja apenas necessário atualizar o prazo de validade do produto, o mesmo se faz 

informaticamente no SIFARMA 2000. 
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4.5 Devolução de medicamentos 

Para efetuar a devolução de medicamentos, recorre-se à opção Gestão de Devoluções, no 

SIFARMA 2000. É necessário indicar o fornecedor para o qual se irá proceder a devolução do 

produto, identificação do mesmo, quantidade a devolver, e explicitar qual o motivo da devolução. 

Adicionalmente é também necessário registar a fatura e data correspondente ao produto a devolver, 

assim como o número de reclamação, caso a mesma tenha sido efetuada. Os motivos de retorno 

podem ser danos na embalagem, erros na encomenda, e ainda por razões de prazos de validade. As 

devoluções dos medicamentos são efetuadas com três meses de antecedência à caducidade do 

produto. Relativamente aos produtos de venda livre, estas devoluções já dependem da aceitação 

dos respetivos laboratórios. 

Deste ato resulta a emissão de uma Nota de Devolução que será impressa três vezes. Cada 

exemplar será carimbado e rubricado, dois irão acompanhar o produto (o original e o duplicado) e o 

terceiro permanece na farmácia até a resolução da mesma. 

O fornecedor, face à devolução, poderá emitir uma nota de crédito à farmácia, enviar o 

mesmo produto com uma validade mais alargada ou simplesmente não aceitar, reenviando os 

produtos.  

 

5 Classificação dos produtos existentes na farmácia, definições e 

quadro legal aplicável 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, a farmácia pode fornecer ao 

público os seguintes produtos: 

 Medicamentos; 

 Substâncias medicamentosas (químicos para manipulação); 

 Medicamentos veterinários; 

 Produtos homeopáticos; 

 Produtos naturais; 

 Dispositivos médicos; 

 Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial; 

 Produtos fitofarmacêuticos; 

 Produtos cosméticos e de higiene corporal; 

 Artigos de puericultura; 
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5.1 Medicamentos sujeitos a prescrição médica obrigatória  

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), tal como o nome indica, só podem 

ser dispensados ao utente mediante receita prescrita por profissional de saúde devidamente 

habilitado para tal. Segundo a legislação vigente, são considerados MSRM, medicamentos que: 

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

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

médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

 Contenham substância ou preparações à base dessa substância, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 Se destinam a ser administrados via parentérica [4]. 

Os anti-hipertensores são, sem margem para dúvidas, o grupo terapêutico que mais surge 

nas receitas que chegam todos os dias à FG, bem como, muito provavelmente, a todas as farmácias 

portuguesas. Estes, muitas vezes acompanhados de anti-dislipidémicos ou anti-diabéticos, 

espelham o estado de saúde nacional, denotando a urgência para a implementação de medidas para 

a prevenção de Doenças Cardiovasculares (DCV), principalmente ao nível dos cuidados de saúde 

primários. Além dos MSRM previamente referidos, também me foi possível verificar que existe 

bastante saída de benzodiazepinas, anti-coagulantes, anti-trombóticos e anti-asmáticos. 

É ainda de salientar que o índice pediátrico de atopia é anormalmente elevado, pelo que 

medicamentos para esta patologia também aparecem frequentemente na FG. 

 

5.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Segundo a legislação em vigor, um medicamento não sujeito a receita médica (MNSRM) 

não observa as seguintes condições: 

 Não preenchem nenhuma das condições previstas para os MSRM; 

 Não são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação que define o 

regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos [4]. 

É nestes medicamentos que a avaliação da situação do utente é imprescindível. O 

farmacêutico deve avaliar, questionar e resolver a situação tendo sempre a noção do seu limite, 

para posteriormente poder aconselhar os medicamentos mais adequados. 

Durante o meu estágio, houve uma grande procura de produtos destinados à exposição 

solar, como protetores solares, bronzeadores, hidratantes, etc. No entanto, e apesar da informação 

relativa aos cuidados a ter durante a exposição solar se encontrar relativamente interiorizada pela 

população, assisti a alguma procura de produtos para as queimaduras solares. De uma forma geral, 
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os aconselhamentos dos vulgares escaldões são efetuados dentro dos moldes seguintes: o objetivo 

principal é reestruturar a pele na zona afetada e, para isso, uma das combinações aconselhadas por 

mim foi a combinação d a água termal, a qual alivia a sensação de prurido e dá uma sensação de 

frescura imediata, com um creme hidratante, o qual pode ser um after-sun ou outro, que reequilibra 

e reestrutura a pele, tratando o escaldão. Adicionalmente ainda reforcei que se deve evitar a 

exposição solar; deve-se dar preferência ao uso de roupas largas e claro, a exposição solar deve ser 

sempre acompanhada do uso de protetor solar com fator de proteção adequado. 

Ainda durante o meu estágio assisti a algumas mudanças climatéricas, as quais propiciam o 

desenvolvimento de ligeiras constipações. Assim, durante alguns períodos senti uma grande 

procura de produtos antigripais, pastilhas para a garganta, xaropes para a tosse, descongestionantes 

nasais, etc. Assim sendo, um dos aconselhamentos por mim prestados, a um jovem na casa dos 30 

anos, sem patologias, apresentando queixas de cansaço, congestionamento das vias aéreas e olhos 

lacrimejantes recaiu sobre a toma de um antigripal, neste caso o Griponal®, o qual contém na sua 

composição paracetamol, que permite alívio rápido de sintomas das gripes e constipações, e 

maleato de clorofenamina, que ajuda a reduzir o corrimento nasal, lacrimejo e espirros. Indiquei-

lhe também a associação com um descongestionante nasal tópico, o Vibrocil Actilong®, o qual 

contém na sua composição o cloridrato de xilometazolina que proporciona um alívio rápido da 

obstrução nasal, ao mesmo tempo que hidrata a mucosa nasal para prevenir a sua irritação. 

Indiquei-lhe ainda que deveria fazer uma correta higiene das fossas nasais diariamente, para 

aumentar a eficácia do descongestionante nasal e, caso estes quadros fossem recorrentes, poderia 

fazer uma suplementação da sua alimentação com vitamina C. Adicionalmente ainda referi que 

caso o quadro de sintomas evoluísse, deveria dirigir-se ao seu médico. 

Dada a proximidade da FG tanto com a escola básica, como com a pré-escola da Cova-

Gala, outra situação relevante prende-se com os surtos de pediculose, maioritariamente infantil. 

Aquando dispensa de um produto para tratamento da pediculose seja este químico, como o 

Quitoso®, ou físico, como o Neo Quitoso® ou o Stop Piolhos®, vários são os aspetos que devem 

ter tidos em conta. Aquando dispensa deste tipo de medicamentos, reforcei sempre que a 

“prevenção é o melhor remédio”, relembrando a importância da inspeção da cabeça da criança, o 

uso de toucas em piscinas ou águas paradas e evitar a troca de chapéus e roupas. Adicionalmente, 

reforcei quais os cuidados que se devem ter com as roupas, objetos, etc que estiveram em contacto 

com a criança, para evitar uma propagação dos piolhos. Por fim, expliquei sempre como utilizar o 

produto, bem como todos os cuidados a ter durante e após o tratamento, para maximizar o efeito do 

produto e minimizar risco de contágio aos outros membros da família e às outras crianças. 
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5.3 Produtos cosméticos e dermocosméticos 

Um produto cosmético é definido como “qualquer substância ou mistura destinada a ser 

posta em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, 

exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-

los em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [5]. 

Considero de grande importância o domínio desta área por parte do farmacêutico na 

medida em que a farmácia comunitária é ainda um dos locais de eleição para compra e 

aconselhamento deste tipo de produtos. Assim, o farmacêutico possui um papel preponderante, na 

escolha do utente. O farmacêutico deve entender quais são as expectativas e/ou problema do utente 

e, através do seu conhecimento, aconselhar o produto mais indicado de uma forma individualizada. 

Deve ceder, também, todos os conselhos acerca do modo de utilização e formas de otimizar os 

resultados pretendidos. Por exemplo, sempre que uma utente me pedia conselhos em relação a um 

produto antirrugas falava-lhe da importância da aplicação diária de um protetor solar de rosto na 

prevenção do envelhecimento cutâneo e na utilização de um produto mais nutritivo para colocar 

durante a noite, pois o processo de regeneração da pele dá-se predominantemente durante esse 

período. Noutra vertente, sempre que me foram pedidos conselhos relativamente a cremes para 

controlo da acne e da produção excessiva de sebo, reforçava a importância de uma limpeza diária 

da pele com um produto adequado, antes da aplicação do creme anti seborreico ou queratolítico, e 

da utilização de uma máscara purificante e exfoliante, pelo menos, três vezes por semana, para 

remover as impurezas, desincrustar os poros e promover a homogeneidade do aspeto da pele. 

Na FG, a maioria destes produtos encontra-se exposta em lineares consoante as respetivas 

marcas e, dentro da gama, por finalidade. 

 

5.4 Produtos farmacêuticos homeopáticos 

Um medicamento homeopático é definido como um “medicamento obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de 

fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial 

num Estado membro, e que pode conter vários princípios” [6]. Na FG há alguma procura destes 

produtos.  

  

5.5 Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

Os produtos de alimentação especial têm composição específica e são obtidos por 

processos tecnológicos, estando regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 74/2010 de 21 de junho. 

A alimentação especial corresponde às necessidades nutricionais especiais das seguintes 

categorias de pessoas: 
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a) Pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontrem 

perturbados; 

b) Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse 

facto, podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de determinadas 

substâncias contidas nos alimentos; 

c) Lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde [7]. 

Os produtos dietéticos com carácter terapêutico são dispensados com a comparticipação de 

100% desde que sejam prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães ou nos 

centros de tratamento dos hospitais protocolados com o referido Instituto, existindo para isso uma 

tabela com todos os medicamentos abrangidos pelo referido protocolo, que pode ser consultada 

sempre que necessário. 

 

5.6 Produtos fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos são produtos à base de plantas com algum efeito 

farmacológico. No entanto, muitas vezes, são produtos que, por serem naturais, levam o utente a 

pensar que são desprovidos de efeito secundários, contraindicações ou interações. Por este motivo, 

o farmacêutico deve ter formação adequada por forma a desenvolver um correto aconselhamento. 

Durante os meses precedentes ao Verão, houve bastante procura de produtos de 

emagrecimento, recaindo a escolha maioritariamente para suplementos alimentares à base de 

plantas para esse fim. Um dos aconselhamentos por mim prestados, no caso de uma senhora de 

meia-idade, sem nenhum problema de saúde, com desejo de emagrecer e especialmente de 

controlar o apetite para os doces, foi a associação do Libramed® com Adiprox® para alcançar os 

seus objetivos. Isto porque o Libramed® é um dispositivo médico que controla o pico glicémico 

pós-prandial, o qual é um dos principais responsáveis pela acumulação do tecido adiposo. Além 

disso, ao controlar este pico glicémico, a tendência para a ingestão de doces é menor, ou mesmo 

quase suprimida, a qual era uma vontade expressa pela utente. O Adiprox® combate o stress 

oxidativo, favorece a microcirculação e apoia os processos de lipólise e termogénese (o qual 

também pode ser benéfico para regularizar a temperatura corporal durante a menopausa), 

contribuindo para a utilização e a queima de gorduras pelo organismo. Assim sendo, esta 

associação tem como objetivo não só combater o excesso de peso demonstrado pela utente, como 

também é capaz de reduzir o perímetro abdominal, o qual é o grande responsável pelo 

desenvolvimento de problemas de saúde associados à obesidade, como a resistência à insulina, 

DCV e a elevação da pressão sanguínea. É ainda de salientar que, durante o aconselhamento, insisti 

na realização de uma alimentação equilibrada e à prática regular de exercício físico.  

Outro dos produtos fitoterapêuticos com alguma procura na FG são os produtos para 

combate dos primeiros sintomas de infeção urinária. Assim sendo, uma das combinações por mim 



Página | 10 

aconselhada para este caso é associação da Urze® da Arkocápsulas, a qual devido à presença de 

flavonoides e taninos, contribui para o alívio da dor associada à cistite, com a Uva-Ursina® 

também da Arkocápsulas, a qual devido à presença do arbutósido (o qual é um potente anti-séptico 

urinário com propriedades antibacterianas que combatem a E. coli), faz aumentar o volume de 

urina e a excreção renal de ureia. Esta associação permite tratar eficazmente infeções da bexiga e 

ajuda a prevenir possíveis recaídas. Durante o aconselhamento ainda referi a necessidade de 

ingestão de água durante, pelo menos, a existência de sintomas. 

 

5.7 Medicamentos de uso veterinário 

O uso de medicamentos veterinários desempenha um papel importante na nossa sociedade, 

pois estes representam um meio de defesa e bem-estar animal. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 148/2008 de 29 de julho, “um medicamento veterinário é 

toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico - veterinário ou, exercendo 

uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas”. 

A procura de produtos e medicamentos de uso veterinário é frequente na FG, 

principalmente aqueles que se destinam aos animais de companhia. É de salientar que é necessário 

ter cuidado no aconselhamento e dispensa de medicamentos para animais, visto que o seu 

metabolismo é diferente do metabolismo humano, e é por isso que a FG também tem o contacto 

com um veterinário que aconselha por telefone perante os sintomas descritos. 

 

5.8 Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico é definido por um “aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito pretendido no corpo humano 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função 

possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para 

fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, 

controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da conceção” [8]. Na 

FG há alguma procura de dispositivos médicos, dos quais tive a oportunidade de dispensar as meias 

de compressão elástica e sondas vesicais e nasogástricas, entre outros. 
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6 DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

6.1 A Receita Médica 

A prescrição médica estabelece a ligação entre o médico e o farmacêutico. No momento da 

dispensa, o farmacêutico deve: 

 Verificar a autenticidade da prescrição; 

 Interpretar a prescrição médica; 

 Identificar o medicamento e confirmar a forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem, posologia, modo de administração e duração do tratamento; 

A prescrição médica é normalmente efetuada mediante receita médica e esta, na sua grande 

maioria, é feita através de um suporte informático, da qual resultam dois tipos de receita: 

 Não renovável, cuja validade é de 30 dias contados a partir da data de prescrição; 

destinada a tratamento de curta e média duração; 

 Renovável, com validade de 6 meses, a qual se destina a prescrição de medicação 

crónica. Apresenta-se em triplicado [6, 9] 

No entanto, salvaguarda-se ainda a utilização de receitas manuscritas, desde que 

devidamente identificadas por uma das seguintes exceções: 

a. Falência do sistema informático; 

b. Inadaptação fundamentada do prescritor; 

c. Prescrição ao domicílio; 

d. Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês [10]. 

A receita médica é validada quando estiverem preenchidos os seguintes requisitos: 

 Número da receita e sua representação em código de barras; 

 Local de prescrição e vinheta; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Identificação do utente; 

 Entidade financeira responsável e regime de comparticipação; 

 Designação do medicamento através da Denominação Comum Internacional 

(DCI), dosagem, forma farmacêutica, número e dimensões de embalagens; 

 Data de prescrição e assinatura do prescritor.  

Após validação, no verso da receita é impressa a identificação, sob a forma de código de 

barras, de cada um dos medicamentos dispensados e comparticipados, preço total, preço pago pela 

entidade e pelo utente e também o preço de referência. O utente deve assinar a receita de forma a 

confirmar que foram dispensados os medicamentos constantes na receita e prestados os conselhos 

sobre a sua utilização. Além disso, caso exerça direito de opção, o mesmo vem mencionado na 

receita. No final, a receita deve ser datada, carimbada e assinada pelo responsável pela dispensa. 
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6.2 Sistemas de comparticipação 

A principal entidade comparticipadora é o Sistema Nacional de Saúde (SNS), o qual 

apresenta várias percentagens de comparticipação fixadas por escalões: 

 Escalão A - 90%; 

 Escalão B - 69%; 

 Escalão C - 37%; 

 Escalão D - 15%. 

Os escalões de comparticipação variam de acordo com as indicações terapêuticas do 

medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido 

para doentes que sofram de determinadas patologias. 

Adicionalmente, o SNS prevê ainda um regime especial de comparticipação de 

medicamentos. Assim, a comparticipação no preço dos medicamentos integrados no escalão A é 

acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é acrescida de 15% para os pensionistas cujo rendimento 

total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal, o qual é identificado com a letra “R” 

na receita [11]. 

No entanto, existem outras situações de comparticipação, como descriminado abaixo: 

• Doenças profissionais: Pacientes aos quais foi atribuído um determinado grau de 

incapacidade, tornam-se possuidores de um cartão de identificação de doença profissional, o qual 

lhes dá direito a um regime de comparticipação especial em determinados medicamentos. 

• Paramiloidose: Estes doentes têm cem por cento de comparticipação em todos os 

medicamentos, desde que acompanhados por receita médica. 

• Diplomas com SNS / Diplomas com regime de pensionista: Existem comparticipações 

especiais em situações de: prescrição de carbonato de lítio, prescrição de metotrexato em casos de 

artrite, doença inflamatória intestinal, dor crónica, dor oncológica, infertilidade, psoríase e doença 

de Alzheimer. Na receita destes pacientes vem assinalado o respetivo despacho, que indica o 

diploma que deve ser escolhido. No aviamento destas receitas é necessário ter em atenção, caso o 

despacho em questão seja o referente à doença inflamatória intestinal ou à doença de Alzheimer, 

que a receita deverá ter sido prescrita por um médico especialista. As especialidades aptas para 

incluírem o despacho na receita estão bem definidas, devendo ser consultada a respetiva lista em 

caso de dúvida.  

• Trabalhadores migrantes: estas receitas vêm normalmente identificada com “trabalhador 

migrante”, designando o respetivo nome ou sigla do país de proveniência e, por vezes, indicando o 

número do cartão de saúde europeu. 

• Protocolo da DM: produtos relacionados com a DM, como tiras e lancetas, habitualmente 

utilizados para determinação da glicémia, são alvo de uma comparticipação especial. 
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• Seguros Médicos: quando acompanhado do cartão, o utente terá direito a comparticipação 

especial por parte da companhia em questão. No final do mês, as receitas deverão ser endereçadas à 

Associação Nacional de Farmácias (ANF), a qual é a intermediária entre as companhias de seguro e 

a farmácia. 

 

6.3 Casos Reais de Aconselhamento 

Durante o tempo que realizei atendimento ao público ao balcão da FG tive oportunidade 

de, aplicando o conhecimento adquirido ao longo do curso, juntamente com o conhecimento e 

experiência adquiridos no período de estágio, prestar aconselhamento farmacêutico à comunidade, 

bem como intervir em algumas situações. Apresento de seguida alguns exemplos de situações que 

presenciei e ativamente intervim. 

 

 Exemplo 1 6.3.1

Senhora, cerca de 50 anos chegou à farmácia com várias receitas, entre elas uma para o 

Folifer®. Após algumas perguntas apercebi-me que era a primeira vez que ia tomar esta 

medicação. Assim sendo, expliquei-lhe que ao contrário dos restantes medicamentos que tomava, 

este é tomado, preferencialmente, de estômago vazio, mas caso se observe intolerância gástrica, é 

recomendável que a toma seja após uma refeição. Aconselhei ainda que este não deve ser tomado 

com lacticínios, chá, café e cereais, pois a absorção do ferro fica comprometida. Alertei para os 

efeitos secundários que podem advir da toma do medicamento, sendo que os mais frequentes 

prendem-se com a alteração do trato gastrointestinal, surgindo especialmente dor abdominal, azia, 

náusea, vómito, prisão de ventre, e ainda o facto de que frequentemente as fezes alteram a sua cor, 

tornando-se escuras devido à excreção do ferro. 

 

 Exemplo 2 6.3.2

Senhor, na casa dos 80 anos, chega à farmácia acompanhado pelo seu filho, com algumas 

receitas, entre elas uma bomba para a asma. Após algumas perguntas, apercebi-me de que seria a 

primeira vez que o senhor iria fazer a Seretaide Diskus®. Assim sendo, expliquei-lhe de forma 

simples que aquele medicamento o iria ajudar a respirar melhor. Exemplifiquei-lhe também como 

utilizar a bomba, com auxílio de uma bomba placebo, tendo especial cuidado de repetir os passos 

mais que uma vez para que o senhor os pudesse interiorizar. Expliquei-lhe também como deveria 

ser feita a inalação; que deveria manter a boca fechada após a inalação, para não comprometer a 

absorção do medicamento; que deveria bochechar a boca com água após cada inalação; e quais os 

cuidados que teria de ter com a utilização e manuseamento da bomba. Após todas as indicações, 
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pedi para que utilizasse a bomba à minha frente, para poder verificar se a inalação se fez de forma 

correta, e intervir caso fosse necessário. 

 

7 DISPENSA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 

7.1 Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado define-se como qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Algumas das razões 

que levam à necessidade de preparação medicamentos manipulados prendem-se principalmente 

com a necessidade de personalizar a terapêutica, devido a falta de cobertura da indústria 

farmacêutica em determinado tipo de patologias ou, na maioria dos casos, no défice de 

apresentação de formulações indicadas para pediatria e geriatria, ou à possibilidade de associar 

substâncias ativas não disponíveis em determinada forma farmacêutica [12]. 

Na FG há pouca procura de medicamentos manipulados, o que faz com que as matérias-

primas existentes sejam apenas as necessárias para a maioria das prescrições que são constantes. As 

mais comuns são: 

 Pomada de dinitrato de isossorbida; 

 Suspensão oral de Trimetropim 1%; 

 Solução de álcool boricado 70º à saturação 

Para a preparação de um medicamento manipulado é necessário proceder à verificação do 

local de trabalho. Após limpeza da banca, os vários constituintes da formulação são pesadas ou 

medidas e as quantidades são registadas na Ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados. 

Os métodos utilizados na preparação devem permitir que o produto final contenha o teor em 

substância ativa pretendido e satisfaça as exigências da monografia genérica para o seu tipo de 

fórmula farmacêutica. Após preparação do mesmo, de acordo com a fonte de informação utilizada, 

o medicamento manipulado será acondicionado na sua embalagem primária com o respetivo rótulo. 

Este deverá conter toda a informação necessária ao utente e, obrigatoriamente: o nome do utente, a 

fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico; o nº de lote atribuído ao manipulado; 

o seu prazo de validade; as condições de conservação; instruções especiais como “agitar antes de 

usar”; a via de administração e a posologia; a identificação da farmácia e do Diretor Técnico [13]. 

 

 Regime geral de preços dos medicamentos manipulados 7.1.1

O cálculo do preço de um medicamento manipulado está regulamentado pela Portaria n.º 

769/2004. Este é efetuado com base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-

primas e no valor dos materiais de embalagem. Estas três parcelas são posteriormente multiplicadas 
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pelo fator 1,3 acrescido do valor do Imposto sob Valor Acrescentado (IVA) em vigor, como abaixo 

indicado: 

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

1,3 acrescido do valor do IVA à taxa em vigor. 

 

 Comparticipação de medicamentos manipulados 7.1.2

No Diário da República, pode-se encontrar uma tabela de quais os medicamentos 

manipulados sujeitos a comparticipação, sendo que estes são comparticipados em 30 % do 

respetivo preço. No geral, para serem sujeitos a comparticipação, estes não podem conter produtos 

acabados na sua composição. Adicionalmente é necessário que o mesmo seja prescrito mediante 

indicação na receita da substância ou substâncias ativas, respetiva concentração, excipiente ou 

excipientes aprovados, forma farmacêutica e acompanhados pela palavra “manipulado” ou “FSA”, 

para que esta possa ser válida [14]. 

 

7.2 Medicamentos Psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são um grupo de substâncias que atuam ao nível do 

sistema nervoso central e que provocam dependência física e psíquica se administrados 

cronicamente. É por este motivo que este grupo de fármacos é rigorosamente controlado e sujeito a 

legislação específica, e quer as entradas, quer as saídas são controladas trimestralmente e 

mensalmente, respetivamente [15]. 

 

 Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos 7.2.1

Na encomenda, esta classe de medicamentos vem acompanhada de uma requisição de 

estupefacientes e psicotrópicos, em duplicado. O duplicado é carimbado e assinado pela diretora 

técnica e é devolvido ao grossista. O original permanece arquivado na farmácia, por um período 

mínimo de três anos [10]. Este documento possui: identificação da farmácia e fornecedor; nome 

comercial do medicamento e código; quantidade pedida e enviada; número de requisição e data de 

entrada. 

 

 Dispensa de Medicamentos Psicotrópicos 7.2.2

O ato de dispensa é efetuado do mesmo modo e com o mesmo modelo de receita da 

restante medicação. A única diferença é que, uma vez introduzido o medicamento no sistema 

informático de modo a concluir o atendimento, este requer o preenchimento de uma série de 

informações relativas ao doente, ao médico prescritor e ao adquirente, o qual terá de apresentar o 



Página | 16 

seu cartão de identificação com fotografia e ter idade superior a 18 anos. Concluída a venda e 

impresso o verso da receita, é emitido um Documento de Psicotrópicos onde consta o medicamento 

dispensado e o número de embalagens, o nome do médico prescritor, os nomes e moradas do 

doente e adquirente. Estes documentos são arquivados na farmácia, acompanhados de uma 

fotocópia da respetiva receita. 

 

8 Outros serviços prestados pela farmácia  

A FG possui uma área de atendimento personalizado onde são realizados diversos serviços 

de saúde, abaixo indicados, de elevado interesse para a comunidade.  

 Aconselhamento nutricional; 

 Aconselhamento computorizado capilar e dérmico; 

 Peso corporal e IMC; 

 Medição da pressão arterial; 

 Medição dos níveis de glicémia capilar; 

 Medição dos níveis de colesterol total, HDL e LDL; 

 Medição dos níveis de triglicerídeos; 

 Medição dos níveis de ácido úrico; 

 Administração da vacina da gripe; 

 Preparação de medicação semanal; 

 Seguimento farmacoterapêutico; 

 Seguimento de podologia. 

Aquando a realização deste tipo de serviços, o contacto personalizado com o paciente faz 

com que os mesmos se sintam bastante recetivos aos conselhos de saúde que lhe são prestados, e é 

nestes momentos em que facilmente é percetível a confiança que demonstram no aconselhamento 

prestado e no farmacêutico enquanto profissional de saúde. Assim, sempre que realizei algum 

serviço, como medição da pressão arterial, realizava um aconselhamento, sempre que necessário. 

Abaixo encontra-se uma exemplificação prática de um conselho por mim prestado a um 

utente cujo valor de colesterol total se encontrava acima dos valores ideias. 

Colesterol total elevado = valores superiores a 190 mg/dL 

 Redução do consumo de gorduras saturadas; 

 Aumento do consumo de fibras e peixes gordos, como a sardinha, o atum e salmão; 

 Evitar o consumo de alimentos como queijo, manteiga, natas, ovos, enchidos e 

marisco. 

 Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e fumar; 

 Prática de exercício físico regular e controlo do peso ideal. 
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8.1 VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como objetivo a recolha e 

gestão de medicamentos fora de uso, assim como das respetivas embalagens. São passíveis de ser 

admitidos no VALORMED: 

 Medicamentos fora do prazo; 

 Materiais utilizados no acondicionamento e embalagens dos produtos adquiridos 

(cartonagens vazias, folhetos informativos, frascos, blisters, bisnaga, ampolas, etc.) 

mesmo que contenham restos de medicamentos; 

 Acessórios utilizados para facilitar a administração dos medicamentos (colheres, 

copos, seringas doseadoras, conta gotas, cânulas, etc.) [16]. 

Sempre que um contentor se encontra cheio, este é fechado e pesado sendo posteriormente 

recolhido por um dos fornecedores da farmácia. 

 

9 CONTABILIDADE NA FARMÁCIA 

9.1 Conferência e faturação de receitas 

Depois de aviadas, todas as receitas são individualmente conferidas relativamente aos 

parâmetros descritos em 6.1, nomeadamente a confirmação da assinatura do médico e do paciente, 

prazo de validade, assinatura, carimbo e data do colaborador que a dispensou, se a receita foi 

faturada no organismo adequado, entre outros. Qualquer falha detetada deve ser corrigida.  

De seguida as receitas são organizadas por organismo, número de lote e número de receita, 

sendo que cada lote apresenta um conjunto de trinta receitas ordenadas segundo o número atribuído 

pelo SIFARMA 2000 aquando da dispensa das mesmas. 

No final de cada mês, efetua-se o fecho dos lotes de todos os organismos e inicia-se uma 

nova série. São impressos os verbetes de identificação do lote, que contém dados relativos à 

identificação da farmácia, mês e ano a que respeita, quantidade de receitas e medicamentos, e 

respetivo valor de faturação do lote.  

Seguidamente são emitidas as faturas finais referentes a cada organismo, as quais 

acompanham os lotes de receitas. 

Dependendo do organismo a que se reportam, as receitas podem ser enviadas, por correio, 

para a ANF ou então são recolhidas na farmácia com destino à administração Regional de Saúde da 

Maia, uma vez que é nesse local que se dá a conferência do receituário, a qual está a cargo da 

Administração Central do Sistema de Saúde. Durante a conferência, as receitas recolhidas são 

avaliadas e caso se cumpram todos os parâmetros pré-estabelecidos, as farmácias serão 

reembolsadas no valor de todas as comparticipações efetuadas. 
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10 FORMAÇÕES 

A FG aposta na contínua formação da sua equipa de trabalho, seja através de formações e-

learning, seja por convite de algum laboratório ou até mesmo por informação da ANF ou da Ordem 

dos Farmacêuticos. Assim, durante o meu estágio tive a oportunidade de participar em 

variadíssimas formações em áreas totalmente distintas. Considero que todas elas contribuíram para 

a minha formação enquanto profissional de saúde. 

Formações decorridas na FG: 

 21 abril: Apresentação dos novos produtos da Saforelle; 

 19 maio: Apresentação dos novos produtos da Menarini: Bretaris®, Spedra® e 

Lergonix®; 

 21 maio: Formação relativa à patologia da Psoríase e à utilização de Daivobet®; 

 26 maio: Formação Arkocápsulas relativamente aos cuidados e aconselhamento 

nas diferentes patologias da mulher, como enxaquecas, gravidez, menopausa, etc; 

 4 junho: Apresentação da gama Barral BabyProtect® da Angelini; 

 18 junho: Aconselhamento na dispensa de medicamentos de uso veterinário 

relativa à gama Frontline®; 

 19 setembro: Apresentação da gama ATL® e aconselhamento na dispensa de 

produtos relativos à queda de cabelo e cuidado capilar, pela Edol. 

 24 setembro: Apresentação dos novos produtos da Novartis: Vibrocil 

ActilongDuo® e VoltarenPlast®; 

 9 outubro: Apresentação da gama da Aboca, com foco predominante na gama de 

inverno; 

Formações decorridas fora da FG: 

 29 abril: Contraceção Hormonal Combinada promovida pela Gedeon Richter; 

 27 maio e 16 setembro: Ciclo de formações organizados pela OMPharma. 

 27 junho: Cross e up-selling em situações de indicação farmacêutica; 

 7 agosto: Apresentação da gama Mustela Bebé, Stelatopia e gama solar pediátrica; 

 2 outubro: Formação BioAtivo Q10® e BioActivo Crómio®, pela PharmaNord; 

 6 outubro: Ciclo de conferências: O papel da categoria de alimentação infantil no 

negócio da farmácia, promovido pela Milupa; 

 20 outubro: Curso de Formação temática Pierre Fabre: Acne, Anti-queda e Anti-

envelhecimento; 

 Formação e-learning sobre Psoríase na plataforma da ANF; 

 Várias formações e-learning sobre dermocosmética. 
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11 Considerações Finais 

11.1 Cronograma de trabalho 

 

 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 

Integração na equipa de trabalho; 

Conhecimento dos diferentes espaços da 

farmácia e da organização dos produtos 

e medicamentos existentes; 

      

Encomendas e aprovisionamento;       

Iniciação do procedimento de trabalho 

ao balcão da farmácia e aprendizagem 

do modo de funcionamento do sistema 

informático; 

      

Trabalho de balcão, com supervisão;       

Controlo dos prazos de validade;       

Serviços farmacêuticos e participação 

em rastreios; 
      

Conferência de receituário, com 

supervisão da equipa de trabalho e 

organização de lotes; 

      

Verificação do procedimento da venda 

de medicamentos com legislação 

especial e noções de gestão de stocks; 

      

Formações.       

 

O meu estágio na FG começou por conhecer toda a equipa de trabalho, a qual me acolheu 

de uma forma excelente, o que constituiu um fator positivo na minha fácil integração numa nova 

realidade de trabalho. Os primeiros dias resumiram-se a conhecer as diferentes zonas da farmácia e 

a aprender o modo como todos os produtos e medicamentos se encontravam organizados. 

Seguidamente comecei a assistir aos atendimentos efetuados pela equipa de trabalho, 

tentando identificar a postura do farmacêutico perante o utente em cada dispensa; qual o discurso 

utilizado em cada caso; quais as particularidades e os pontos comuns entre cada aconselhamento; 

quais as objeções e perguntas mais comuns por parte do utente; quais os medicamentos mais 

prescritos e quais aqueles que requerem aconselhamento mais demorado; etc. Esta aprendizagem 

foi, sem dúvida, um alicerce importante na minha formação enquanto profissional de saúde, uma 
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vez que esta é efetivamente a ponte entre os conhecimentos adquiridos durante o curso e a prática 

subjacente. 

Após esta fase, comecei a aprender as funcionalidades do sistema informático - SIFARMA 

2000 - e a como se proceder durante a dispensa e aconselhamento dos produtos ao balcão. 

Gradualmente comecei também a aprender o trabalho de back-office, nomeadamente o 

rececionamento de encomendas, o qual constituiu uma parte fundamental e essencial da minha 

formação. Com este trabalho de back-office, torna-se mais fácil interligar toda a rotina diária de 

uma farmácia, completando assim a minha formação. 

Após o período de contacto com os produtos que chegam à farmácia e após perceber como 

funcionar com o sistema informático, comecei o atendimento ao balcão, com a ajuda e supervisão 

da Diretora Técnica, Dra. Gracinda Antunes ou da Farmacêutica Substituta, Dra. Isabel 

Carvalheiro. Adicionalmente comecei também a ajudar na organização dos lotes de receitas e na 

conferência do receituário, o qual apesar de não ser um trabalho muito exigente, requer uma 

extrema atenção aos pequenos detalhes, e permite uma maior familiarização com a prescrição e a 

dispensa médica. 

Inicialmente senti algumas dificuldades durante a dispensa de medicamentos e seu 

aconselhamento ao balcão. Na maioria dos casos, algumas perguntas como: “É para tomar com 

alimentos”, “Posso tomar com o medicamento X?”, “Eu tomo o medicamento X, Y e Z. Posso 

ainda tomar este novo?”, eram de difícil resposta, principalmente porque apesar do sistema 

informático adotado conter bastante informação, este, muitas vezes, não contém os pormenores que 

o utente pergunta na altura do aviamento. No entanto, com o tempo e com a ajuda de toda a equipa 

de trabalho, este tipo de questões tornaram-se mais simples de serem respondidas, o que reflete, 

sem dúvida, a minha aprendizagem como farmacêutica. 

Durante o meu estágio, houve ainda a possibilidade de assistir a formações, quer estas 

sendo realizadas na FG quer em locais predefinidos, sobre variadíssimos temas, o qual contribuiu 

para o meu conhecimento enquanto farmacêutica e me permitiu realizar a ligação entre algumas 

patologias e o aconselhamento mais indicado. Assim sendo, considero que a formação contínua 

assume um papel importante pois permite que o farmacêutico se encontre sempre atualizado, de 

modo a que este possa prestar sempre o melhor aconselhamento possível ao utente. 

É ainda de realçar que durante o meu estágio tive a oportunidade de observar a preparação 

de alguns manipulados, o que acontece esporadicamente na FG e o qual foi mencionado 

anteriormente.  
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PARTE II 

 

1 PROTEÇÃO SOLAR 

1.1 Seleção do tema 

O meu estágio em farmácia comunitária decorreu durante meados da primavera até ao 

início do outono, pelo que a estação predominante durante o meu estágio foi o verão. Assim sendo, 

deparei-me com uma procura de protetores solares e de cuidados a ter na época balnear bastante 

significativa. Apesar da grande disponibilidade de informação acerca dos cuidados a ter durante a 

exposição solar, é de salientar a elevada procura de produtos para queimaduras solares, o que vem 

comprovar a existência de lacunas no conhecimento adquirido pela população. Algumas das 

questões colocadas pelos utentes, demonstravam essa mesma falta de conhecimento, o que me 

impeliu a aprofundar um pouco esta temática, tanto para enriquecimento pessoal, como também 

para educar da melhor forma a população para a exposição solar de uma forma correta e saudável. 

Para tal, foi desenvolvido um folheto informativo bastante simples, com conselhos úteis e 

informações relevantes na área da proteção solar (ver anexos).  

Adicionalmente surgiu também um convite para dar uma pequena palestra sobre o Sol e os 

seus cuidados tanto na escola primária como na escola pré-primária da Cova-Gala, a qual teve 

como suporte informativo um poster desenvolvido para crianças (ver anexos). Aquando a ida à 

escola, foram oferecidos um minilivro sobre proteção solar e uma amostra de protetor solar. 

 

1.2 Introdução 

Os produtos de proteção solar desempenham um papel crucial na manutenção da 

integridade da pele, representando uma arma altamente eficiente aquando a exposição solar. 

Com a evolução da tecnologia, é possível adquirir protetores solares com uma performance 

na proteção solar cada vez melhor e mais duradoura, ao mesmo tempo que as alterações nas 

formulações oferecem texturas mais agradáveis e adequadas para cada tipo de pele e perfil do 

consumidor. 

Assim sendo, o farmacêutico deverá procurar sensibilizar as pessoas para uma exposição 

solar responsável, esclarecendo dúvidas e aconselhando da melhor forma que lhe for possível. 

 

1.3 Radiação Ultravioleta 

A radiação ultravioleta (UV) faz parte do espectro da radiação solar nos comprimentos de 

onda compreendidos entre 290 nm e 400 nm. Tendo em conta o comprimento de onda em que se 
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insere, a radiação UV pode dividir-se em UV-A (320-400 nm), UV-B (290-320 nm) e ainda UV-C, 

a qual é totalmente absorvida pela camada de ozono. A chamada radiação UV-B é a principal 

responsável pela formação de queimaduras na pele, cancro da pele, cataratas e outros efeitos na 

saúde humana [17]. 

 

 Radiação Ultravioleta e Cancro da Pele  1.3.1

A radiação UV em excesso é capaz de induzir mutações genéticas que podem originar 

cancro da pele, através da danificação do DNA celular. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

identifica as radiações UV como carcinogéneos humanos, sendo que as radiações UV são a 

principal causa de cancros da pele não melanomas. Vários especialistas defendem também que, 

especialmente para pessoas com pele clara, a radiação UV desempenha também um papel chave no 

aparecimento de melanoma, a forma mais mortal de cancro de pele [18]. 

 

 Radiação UV-A 1.3.2

Os raios UV-A representam mais de 95% da radiação UV que atinge a superfície terrestre. 

Estes raios são capazes de penetrar as nuvens, estão presentes de forma mais ou menos uniforme 

durante todo o dia bem como durante todo o ano, e 

penetram a pele mais profundamente que os raios UV-B, 

potenciando o seu envelhecimento (evidenciado pelo 

aparecimento de rugas e de manchas). A radiação UV-A é 

a que mais promove o desejado aspeto bronzeado da pele, 

no entanto, este aumento de pigmentação deve-se aos 

danos do DNA de células dérmicas, resultando de 

fenómenos de autoproteção da própria pele [18]. 

 

 Radiação UV-B 1.3.3

Os raios UV-B representam a principal causa de queimaduras solares, tendendo a danificar 

as camadas mais superficiais de epiderme. Estes raios desempenham um papel chave no 

desenvolvimento do cancro de pele, mas também contribuem para o aumento da pigmentação da 

pele e para o fotoenvelhecimento. A sua intensidade varia com a estação, a localização geográfica 

bem como com a hora do dia. Deste modo, recomenda-se que, nomeadamente nos meses de verão, 

se evite ao máximo a exposição solar entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Também em 

zonas de elevada altitude a radiação UV-B é mais perigosa, bem como em zonas de elevada 

refletividade da luz solar (ex: neve) [18]. 

 

Epiderme 

Derme 

Tecido 

Subcutâneo 

Figura 1: Radiação UV e a pele. Adaptado 
de [18]. 
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1.4 Fototipos de pele 

As peles não são todas iguais, podendo-se identificar seis tipos básicos. Para esta 

classificação são tidas em conta variações na clareza da pele, olhos, cabelo e a tendência para 

queimar ou bronzear, quando em exposição à luz solar direta. A pigmentação da pele depende da 

quantidade de melanina e esta é determinada geneticamente. 

Atualmente, a classificação dos fotótipos cutâneos segue a escala Fitzpatrick, criada em 

1976 [20]. Esta é baseada na capacidade de cada pessoa em se bronzear sob exposição solar e a sua 

sensibilidade e tendência a ficar vermelha sob os raios solares. 

 

Tabela 1: Classificação de fotótipos de pele segundo Fitzpatrick e consequências da exposição solar. Adaptado de [20]. 

Fototipos de pele Consequências da exposição solar 

I Pele clara, olhos azuis, sardentos 
A pele é extremamente sensível ao sol, queima sempre e não bronzeia. 

Tempo de proteção individual de 3 a 10 minutos. 

II 

Pele clara, olhos azuis, verdes ou 

castanhos-claros, cabelos louros ou 

ruivos 

A pele também é sensível ao sol – bronzeia lentamente e nem sempre, 

e é propensa a queimaduras solares. 

Tempo de proteção individual de 10 a 20 minutos. 

III 

Tez um pouco mais escura, cor dos olhos 

variável, cabelo castanho-claro a 

castanho. 

A pele é apenas ligeiramente sensível ao sol, bronzeia fácil e 

rapidamente, o bronzeado dura muito tempo. 

Tempo de proteção individual de 20 a 30 minutos. 

IV 
Pele clara ou morena clara, cabelos 

castanhos-escuros e olhos escuros 

A pele é robusta, bronzeia rápida e profundamente, o bronzeado dura 

muito tempo. 

Tempo de proteção individual de 40 minutos. 

V 
Pele morena, entre o acastanhado e o 

ligeiramente negro 

As queimaduras solares não são frequentes, mas a pele bronzeia 

bastante e de forma rápida. 

VI Negros 
A pele não queima facilmente, mas bronzeia intensamente.  

É uma pele profundamente pigmentada. 

 

É preciso ter em conta que quanto menor o fotótipo cutâneo (principalmente tipo I e II), 

maiores devem ser os cuidados com o sol, pois a pele é mais sensível ao dano provocado pela 

radiação UV. Sendo assim, pessoas com fototipos de pele mais baixos devem investir mais na 

qualidade dos protetores solares e usar um nível de índice de proteção mais elevado. 

Adicionalmente aconselha-se o uso de roupa protetora, como chapéu ou mangas, assim como 

algum cuidado com a exposição solar nas horas de maior risco [19, 20]. 
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1.5 Fatores de Proteção Solar 

Os filtros solares ou protetores solares são substâncias que quando aplicadas sobre a pele 

protegem contra a ação dos raios UV. Os filtros solares podem ser químicos (absorvem os raios 

UV) ou físicos (refletem os raios UV).  

FPS – Fator de proteção solar – mede a eficácia de um protetor solar na proteção contra a 

radiação UV-B. O FPS não representa a quantidade de proteção per se, mas indica quanto tempo 

demora até que estes provoquem eritema na pele, em comparação com a quantidade de tempo que 

demora até que os raios UV-B provoquem eritema numa pele desprotegida. Deste modo, quando se 

usa um filtro solar com FPS 15, por exemplo, a mesma pele leva 15 vezes mais tempo para ficar 

vermelha. 

É importante ainda referir que, ao contrário do que se pensa, este efeito de proteção não 

aumenta linearmente com o FPS. Por exemplo, um FPS de 10 reduz em cerca de 90% a radiação 

UV-B, um FPS de 20 em cerca 95% e um FPS de 30 reduzirá adicionalmente apenas um pouco 

mais [18, 21, 22]. 

 

1.6 Aconselhamento de Protetor Solar 

Na escolha do protetor solar ideal há diversos parâmetros que devem ser tidos em 

consideração. Um bom protetor solar deve possuir algumas caraterísticas que são fundamentais. 

Assim, este deve ser resistente à água, de modo a manter uma elevada atividade, mesmo após o 

banho ou até resistente à própria transpiração. Esta propriedade depende da natureza dos princípios 

ativos, mas também da própria formulação empregada. A Food and Drug Administration (FDA) 

define protetor solar resistente à água como aquele que após 40 minutos de imersão em água, o FPS 

permanece efetivo. Um bom protetor solar deve também ser eficaz na proteção contra as radiações 

nocivas, cujos efeitos se pretende neutralizar [18, 22]. 

Em relação à proteção contra a radiação UV- B, o Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera (IPMA) recomenda a aplicação de um FPS, no 

mínimo, de 30 [22]. Tendo em atenção os danos causados pela radiação UV-

A recomenda-se a verificação da existência de filtros UV-A no produto: por 

ainda não existir um método padrão para a avaliação dos filtros da radiação 

UV-A nos protetores solares, quando o produto possui filtro para a radiação 

UV-A, tal é referido na embalagem, como indicado a figura 2. 

Adicionalmente deve-se ainda verificar a existência de um dos seguintes 

ingredientes na formulação do protetor solar, visto que apenas estes estão aceites na FDA como 

sendo produtos que são capazes de proteger contra a radiação UV-A: Mexoryl SX®, antranilato de 

metilo, oxibenzona, sulisobenzona, dióxido de titânio ou óxido de zinco. É de salientar que apenas 

Figura 2: Símbolo que 
indica proteção contra 
radiação UV-A. Retirado 
de [23]. 
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o óxido de zinco, sendo um filtro físico, é o único capaz de absorver a radiação solar UV-A no seu 

espetro total, desde os 320 aos 400 nm [23]. 

Em todos os casos, o protetor solar não deverá ser usado para prolongar o tempo de 

exposição, mas sim limitar os danos resultantes da exposição ao sol.  

É ainda importante referir que na seleção de um protetor solar pediátrico é importante ter 

em atenção que nestas idades a pele é mais sensível devendo ser evitados protetores solares com 

filtros químicos, optando por produtos cuja formulação contenha ingredientes menos prováveis de 

causarem irritação, como o dióxido de titânio e o óxido de zinco, uma vez que estes não são 

absorvidos. Adultos com pele sensível, reativa ou com rosácea devem também optar por protetores 

solares pediátricos, uma vez que os filtros químicos muitas vezes exacerbam estes problemas.  

 

1.7 Conselhos úteis durante a exposição solar 

É importante notar que o efeito do protetor solar depende não somente da sua qualidade 

mas também da sua correta aplicação. Se os protetores solares forem corretamente usados eles 

poderão constituir uma proteção para o eritema, cancro e fotoenvelhecimento.  

Algumas considerações importantes para a correta aplicação de um protetor solar são: 

 Um protetor solar deve ser aplicado generosamente antes do início da exposição. 

Isto porque demora cerca de 30 minutos para que o protetor solar seja absorvido e, 

portanto, para que este comece a exercer a sua ação protetora. 

 Um protetor solar deve ser aplicado em quantidades generosas (2mg/cm
2
) por todas 

as áreas expostas do corpo. Zonas como orelhas, couro cabeludo, pés, lábios, bem 

como zonas menos acessíveis como é o caso das costas, não devem ser esquecidas. 

 O protetor solar deve ser renovado de 2 em 2h, e deve ser sempre colocado antes e 

após o banho. 

 O protetor solar nunca deve ser deixado ao sol, pois podem atingir-se temperaturas 

elevadas que poderão alterar a sua formulação e degradar os filtros nele presente. 

No entanto, há ainda que ter em consideração outros cuidados aquando da exposição solar, 

a fim de evitar qualquer tipo de efeitos indesejáveis, como: 

 Evitar a exposição solar entre as 11h e as 16h, pois é durante este período que a 

radiação UV é mais incidente. 

 É importante ingerir grandes quantidades de água (> 1,5L), a fim de evitar a 

desidratação do organismo, 

 A roupa a utilizar deve ser leve, de algodão e de cores claras. 

 Usar chapéu de abas largas para proteger a face. 
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 Os olhos devem ser protegidos com óculos de sol pois as radiações UV aceleram o 

envelhecimento da retina, provocando o desenvolvimento de doenças 

oftalmológicas. 

 Os dias nublados ou de nevoeiro podem ser um engano, não devendo ser descurados 

quaisquer cuidados, pois a radiação tem a mesma intensidade e incide de igual forma 

sobre a pele. 

 O vento, ao acelerar a evaporação do suor à superfície da pele, baixa a temperatura, 

conferindo uma sensação de frescura que favorece imprudências, nomeadamente o 

aumento do tempo de exposição solar. 

 Os perfumes contêm na sua composição substâncias que fixam a essência, 

permitindo assim que o aroma se mantenha. No entanto, estas substâncias estão na 

origem do aparecimento de manchas castanhas irregulares, fruto da sensibilização da 

pele à radiação solar [18, 23, 24]. 

 

1.8 Dessensibilização Solar 

Os efeitos da radiação UV acontecem na generalidade dos indivíduos. No entanto, alguns 

podem ainda desenvolver alergia ao sol, reações conhecidas como fotodermatoses, de origem 

diversa: de causa desconhecida ou idiopática (relacionadas com prováveis alterações do sistema de 

defesa imune), doenças hereditárias (por exemplo acumulação na pele de substâncias “tóxicas” 

após exposição ao sol), fotossensibilidade a substâncias químicas exógenas aplicadas na pele ou a 

medicamentos ingeridos [20]. 

  Nesses casos, é aconselhável preparar a pele antes do período estival, através da 

diminuição da sensibilidade cutânea e limitação do eritema induzido pelos raios UV. Para isso, é 

necessário um reforço das defesas naturais, através da ingestão de suplementos ricos em carotenos 

e substâncias anti-radicalares, os quais reforçam as defesas da pele por promoverem a produção de 

melanina e por inibirem a produção de radicais livres, respetivamente. 

 

1.9 Folheto informativo / Aconselhamento 

No sentido de alertar as pessoas que diariamente aparecem na FG para a importância de 

uma exposição solar responsável, foram disponibilizados, na zona do balcão de atendimento, os 

folhetos informativos para que pudessem ser lidos e recolhidos. 

Durante os meses de verão, a procura de protetores solares foi elevada, pelo que tive a 

oportunidade de aconselhar aquando dispensa destes produtos. Adicionalmente também consegui 

perceber que alguns erros eram frequentemente realizados pela população, como o facto de não ser 

efetuada a reaplicação do protetor de duas em duas horas, a não aplicação do proteção solar de 

rosto durante todo o ano e, principalmente, a falta de informação sobre o prazo de validade do 



Página | 27 

mesmo, pois a maioria das pessoas desconhecia o facto de este tipo de produtos não ser 

“reutilizável” de um ano para o outro. 

 

1.10 Conclusão 

A atitude da população perante o sol nem sempre é a mais correta, muitas vezes devido à 

falta de informação acerca dos malefícios que podem advir de uma, ou mesmo de sucessivas 

exposições solares sem a devida proteção. 

O farmacêutico pode e deve desempenhar um papel fulcral na educação para a saúde da 

população no que se refere à temática “proteção solar”, fornecendo informação relativamente aos 

riscos da exposição, ao uso correto do protetor solar, bem como consequências a curto e longo 

prazo de exposições insuficientemente protegidas. Assim, considero que todo o conhecimento 

adquirido foi bastante útil para poder aconselhar cada caso da melhor forma possível. Aquando 

aconselhamento, sempre com disponibilização dos folhetos informativos, notei que as pessoas 

ficavam mais elucidadas para uma correta e saudável exposição solar. 

Relativamente à ida às escolas, esta foi, sem dúvida, uma experiência enriquecedora (tanto 

para mim, como para a comunidade), a qual permitiu o contacto com uma das faixas etárias que 

mais necessita de ser informada acerca dos cuidados a ter durante a exposição solar. 

 

 

 

2 ANTICONTRACEPTIVOS ORAIS E CONTRACEÇÃO DE 

EMERGÊNCIA 

 

2.1 Seleção do tema 

No meu primeiro mês de estágio fui convidada a assistir a uma formação da Gedeon 

Richter a propósito da utilização de anticontraceptivos orais pela população feminina. 

Após a formação, foi-me feita a sugestão pela FG para aprofundar o tema e elaborar umas 

pequenas tabelas rápidas de consulta e de aconselhamento na dispensa de contracetivos de 

emergência (CE). Em anexo, encontram-se os documentos por mim efetuados e toda a informação 

encontra-se estruturada de forma simples e prática para rápido acesso aquando necessário. 

 



Página | 28 

2.2 Introdução 

A pílula contracetiva oral combinada, também conhecida como pílula anticoncecional, ou 

simplesmente "a pílula", é uma combinação de estrogénio e progestagénios administrada oralmente 

para inibir a fertilidade normal da mulher. Atualmente são usadas por mais de 100 milhões de 

mulheres em todo o mundo, sendo que em Portugal, segundo o Inquérito Nacional de Saúde de 

2009, 85,4% da população feminina em idade fértil utiliza um método de contraceção, sendo o 

mais utilizado a contraceção hormonal combinada (cerca de 66%). 

Tendo isto em conta, as pílulas têm sido alvo de estudos intensivos e de constantes 

melhoramentos das suas características para que se torne cada vez mais segura e similar ao 

funcionamento das hormonas sexuais produzidas fisiologicamente. Todas estas alterações, feitas 

desde que começou a ser comercializada, tornaram este fármaco acessível a todas as mulheres que 

pretendam não só controlar a sua fertilidade e evitar uma gravidez não pretendida, mas também que 

queiram usá-la no tratamento dos sintomas relacionados com desregulação hormonal.  

No entanto, o facto de ocorrerem esquecimentos durante a sua administração, a dificuldade 

na compreensão nos dias em que não é necessária a administração da pílula por se tratar do período 

de pausa ou a falta de informação, faz com que a eficácia da mesma seja comprometida e haja 

procura de CE ao balcão da farmácia. 

 

2.3 Contraceção Hormonal Combinada 

 Estrogénios 2.3.1

Etinilestradiol (EE) é um estrogénio sintético de elevada potência sob o ponto de vista 

biológico e que faz parte da composição da maioria dos contracetivos hormonais combinados 

(CHC).  

A dose de estrogénios é um fator importante na contraceção, nomeadamente no que diz 

respeito a riscos e efeitos colaterais. Ao longo dos anos tem-se assistido a uma redução progressiva 

das dosagens de EE, variando as dosagens atualmente comercializadas entre 15 (consideradas 

pílulas de baixa dosagem) e 35 µg (consideradas pílulas de alta dosagem) [25]. 

 

 Progestagénios 2.3.2

Os progestagénios são substâncias hormonais naturais ou sintéticas que têm as 

propriedades da progesterona. Estes, atualmente, encontram-se classificados como na tabela 2 [25]. 
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Tabela 2: Progestagénios utilizados em CHC. Adaptado de [25]. 

Derivados da 19-nortestosterona 
Derivados da 17 OH-

progesterona 

Novos 

Progestagénios 

Estranos Gonanos   

 2ª geração 3ª geração  4ª geração 

Noretinodrel Levonorgestrel Gestodeno Ac. de ciproterona Drosperinona 

Noretisteroa Norgestimato Desogestrel Ac. de cloromadinona Dienogest 

 

As gerações de progestagénios atrás referidas baseiam-se numa forma de classificação de 

acordo com a ordem de aparecimento no mercado, resultando de um aperfeiçoamento contínuo 

destes de modo a apresentarem mais afinidade para os recetores da progesterona e menor afinidade 

para os recetores de androgénios, estrogénios e glucocorticoides (progestagénios de 4ª geração). 

Efetivamente, os progestagénios de 1ª e 2ª geração são quimicamente relacionados com a 

testosterona e com a progesterona e, por isso, apresentam mais efeitos indesejáveis, como pele 

oleosa, acne e hirsutismo, entre outros. Os progestagénios mais recentes encontram-se 

estruturalmente mais relacionados com a progesterona e a espironolactona de modo a prevenir a 

retenção de líquidos induzida pelos estrogénios [26]. 

 

2.4 Riscos 

 Doença Cardiovascular 2.4.1

O uso de CHC pode alterar os valores de pressão arterial e do perfil lipídico, podendo, 

deste modo, ter influência na alteração do risco cardiovascular. Este risco aumentado é 

principalmente evidente em mulheres com outros fatores de risco como DM tipo 2, obesidade, 

consumo de tabaco ou idade superior a 35 anos. Aliás, para mulheres fumadoras com mais de 35 

anos o risco do uso de pílulas é maior que as suas vantagens, devendo o médico avaliar cada caso 

individualmente [25, 27] 

 

 Efeitos Neoplásicos  2.4.2

A utilização de CHC parece estar associada com a prevalência e incidência de vários tipos 

de cancro como o do endométrio, o cancro da mama, o cancro cervical ou o cancro nos ovários. De 

acordo com a OMS, o cancro da mama é o principal tipo de cancro mortal nas mulheres e o 

aumento da sua incidência tem sido associado ao aumento do uso de CHC. Porém, os estudos que 

têm sido feitos para compreender a relação entre o uso de CHC e os casos de cancro da mama são 

muitas vezes inconsistentes, podendo levar a conclusões pouco definidas [25, 27]. 
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2.5 Benefícios não contracetivos 

 Relacionados com o ciclo menstrual 2.5.1

A toma continuada de CHC promove a regularização dos ciclos menstruais, a redução da 

dismenorreia, a redução da síndrome pré-menstrual e a redução do fluxo menstrual. Devido à 

redução deste último, a CHC pode ser considerada como preventiva nos casos de anemia devido à 

perda sanguínea. 

 

 Prevenção do Cancro 2.5.2

 Diminuição do risco de cancro do ovário – a utilização de CHC diminui em cerca de 

40% do risco de tumores malignos do ovário. Esta proteção está descrita mesmo com 

utilizações de curta duração (3 a 6 meses), aumenta com a duração do uso e prolonga-se 

pelo menos 15 anos após a suspensão dos CHC. 

 Diminuição do risco de cancro do endométrio – o uso de CHC diminui em 50% o risco 

de desenvolvimento de adenocarcinoma do endométrio, que persiste por mais 20 anos após 

descontinuação. O efeito protetor correlaciona-se com a duração da toma e é maior para 

períodos de tempo superiores a 3 anos.  

 Diminuição do risco de cancro colorrectal – a CHC diminui em cerca de 18% o risco de 

desenvolvimento de cancro colorrectal [25, 27] 

 

 Tratamento do Hiperandrogenismo 2.5.3

 Acne – redução da incidência e severidade da acne. Os fármacos mais eficazes são os que 

contêm progestativos com maiores efeitos anti-androgénicos, especialmente o acetato de 

ciproterona.  

 Hirsutismo – redução do crescimento do pelo, mais acentuada nos CHC contendo 

progestativos com efeitos anti-androgénicos mais acentuados, como o acetato de 

ciproterona e o acetato de cloromadinona [25, 27]. 

 

2.6 Interações Medicamentosas 

Indutores de enzimas hepáticas, os quais promovem uma depuração aumentada de 

hormonas sexuais, e, por esta razão comprometem a biodisponibilidade dos anti-contracetivos. Os 

mais comuns são: Anticonvulsivantes: fenitoína, carbamazepina, primodona, topiramato e 

oxcarbamazepina; Antibióticos: rifampicina e rifabutina; Griseofulvina; Barbitúricos; Felbamato; 

Medicamentos à base de plantas contendo Hipericão, ou Erva de São João. 
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Inibidores da protease do VIH (ex. ritonavir, nelfinavir) e inibidores não nucleósidos da 

transcriptase reversa (ex. nevirapina, efavirenz); Derivados do ácido retinóico, como a 

isotretinoína; Antibióticos: tetraciclinas, metronidazol e os derivados da penicilina, como 

amoxicilina e cefalosporina; Fármacos que aumentam a motilidade gastrointestinal (ex. 

metoclopramida) ou reduzem a absorção (ex. carvão ativado) [28]. 

 

2.7 Esquecimento de Toma 

Um dos motivos que fazem com que a eficácia dos CHC na prática seja menor em relação 

ao que é definido na literatura baseada em ensaios clínicos é o facto de ocorrerem esquecimentos 

durante a sua administração e o procedimento adotado poder não ser o adequado quando ocorre tal 

situação. Para além do esquecimento, são também descritos outros casos que diminuem a 

compliance da utilização de CHC: dificuldades em tomar a pílula sempre à mesma hora do dia; 

dificuldade em estabelecer uma rotina para a administração da pílula; a confusão nos dias em que 

não é necessária a administração da pílula por se tratar do período de pausa (caso das embalagens 

que possuem apenas 21 comprimidos); dificuldade na compreensão da informação presente na 

embalagem dos CHC; e falta de informação fornecida por parte do médico [26]. 

Quando ocorre um esquecimento, é importante informar que a mulher deve utilizar um 

método contracetivo adicional durante os próximos sete dias, de modo a prevenir uma gravidez 

indesejada. Adicionalmente, se o esquecimento se deu durante o período de ovulação da mulher, é 

necessário equacionar o uso de CE. 

 

2.8 Contraceção de Emergência 

A CE é um método destinado a evitar uma gravidez não desejada após uma relação sexual 

desprotegida ou em caso de falha do método contracetivo. Esta constitui uma segunda linha na 

prevenção primária da gravidez não desejada e atualmente é o único método que pode ser utilizado 

para prevenir a gravidez após a relação sexual.  

Devido ao seu mecanismo de ação, esta pode atuar numa das seguintes situações: pode 

inibir ou adiar a ovulação ou pode impedir a fertilização. 

Existem, atualmente, duas abordagens terapêuticas diferentes: 

1. CE pode ser feita até às 72h após relação sexual desprotegida ou inadequadamente 

protegida – sendo este fármaco de toma única, de venda livre e contendo 1,5 mg de 

levonorgestrel. 

2. CE em que a eficácia é comprovada até ao 5º dia, mais precisamente até 120h após 

relação sexual desprotegida ou inadequadamente protegida – sendo este fármaco 

um medicamento sujeito a receita médica, contendo 30 mg de acetato de ulipristal 

[29]. 
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É importante referir que, para ambos os tipos de CE existentes no mercado, caso ocorra 

uma situação de vómito ou de diarreia dentro das três horas após a toma do comprimido, a sua ação 

fica condicionada, pelo que se deve tomar imediatamente outro comprimido. 

É ainda de referir que este tipo de fármacos apresentam alguns efeitos secundários a curto 

prazo, como náuseas, dores abdominais, fadiga, cefaleias, tonturas, tensão mamária, vómito, 

diarreia, hemorragia, atraso na menstruação e, muito frequentemente, podem ocorrer episódios de 

spotting. No entanto, a maioria destes efeitos desaparece 48h após a toma do comprimido [29]. 

Apesar da clara vantagem do uso da CE, é de extrema importância referir que não existem 

estudos a longo prazo da utilização desta, pelo que não se sabe concretamente quais as implicações 

que estes apresentam para a saúde futura da mulher. No caso de mulheres fumadoras, diabéticas, 

hipertensas ou com predisposição genética para carcinomas da mama ou ovário, a toma de CE pode 

ter consequências imprevisíveis. Além disto, dado que os ovários ficam expostos a uma dose tão 

elevada de hormonas numa só toma, não se pode descurar a hipótese de poderem ocorrer mutações 

nas gerações futuras. 

Assim sendo, a toma de CE deve ser encarada como um método de contraceção de 

emergência e não como um método contracetivo de uso regular. Por esta razão, o farmacêutico 

encontra-se assim num momento privilegiado para educar para a saúde, com informação adaptada a 

cada caso, de forma a aumentar os conhecimentos e compreensão para que individualmente se 

façam as melhores escolhas em questões de saúde sexual – aspetos essenciais em promoção da 

saúde, na qual o farmacêutico deve estar permanentemente envolvido. 

 

2.9 Conclusão 

Considero de elevada importância a aquisição por parte dos farmacêuticos, de 

conhecimentos suficientemente aprofundados nesta área, principalmente devido ao facto de que a 

maior parte das raparigas/mulheres ainda apresentam algumas falhas na compreensão de toma de 

CHC e de uso de CE.  

Uma das principais barreiras à utilização adequada dos CHC é o conhecimento que as 

mulheres possuem em relação a este método contracetivo. Os mitos encontram-se bastantes 

enraizados na população geral, o que faz com que a compliance destes anti-contracetivos seja 

bastante mais baixa que a desejada. Por este motivo, e devido principalmente ao facto de não 

saberem como proceder em caso de esquecimento da toma, há alguma procura de CE ao balcão da 

farmácia. Adicionalmente, a falta de informação que existe atualmente sobre a CE, nomeadamente 

aos efeitos adversos a longo prazo, fazem com que este método seja utilizado, muitas das vezes, 

inconscientemente por parte da população feminina. Assim, o pequeno resumo por mim efetuado 

teve um impacto positivo no dia-a-dia da FG, pois permitiu relembrar alguns dos conceitos 
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inerentes aos CHC e à dispensa de CE. Os mesmos ficaram arquivados num dossier na FG para 

rápida consulta, sempre que seja necessário. 

É ainda de salientar que o farmacêutico tem o dever de avaliar cada situação 

individualmente, seguindo para isso, um esquema mental semelhante ao apresentado nos anexos 

deste relatório, o qual foi realizado por mim com suporte na pesquisa bibliográfica, para dispensa 

de CE. O farmacêutico, como profissional de saúde tem a responsabilidade de informar e 

sensibilizar a comunidade sobre o uso racional e correto de CE. A responsabilidade do uso correto 

deve ser transmitida de forma clara e objetiva para que a utente perceba efetivamente, não só quais 

são as vantagens mas também as complicações terapêuticas associada à sua utilização. 

 

 

 

3 DOENÇAS CARDIOVASCULARES E O COLESTEROL 

3.1 Seleção do tema 

Durante o meu estágio na FG foram realizados alguns rastreios ao Colesterol Total (CT), 

com o intuito de auscultar a população, uma vez que a deteção precoce de fatores de risco que 

predispõem para o desenvolvimento de DCV é um dos principais pontos-chave para a 

implementação de uma terapêutica eficaz, de modo a diminuir não só a mortalidade, mas também a 

morbilidade associada a esta doença tão característica do quotidiano. 

Além dos rastreios realizados, foi também desenvolvido por mim um folheto informativo 

bastante simples, com informações relevantes na área da proteção cardiovascular (ver anexos), com 

o intuito de educar a população para o problema sério de saúde pública que atualmente existe em 

Portugal. 

 

3.2 Introdução 

Os problemas cardiovasculares são, atualmente, a principal causa de morte em Portugal. 

Entre eles, destaca-se a trombose, formação de coágulos sanguíneos que congestionam veias e 

artérias, e que é responsável pela morte de mais de 17 mil portugueses por ano [30]. 

Esta situação é facilmente explicada em Portugal, pois segundo a OMS, cerca de 55% da 

população adulta sofre de colesterol elevado, no entanto, na maioria dos casos, o desconhecimento 

devido à não realização de exames periódicos é notório.  

Apesar de hoje em dia grande parte da população ter memorizado a necessidade de 

introduzir alterações nos seus comportamentos de risco, continua a recusar fazer correções 

alimentares, como reduzir o sal, as gorduras e as calorias. Continua, de facto, a recusar deixar de 
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fumar ou reduzir o álcool, a não controlar os níveis de colesterol e de açúcar no sangue e continua a 

não se submeter a exames periódicos de saúde [31]. Assim sendo, os profissionais de saúde, 

nomeadamente o farmacêutico, têm o dever acrescido de prestar auxílio e transmitir conhecimento 

à população, de forma clara e objetiva, de modo a que cada pessoa possa escolher, adaptar e 

assumir, as opções mais saudáveis e desejáveis dentro do seu próprio estilo de vida.  

 

3.3 Colesterol 

O colesterol é uma substância essencial, presente em todas as células do organismo que 

desempenha varias funções como:  

1) Estrutura das membranas celulares - garante a fluidez da célula; 

2) Precursor da síntese dos ácidos biliares; 

3) Precursor de hormonas esteroides e de vitamina D.  

Este é produzido em grande parte pelo fígado, mas, por existirem alimentos que fornecem 

quantidades suplementares de colesterol, podem surgir situações de excesso.  

 

 Síntese do colesterol 3.3.1

O colesterol é sintetizado a partir de acetil CoA e o fígado é o seu principal local de síntese. 

No entanto, este também pode ser sintetizado no intestino ou em glândulas que produzem 

hormonas esteróides (córtex adrenal, testículos e ovários). Todas as reações biossintéticas ocorrem 

no compartimento citoplasmático das células [32]. 

A síntese endógena do colesterol envolve mais de 30 reações enzimáticas e pode-se dividir 

em 3 etapas fundamentais: 

1. Formação do Mevalonato: Nesta primeira fase, três moléculas de acetil CoA 

são condensadas a HMG-CoA. 

2. Formação do Ácido Mevalónico: o HMG-CoA é em seguida, reduzido em 

ácido mevalónico, pela HMG-CoA redutase. 

3. Formação do Colesterol: posteriormente, o mevalonato é transformado, após 

sucessivas condensações, em esqualeno, dando-se finalmente, a ciclização 

deste composto em colesterol [32]. 

O balanço de colesterol no organismo é regulado pelo próprio colesterol, pois quando 

aumenta a sua excreção, consequentemente, dá-se o aumento da sua síntese endógena. 

É de salientar que o ponto principal de limitação e controlo no metabolismo intracelular de 

colesterol dá-se na fase de formação do mevalonato a partir de HMG-CoA e é, largamente 

influenciado pelo grau de atividade enzimática da HMG-CoA redutase. 
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 Lipoproteínas 3.3.2

As lipoproteínas são grandes complexos, de forma esférica, que transportam lípidos através 

dos fluidos corporais (plasma, fluido intersticial e linfa) de e para os tecidos.   

Estas apresentam na sua composição uma porção lipídica, constituída por triglicerídeos 

(TG) e ésteres do colesterol e outra proteica, contendo fosfolípidos e colesterol livre. Assim sendo, 

de acordo com a percentagem de cada um dos constituintes, as lipoproteínas plasmáticas 

encontram-se divididas em cinco classes, baseadas na sua densidade relativa: Quilomicra, Very 

Low Density Proteins (VLDL), Intermediate-Density Lipoproteins (IDL), Low-Density 

Lipoproteins (LDL) e High-Density Lipoproteins (HDL). A densidade da lipoproteína é 

determinada pela quantidade de lípido e proteína por partícula. Assim, as HDL são as lipoproteínas 

mais pequenas e densas, enquanto que, tanto as quilomicras como a VLDL são lipoproteínas 

maiores e menos densas. Portanto, não é de estranhar que a maior parte dos TG seja transportado 

através das quilomicra ou VLDL e, em contraste, a maior parte do colesterol, na sua forma 

esterificada, é transportado nas LDL e HDL [33]. 

 

 Metabolismo das Lipoproteínas 3.3.3

Relativamente ao metabolismo das lipoproteínas, existem dois ciclos interligados a ter em 

atenção:  

1) Ciclo exógeno, o qual permite a absorção dos lípidos provenientes da dieta e sua posterior 

metabolização. 

2) Ciclo endógeno, referente à secreção hepática e consequente metabolismo das VLDV em 

IDL e LDL;  

 

Ciclo exógeno 

O ciclo exógeno tem início com a absorção de material lipídico proveniente da alimentação 

e sua incorporação nos quilomicras sintetizados pelas células intestinais. Os quilomicras entram na 

circulação linfática, mas é nos capilares, que estes entram em contato com a enzima lipoproteína 

lipase que hidrolisa os TG, retira os ácidos gordos e torna-os partículas de menor tamanho 

(remanescentes de quilomicras). Estas partículas remanescentes são removidas da circulação pelos 

recetores localizados nas células hepáticas, sendo posteriormente metabolizados ou eliminados sob 

a forma de ácidos biliares [33]. 

 

Ciclo endógeno 

A hidrólise das VLDL, catalisada pela lipase lipoproteica plasmática, remove TG destas, 

formando inicialmente as IDL, as quais apresentam uma composição semelhante às VLDL e 
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posteriormente as LDL. Esta lipoproteína (LDL) é a principal transportadora do colesterol sérico e 

fornecedora deste lipídio para os tecidos extra-hepáticos. A sua clearance ocorre por meio da 

ligação ao recetor de LDL presentes na membrana plasmática, principalmente nos hepatócitos (~ 

70%), mas também noutros tecidos extra-hepáticos, como os ovários e testículos [33]. 

No entanto, as LDL remanescentes no plasma podem ser modificadas, quer através de 

oxidação, quer através de ligação a proteoglicanos ou açúcares. As LDL-ox (LDL oxidadas) são 

incorporadas pelos macrófagos através dos recetores scavenger. Este é o passo principal para a 

formação de uma placa aterosclerótica [34]. Ambos os ciclos encontram-se esquematizados na 

figura 3. 

 

Figura 3: Esquema representativo do Ciclo Exógeno e Endógeno do metabolismo lipoproteico. Adaptado de [35]. 

(LPL: lípase lipoproteica; LH: lípase hepática; ox LDL: LDL oxidadas). 

 

É importante referir o papel indispensável da HDL no organismo, também conhecido como 

transporte reverso do colesterol – As HDL nascentes captam colesterol não esterificado dos 

tecidos periféricos pela ação da enzima lecitina-colesterol-acil-transferase (LCAT), formando as 

HDL maduras. Estas levam o colesterol para o fígado por duas vias: 1) diretamente e 2) 

transferindo os ésteres de colesterol para outras lipoproteínas [33]. 

 É ainda importante referir que para além de promoverem o efluxo de colesterol da 

circulação para os tecidos, estas também inibem a oxidação das lipoproteínas, impedindo a 

formação de LDL-ox. As HDL apresentam assim um papel altamente protetor do organismo, 

principalmente contra o desenvolvimento de um processo aterosclerótico. 

 

LH 

Peripheral tissues 

ovary / testicle 

~ 70% 

ox LDL 



Página | 37 

3.4 Aterosclerose 

As DCV de origem aterosclerótica são a principal causa de mortalidade e morbilidade nos 

países desenvolvidos, sendo as principais causas pela perda de produtividade e aumento da despesa 

pelos sistemas nacionais de saúde [36]. 

A aterosclerose é uma doença de causas multifatoriais. Evidências indicam que o evento 

fundamental para o início das lesões é a acumulação de lipoproteínas modificadas (LDL-ox) 

derivadas do plasma na íntima arterial, a qual desencadeia reações celulares específicas, das quais a 

disfunção endotelial e o estado inflamatório são os componentes principais. Estudos sugerem que 

as LDL necessitam de estar intensamente modificada, através de sucessivas oxidações, antes destas 

poderem ser captadas pelos macrófagos. 

A teoria sobre a patogénese da aterosclerose é a de que ocorre uma resposta à agressão 

endotelial, na qual monócitos circulantes são quimiotaticamente atraídos para a lesão penetrando 

no espaço subendotelial, onde se diferenciam em macrófagos e transformam-se posteriormente em 

células espumosas. Esta acumulação é tanto maior quando os níveis de LDL circulante são maiores, 

e o transporte e a retenção de LDL estão aumentados em locais predispostos à formação de lesão. A 

acumulação de células espumosas na parede arterial possui papel chave no início da aterosclerose e 

constitui a primeira lesão detetável química e microscopicamente do depósito de lípidos na íntima 

arterial, sendo considerada a alteração morfológica mais precoce e característica desta patologia 

[38]. 

À medida que os ateromas crescem, as artérias perdem a 

sua elasticidade e tornam-se mais estreitas. Assim, na parede das 

artérias, há a formação de um obstáculo, maior ou menor, ao 

fluxo de sangue numa determinada artéria, num determinado 

órgão (coração, cérebro, rim ou membros inferiores), o qual 

poderá originar a formação de um trombo que, 

consequentemente, originará necrose dos tecidos afetados. 

 

 

3.5 Dislipidemias 

As dislipidémias ou hiperlipidémias são doenças resultantes de alterações do metabolismo 

das lipoproteínas em que se observam níveis plasmáticos anormais destas. O diagnóstico realiza-se 

pela avaliação laboratorial, em jejum, do CT, colesterol das HDL (c-HDL), colesterol das LDL (c-

LDL) e dos TG e este deve ser confirmado em 2ª avaliação laboratorial com um intervalo mínimo 

de 4 semanas [36]. 

Segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia, é aconselhável uma avaliação do perfil 

lipídico em todos os adultos com idade igual ou superior a 20 anos, devendo ser obrigatória a sua 

Figura 4: Esquematização da 
formação de uma placa 
aterosclerótica. Adaptado de [37] 
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determinação, pelo menos, aos 30 anos de idade. Os valores de referência podem ser consultados 

na tabela 3. 

 

Tabela 3: Valores de referência dos lípidos para indivíduos com idade igual ou superior a 20 anos. Adaptado de [36, 37]. 

(CT: Colesterol total; c-LDL: colesterol das LDL; c-HDL: colesterol das HDL; TG: triglicerídeos). 

Lípidos Valores (mg/dL) Categoria 

Colesterol Total 

< 200 Desejável 

200 – 239 Ligeiramente Alto 

> 240 Alto 

c-LDL 

< 100 Ótimo 

100 – 129 Quase bom 

130 – 159 Ligeiramente elevado 

160 – 170 Alto 

> 190 Muito alto 

c-HDL 
< 40 Baixo 

> 60 Bom 

TG 

< 150 Desejável 

150 – 200 Ligeiramente elevado 

200 – 500 Alto 

 

É ainda de salientar que os valores acima referidos são os recomendados para o indivíduo 

saudável, uma vez que para população de alto risco, com DM tipo 2 ou com DCV estabelecida, os 

valores a atingir são: 

 CT < 175 mg/dL, se possível < 155mg/dL;  

 c-LDL < 100mg/dL, se possível < 80 mg/dL [35]. 

Relativamente à sua classificação, inicialmente estas foram classificadas por Frederickson 

de acordo com os parâmetros laboratoriais, eletroforese das lipoproteínas e o fenótipo lipoproteico. 

No entanto, atualmente, estas encontram-se classificadas, tabela 4, através da classificação 

internacionalmente aceite, conhecida como a de Fredrickson-Levy [39]. 

 

Tabela 4: Classificação de Fredrickson-Levy para classificação das dislipidemias. Adaptado de [39, 40]. 

Tipo Fenótipo Lipoproteína(s) elevada(s) Colesterol Sérico Aterogenicidade 

I Hipertrigliceridemia Quilomicras Normal a + - 

IIa Hipercolesterolemia LDL ++ + / +++ 

IIb Hiperlipidemia mista LDL / VLDL ++ +++ 

III Hiperlipidemia mista Remanescentes ++ +++ 

IV Hipertrigliceridemia VLDL Normal a + + 

V Hipertrigliceridemia Quilomicras / VLDL Normal a + + 
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 Hipertrigliceridemia 3.5.1

A prevalência do perfil dismetabólico constituído por níveis elevados de TG plasmáticos e 

de diminuição do c-HDL é muito elevada e está, habitualmente, relacionada com a ingestão de 

álcool ou com a DM. É hoje universalmente aceite que este perfil é um importante fator de risco de 

DCV e obriga a intervenção terapêutica adequada; mesmo para níveis de c-HDL considerados 

protetores ( > a 60 mg/dl), os TG elevados aumentam o risco de enfarte do miocárdio [36, 40]. 

 

 Hipercolesterolemia  3.5.2

A hipercolesterolemia isolada é definida como o aumento da concentração sérica de CT ( > 

200 mg/dL) com valores de TG normais. Nestes casos, o aumento de CT está quase sempre 

associado ao aumento da concentração de c-LDL ( > 130mg/dl). Esta elevação de c-LDL pode 

resultar de mutações genéticas únicas, de defeitos poligénicos ou surgir como resultado de outras 

patologias [36, 40]. 

No ser humano, o risco dependente da hipercolesterolemia é progressivo e contínuo. A 

redução do CT em 10% leva a uma diminuição da incidência de doença cardíaca isquémica em 

25%, ao fim de 5 anos, e a redução do c-LDL em 40 mg/dl (independente do valor basal) é 

acompanhada de uma diminuição dos eventos cardiovasculares em 20% [36]. 

 

 Hiperlipidemia mista 3.5.3

A hiperlipidemia mista caracteriza-se pelo aumento, simultâneo, dos valores séricos de CT 

e TG, em proporções variáveis.  

 

3.6 Medidas Não-Farmacológicas 

 Recomendações relativas à alimentação 3.6.1

 Os ácidos gordos saturados devem ser substituídos por ácidos gordos polinsaturados; 

 Ingestão de sal < 5g diariamente; 

 Ingestão de 5 doses diárias de vegetais e fruta; 

 Consumo de peixes ricos em ómega-3; 

 Consumo de carnes brancas em detrimento das carnes vermelhas, pois estas apresentam um 

elevado teor de gorduras saturadas, trans e colesterol; 

 Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, pois este é muito calórico [41]. 
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 Recomendações relativas ao peso 3.6.2

 Aconselhar a redução de peso sempre que se verifique que o perímetro da cintura seja >88 

cm nas mulheres e >102 cm nos homens; 

 Recomenda-se a redução de peso nos indivíduos com IMC > 25 kg/m
2
 [41]. 

 

3.7 Tratamento Farmacológico 

 Inibidores da HMG-CoA redutase 3.7.1

A ação da HMG-CoA redutase é o passo limitante na biossíntese de colesterol, logo, ao ser 

inibida a biossíntese deste fica inviabilizada. Por isso, os inibidores da HMG-CoA redutase, mais 

conhecidos por Estatinas, são os fármacos hipocolesterolemiantes por excelência; notáveis 

inibidores da síntese endógena de colesterol. Estes proporcionam não só um aumento da atividade 

do recetor hepático de LDL, como também aceleram o processo da recaptação de LDL na corrente 

sanguínea, o que resulta numa redução dose-dependente de c-LDL no plasma [36, 42]. 

É ainda de referir que estes fármacos diminuem também os TG, e, em alguns casos 

proporcionam um modesto aumento do HDL, o qual aparenta não ser dependente da dose da 

estatina. 

Estes fármacos são, no geral, bem tolerados. No entanto, apresentam alguns efeitos 

secundários, sendo que os mais comuns incluem dispepsia, dores de cabeça, cansaço e dores 

articulares e musculares [42]. 

 

 Fibratos 3.7.2

Os fibratos ou derivados do ácido fíbrico são os fármacos de primeira escolha no 

tratamento da hipertrigliceridemia e têm um papel importante no controle das lipidemias mistas. Ao 

contrário das Estatinas, as quais apresentam efeitos predominantemente redutores de LDL, os 

derivados do ácido fibrico potencializam a eliminação das partículas de VLDL [36, 42]. 

 

 Resinas permutadoras de iões 3.7.3

As resinas de troca iónica são úteis nas hiperlipidemias com níveis elevados de c-LDL, 

pois estas sequestram os ácidos biliares no intestino e impedem a sua reabsorção e circulação 

entero-hepática. Como não são agentes sistémicos, em princípio, são fármacos seguros [36, 42]. 

Estas podem ser particularmente apropriados em portadores de hipercolesterolemia familiar 

e são também empregues como terapia auxiliar em associação a Estatinas. No entanto, há que 

salientar que durante o tratamento com estes fármacos, pode ocorrer elevação acentuada dos níveis 

de TG, devendo portanto, ser usada com cuidado em pacientes portadores de hipertrigliceridemia. 
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 Ácido nicotínico 3.7.4

O ácido nicotínico ou niacina trata-se de uma vitamina hidrossolúvel do complexo B que 

apresenta actividade hipolipidémica em altas doses ao reduzir o CT, o LDL e VLDL e elevar o 

HDL plasmático. O ácido nicotínico foi o primeiro fármaco hipolipemiante desenvolvido e até hoje 

é o que possui maior capacidade de aumentar os níveis sanguíneos do c-HDL. Este composto 

também apresenta benefícios cardiovasculares, promovendo uma diminuição dos eventos 

cardiovasculares e uma diminuição de progressão da placa aterosclerótica. Contudo, este trata-se de 

um fármaco de segunda ou terceira escolha no tratamento de hipercolesterolemia isolada devido à 

alta incidência de efeitos secundários. No entanto, em casos de hiperlipidemia combinada severa, 

este apresenta vantagens terapêuticas por reduzir o c-LDL e os TG plasmáticos [36, 42]. 

 

 

3.8 Avaliação da população rastreada 

A relação entre o CT, o c-LDL e o c-HDL e a doença aterosclerótica assenta em bases 

científicas inquestionáveis. A doença aterosclerótica pressupõe a deposição de colesterol na parede 

arterial, pelo que se pode afirmar que o colesterol é o “principal” fator de risco pois, sem esse 

mecanismo, não existe o fenómeno aterosclerótico. Os TG estão também relacionados com um 

maior risco de doença coronária. No entanto, particularidades metabólicas, que os relacionam com 

outros fatores e marcadores de risco, têm dificultado a compreensão do seu papel na doença 

cardiovascular aterosclerótica, tornando menos enfáticas as respetivas indicações terapêuticas [36]. 

Assim sendo, torna-se de extrema importância proceder a check-ups regulares destes 

mesmos “marcadores” séricos. Tendo isto em mente, realizara-se, na FG, rastreios que permitiram 

avaliar os valores séricos de CT da população-alvo. Estes foram efetuados em dois dias 

espacialmente distanciados e foram efetuadas marcações prévias para os mesmos, sendo que o 

número total de participantes foi 80 (n=80). 

Antes de iniciar a discussão de resultados, é importante referir que isoladamente, o valor do 

CT não é suficiente para decidir a intervenção farmacológica, sendo necessário considerar o 

conjunto de fatores que afetam o risco global do doente. No entanto, estes valores conseguem dar 

uma visão global da população em estudo, bem como elucidar e aconselhar o doente sobre como 

deve proceder caso os valores se encontrem superiores aos valores considerados desejáveis. 

Assim sendo, durante os rastreios, vários dados foram recolhidos, como nome, idade, sexo, 

o facto de se encontrar ou não em jejum, a medicação e outras informações relevantes. Os valores 

de CT foram obtidos de acordo com a técnica laboratorial implementada na FG. 
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30% 

42% 

28% 

Valor de CT 

< 200 mg/dL

200 - 240
mg/dL

> 240 mg/dL

Sendo a idade per se um fator de agravamento de risco 

de desenvolvimento de DCV, este parâmetro apresenta extrema 

importância num estudo deste tipo. Assim, e de acordo com o 

gráfico 1, pode-se verificar que a faixa etária rastreada se 

encontra predominante entre os 51 e os 70 anos de idade, sendo 

que a percentagem de rastreados com idade superior a 50 anos 

foi de cerca de 70%.  

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 

o risco de desenvolvimento de DCV de acordo com o valor de 

CT encontra-se subdividido em três patamares: o valor 

desejável de CT é inferior a 200 mg/dL, sendo que para 

valores compreendidos entre 200 e 240 mg/dL o risco já é considerado ligeiramente elevado 

enquanto risco elevado é aquele em que o valor de CT se encontra acima de 240 mg/dL. Assim 

sendo, através do gráfico 2 é possível ter uma elucidação acerca dos valores de CT da população 

rastreada. É possível verificar que cerca de 70% da população 

apresenta valores de CT superior ao valor desejável (200 

mg/dL), sendo que 32% destes se encontrava a tomar medicação 

prescrita pelo médico, na sua grande maioria, estatinas. 

Analisando mais pormenorizadamente, 42% dos rastreados 

apresenta risco ligeiramente elevado de desenvolvimento de 

DCV, e 28% apresenta risco elevado de desenvolvimento de 

DCV. É ainda importante referir que destes 28%, cerca de 14% 

apresenta valores de CT superiores a 300mg/dL, e estes não 

apresentavam qualquer regime terapêutico para o tratamento da 

hipercolesterolemia. Estes valores demonstram uma realidade 

que é conhecida a nível nacional, a qual é uma situação de extrema gravidade a nível de saúde 

pública e que deve ser encarada como preocupante. Nesta linha de pensamento, é de salientar a 

extrema importância de educar e alertar a população para o risco deste tipo de doenças silenciosas. 

Para tal, é necessário implementar estratégias que permitam rastrear a população, quer através de 

simples inquéritos, quer através de rastreios ao sangue capilar, de modo a que qualquer 

discrepância aos valores de referência possa ser detetada precocemente, evitando assim a 

progressão da doença. 

 

 

[20-30] 
6% [31-40] 

7% 

[41-50] 
16% 

[51-60] 
25% 

[61-70] 
28% 

[71-80] 
15% 

[81-90] 
3% 

Idade 

Gráfico 2: Distribuição gráfica das 
idades dos indivíduos rastreados por 
categorias. 

Gráfico 1: Distribuição dos valores de 
CT obtidos por categorias. 
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3.9 Conclusão 

A prevalência e consequente morbilidade e mortalidade associadas às DCV constituem, sem 

dúvida, um problema de saúde pública da atualidade. Assim, cabe a todos os profissionais de saúde 

alertar o utente para esta situação e educá-lo a fazer regularmente o seu check-up de saúde, de 

modo a despistar qualquer tipo de predisposição para o desenvolvimento de DCV. 

É ainda de salientar que os resultados obtidos nos rastreios apresentam números 

preocupantes, uma vez que há valores que se encontram para lá do patamar do aceitável, alguns dos 

quais, sem precederem de qualquer tipo de acompanhamento médico relacionada com o perfil 

lipídico. Assim, é de extrema importância a sensibilização da população para realização de check-

ups de saúde regulares, a fim de evitar a progressão a doença. 

Assim sendo, o farmacêutico encontra-se num momento privilegiado para educar para a 

saúde, com informação adaptada a cada caso, de forma a aumentar os conhecimentos e 

compreensão para que individualmente se façam as melhores escolhas no quotidiano. Assim sendo, 

sempre que realizava qualquer análise bioquímica a algum destes parâmetros (CT, TG ou HDL) na 

FG, disponibilizava sempre o folheto informativo e reforçava sempre a importância de uma 

alimentação mais saudável e equilibrada. Em alguns casos, sugeria ainda a utilização de 

suplementos alimentares que poderiam ser benéficos para obtenção de um perfil lipídico desejável. 
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5 ANEXOS 

 

Anexo 1: Folheto informativo relativo aos cuidados a ter durante a exposição solar. 
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Anexo 2: Poster utilizado para promoção de cuidados saudáveis a ter durante a exposição solar às 

crianças das escolas. 
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Anexo 3: Trabalho de pesquisa efetuado relativo ao tema Contraceção Hormonal Combinada. 

ESTROGÉNIO PROGESTAGÉNIO COMPOSIÇÃO NOME COMERCIAL OBSERVAÇÕES 

ETINILESTRADIOL 

CIPROTERONA  0.035 mg + 2 mg DIANE 35 (+) acne feminino refratário 

CLOROMADINONA 0.035 mg+ 2 mg 

BELARA 

CLARISSA 

LIBELI 

Não aconselhadas em mulheres fumadoras com 

mais de 35 anos 

DESOGESTREL 
0.02 mg + 0.15 mg 

MERCILON 

NOVYNETTE 
 

0.03 mg + 0.15 mg MARVELON  

DIENOGEST  0.03 mg + 2 mg 
DENILLE 

VALETTE 
 

DROSPIRENONA  

0.02 mg + 3 mg 

ARANKELLE  

DAYLETTE 24 cp brancos + 4 cp verdes placebo 

YAZ 24 cp rosa + 4 cp brancos placebo 

YASMINELLE  

0.03 mg + 3 mg 
ARANKA 

YASMIN 
 

ETONOGESTREL 0.015 mg + 0.12 mg NUVARING ANEL VAGINAL 

GESTODENO  

0.015 mg + 0.0 6mg 
MINESSE 

MICROGESTE  
24 cp amarelo + 4 cp brancos placebo 

0.02 mg + 0.075 mg 

ESTINETTE 

HARMONET 

JULIPERLA 

MINIGESTE  

 

0.03 mg + 0.075 mg 

GYNERA 

MINULET 

SOFIPERLA 

 

LEVONORGESTREL 
0.02 mg +0.1 mg MIRANOVA  

0.03 mg + 0.15 mg MICROGINON  

ESTRADIOL NOMEGESTROL  1.5 mg + 2.5 mg + ZOELY 24 cp brancos + 4 cp amarelos placebo 
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  INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: 

 Indutores de enzimas hepáticas -> depuração aumentada de hormonas sexuais: 

o Anticonvulsivantes: fenitoína, carbamazepina, primodona, topiramato e oxcarbamazepina.  

o Antibióticos: rifampicina e rifabutina. 

o Antifúngico: griseofulvina. 

o Barbitúricos 

o Felbamato 

o Medicamentos à base de plantas contendo Hipericão, ou Erva de São João. 

 Inibidores da protease do VIH (ex. ritonavir, nelfinavir) e inibidores não nucleósidos da transcriptase reversa (ex. nevirapina, 

efavirenz).  

 Derivados do ácido retinóico, como a isotretinoína. 

 Antibióticos: tetraciclinas, metronidazol e os derivados da penicilina, como amoxicilina e cefalosporina.  

 Fármacos que aumentam a motilidade gastrointestinal (ex. metoclopramida) ou reduzem a absorção (ex. carvão ativado). 

 

ATENÇÃO: 

o Situações de vómito e/ou diarreia: até 4 horas após a toma do comprimido, podem colocar em causa a eficácia da pílula. 

o Bebidas Alcoólicas: não retiram a eficácia contracetiva da pílula. No entanto, situações de vómito que podem ocorrer devido à ingestão de 

bebidas alcoólicas e/ou alimentos podem comprometer eficácia anticoncetiva. 

 

Substâncias capazes de aumentar as concentrações séricas de etinilestradiol: 

o Atorvastatina;  

o Inibidores competitivos de sulfoconjugação na parede gastrointestinal, ex. ácido ascórbico, paracetamol;  

o Substâncias que inibem as isoenzimas 3A4 do citocromo P450, ex. indinavir, fluconazol e troleandomicina;  
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O QUE ACONSELHAR? 

 Utilizar temporariamente um método de barreira juntamente com o COC, durante o período de administração do medicamento e até 7 dias 

após a sua interrupção, com exceção da rifampicina (28 dias). 

 

 

O QUE FAZER EM CASO DE ESQUCIMENTO DA TOMA DA PÍLULA: 

 - No Folheto Informativo de cada pílula tem as indicações a seguir no caso de esquecimento.  Ter em atenção que pílulas de 28cp têm 

indicações um pouco diferentes ao esquema abaixo representado. 
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Anexo 4: Fluxograma de dispensa da Contraceção de Emergência. 
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Anexo 5: Folheto informativo relativo ao Colesterol e as Doenças Cardiovasculares. 
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Anexo 6: Certificado de presença no Curso de Formação temática Pierre Fabre: Acne, Anti-queda e Anti-envelhecimento. 

 






