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RESUMO 
 

O relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo que a parte I corresponde às atividades 

realizadas no âmbito da farmácia comunitária e a parte II corresponde aos trabalhos teórico-

práticos que desenvolvi no âmbito da atividade farmacêutica, tendo a preocupação de serem 

fundamentados com uma boa base científica.  

No decorrer dos meus 6 meses na Farmácia Ferreira, pouco foi o tempo para desenvolver 

trabalhos extra visto que a Farmácia é bastante completa a nível de atividades que um 

farmacêutico pode desenvolver. A Farmácia Ferreira têm um ritmo diário acelerado, com um 

número diário elevado de utentes que não se deslocam à farmácia unicamente para 

levantamento da medicação mas também para todos os serviços extra que a farmácia dispõe. 

A partir do meu segundo mês de estágio fui um apoio fundamental no aconselhamento e 

dispensa de medicamentos aos utentes na Farmácia Ferreira, fazendo uma média de 60 

atendimentos diários, na medição de parâmetros bioquímicos e tensão arterial e também no 

apoio a todas as atividades da farmácia.  

Relativamente aos dois trabalhos desenvolvidos no âmbito da farmácia, estes foram escolhidos 

mediante a realidade com que tive contacto na Farmácia Ferreira. No trabalho do uso racional 

das benzodiazepinas, os objetivos principais foram sensibilizar a população para esta 

preocupação, alertar os farmacêutico de qual o nosso papel enquanto profissionais de saúde e 

desenvolver uma ideia para o sistema informático para o controlo dos utentes que fazem esta 

medicação. No trabalho relacionado com o rastreio cardiovascular, os principais objetivos 

foram a sensibilização para este problema que afeta a maioria dos portugueses e ajudar cada 

utente que passou pelo rastreio a mudar o seu estilo de vida, consoante a sua rotina, as suas 

possibilidades e a sua realidade.  

A minha preocupação na minha passagem pela Farmácia Ferreira não foi realizar um elevado 

número de trabalhos, foi ser útil aos utentes da farmácia, ajudar diariamente cada um, em 

cada atendimento que realizava e com a maior qualidade possível. Durante estes 6 meses 

aprendi o que é ser um farmacêutico comunitário e o prazer em ajudar a melhorar o dia de 

cada utente atendido.  
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PARTE 1: FARMÁCIA COMUNITÁRIA  

1- INTRODUÇÃO 
O estágio curricular em farmácia comunitária nem sempre fez parte da formação obrigatória 

de um mestre em ciências farmacêuticas, no entanto, esta passagem do estudante pela 

farmácia é extremamente importante para a conclusão do mestrado. O contacto com o 

utente, o aconselhamento farmacêutico e o seu acompanhamento são responsabilidades que 

não se aprendem nos livros nem nas aulas. A organização do curso faculta aos estudantes os 

conceitos farmacológicos e técnicos mais importantes mas como se costuma dizer “ A prática 

faz o mestre”… 

2- APRESENTAÇÃO DA FARMÁCIA, ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E 

FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

2.1- APRESENTAÇÃO DA FARMÁCIA 
A Farmácia Ferreira faz parte do grupo Farisamed, Lda, constituído pela farmácia e duas 

parafarmácias, na Afurada e em Coimbrões. A direção técnica da Farmácia está a cabo do 

farmacêutico Dr. Carlos Rocha, antigo docente convidado da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto.  

2.2- LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA FARMÁCIA 
A Farmácia Ferreira está localizada na Rua da Bélgica, número 2300, código postal 4400-217, 

na freguesia de Canidelo, conselho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto. A Farmácia 

encontra-se numa zona urbana movimentada, próxima da Unidade de Saúde Familiar de 

Canidelo, de algumas clínicas dentárias, entre outros estabelecimentos. A sua localização perto 

da praia possibilita uma maior afluência à Farmácia de utentes de outras nacionalidades. 

Relativamente aos transportes, a Farmácia Ferreira tem boa acessibilidade, tanto a nível de 

transportes públicos como de possibilidade de deslocamento em transporte pessoal.  

2.3- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta, entre as 8h30 e as 22h00 e no 

sábado, o horário é das 8h30 às 20h00.  

A farmácia cumpre a legislação em vigor relativamente ao horário de funcionamento das 

farmácias de oficina e de período mínimo de funcionamento das mesmas, regulada e definida 

pelo Decreto-Lei n.º 7/2011, de 10 de Janeiro, procedido de uma segunda alteração pelo 

Decreto-Lei n.º172/2012, de 1 de Agosto, que eliminou os turnos de reforço, alterou os prazos 

para comunicação das alterações aos períodos de funcionamento e modificou a capitação para 

a exigência das farmácias de turno permanente, com o objetivo de equilibrar as obrigações 

públicas de serviço com as necessidades de acesso da população a medicamentos. 

Respeitando ainda o exigido pela Portaria nº 277/2012, alterada pela Portaria nº 14/2013, que 

remetem para os Decretos-Lei anteriormente referidos.  (1)  (2) 

2.4- DISPOSIÇÃO DO ESPAÇO INTERIOR 
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O espaço interior da Farmácia Ferreira é composto por dois pisos unidos por escadas e por um 

elevador. O piso principal corresponde ao nível da rua e compreende a área de atendimento 

ao público regular e um compartimento secundário de armazenamento de medicamentos. O 

piso inferior compreende uma sala de receção de encomendas, uma sala extra de exposição de 

MNSRM e outros produtos da farmácia, uma sala de atendimento personalizado, uma casa de 

banho pública de acesso público, o armazém principal de encomendas, um laboratório de 

manipulados e uma sala de consultas de nutrição, podologia, audição, entre outros. Este piso 

inferior inclui ainda uma área de alimentação e convívio para os colaboradores da farmácia, 

uma casa de banho privada e um gabinete da direção técnica e gestores. 

A farmácia apresenta um ambiente adequado para o armazenamento de medicamentos, 

dispositivos médicos e outros à temperatura ambiente, garantindo um sistema de ar 

condicionado onde a temperatura e a humidade são controladas através de um plano de 

monitorização e medição. A farmácia dispõe ainda de um frigorífico para produtos que 

necessitem de condições especiais de armazenamento no frio, como por exemplo, vacinas, 

insulinas, entre outros, também controlados pelo mesmo plano de monitorização e medição. 

As condições de luminosidade e ruídos encontram-se dentro dos adequados à execução das 

atividades e bem-estar dos seus utentes e colaboradores. As condições de limpeza são 

asseguradas por uma limpeza geral diária.  

2.4.1- AREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO REGULAR 

A área de atendimento ao público regular apresenta-se sob a forma de um espaço bem 

organizado e amplo, com lineares dispostos de forma a rentabilizar o espaço, sem diminuir ou 

dificultar o acesso dos utentes com ou sem limitações locomotoras, tendo disponíveis 4 postos 

de atendimento ao público individualizados. A ordem de atendimento é definida por ordem de 

chegada dando prioridade a idosos debilitados, deficientes, grávidas e pessoas com crianças ao 

colo. Nestes postos são efetuadas diversas atividades, entre elas: dispensa de medicamentos e 

produtos de saúde com receita; dispensa de medicamentos e produtos de saúde sem receita e 

aconselhamento farmacêutico. Relativamente aos lineares, os que estão localizados atrás dos 

postos de atendimentos contêm Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), 

enquanto que os que se encontram dispersos pela farmácia, contêm maioritariamente 

produtos de dermofarmácia, cosmética e puericultura. De acordo com a época do ano e 

promoções existentes, os lineares vão alterando os produtos expostos. Por exemplo no verão, 

os produtos solares são os que têm mais destaque tanto nos lineares como na informação e 

publicidade da farmácia. Existe ainda uma balança paga (valor de 50 cêntimos) que realiza a 

medição de peso, altura e IMC e tendo em conta o sexo e a idade disponibiliza os parâmetros 

ideais de peso, altura e IMC.  

2.4.2- SALA DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO 

A sala de atendimento personalizado é utilizada para atendimentos que necessitam de um 

local privado, sem interrupções e imprevistos que por vezes acontecem nos postos de 

atendimento. Estas atividades geralmente são a medição de parâmetros bioquímicos como o 

colesterol, os triglicerídeos e a glicemia e parâmetros fisiológicos com a pressão arterial. Neste 

gabinete são ainda administrados injetáveis aos utentes. A sala encontra-se ao lado do 

elevador, para que os utentes com mobilidade reduzida possam deslocar-se ao piso inferior 

sem dificuldade.  
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2.4.3 SALA DE RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

Este espaço encontra-se logo imediatamente à descida das escadas para o piso inferior e tem 

uma porta de acesso à garagem por onde as distribuidoras descarregam o material. O espaço 

está equipado com dois computadores, uma impressora, uma fotocopiadora e um telefone 

que auxilia a responsável por esta área a desenvolver o seu trabalho e a auxiliar toda a equipa. 

Neste espaço encontra-se ainda armários com documentos relativos à farmácia, às 

encomendas, armazenamento de produtos fora de validade e para devolução. Nesta sala está 

o sistema principal de controlo de humidade e temperatura é um sistema computorizado Larus 

e ainda o frigorífico de armazenamento dos produtos de frio (2ºC-8ºC). A área destina-se em 

parte à receção de encomendas, devoluções, etiquetagem, entre outros procedimentos que 

requerem privacidade e não a perturbação do público que frequenta a farmácia.  

 

2.4.4 GABINETE DA PROPRIEDADE DA FARMÁCIA E GESTORES 

Este gabinete é ocupado pelo gestor da farmácia, pelo contabilista e pela proprietária da 

Farmácia e tem como principal objetivo ser um espaço mais independente e privado para 

atividades como reuniões com os delegados de informação médica, representantes de 

entidades, entre outros. Este gabinete possui ainda documentos relativos à farmácia, como 

por exemplo, o registo de psicotrópicos, manipulados, facturação, o controlo de temperatura e 

humidade semanal.  

2.4.5 ARMAZEM PRINCIPAL DE ENCOMENDAS 

Este espaço está maioritariamente ocupado por um móvel principal contendo os produtos 

éticos e genéricos. Estes estão dispostos em prateleiras seguidas e numeradas de A-Z. Noutros 

móveis secundários encontram-se separados os produtos oftalmológicos, os produtos 

ginecológicos, os produtos de inalação, os tópicos, os xaropes, os produtos naturais e os 

produtos de puericultura. Os produtos de venda livre encontram-se também separados e tal 

como todos os outros organizados de A-Z num móvel independente.  

2.4.6 SALA EXTRA DE EXPOSIÇÃO DE MNSRM E OUTROS PRODUTOS DA 

FARMÁCIA 

Nesta sala encontram-se MNSRM e outros produtos como dermofarmácia e cosmética, 

produtos de higiene oral, ortopedia, produtos naturais e de higiene geral. Esta área foi criada 

pela falta de espaço nos lineares principais da farmácia. No entanto, esta sala é de passagem 

obrigatória para as consultas de nutrição, para a sala de atendimento personalizado e para a 

casa de banho de acesso público o que acaba por permitir aos utentes que utilizam estes 

espaços, terem acesso a esta sala e conhecer os produtos aqui expostos.  

2.4.7- SALA DE CONSULTAS DE NUTRIÇÃO, PODOLOGIA E AUDIÇÃO 

Esta sala tem como objetivo a realização de consultas de nutrição, podologia e audição aos 

utentes da farmácia.  

2.4.8 LABORATÓRIO DE MANIPULADOS 

Este espaço apesar de atualmente não ser utilizado enquanto laboratório de manipulados, 

possui as características exigidas por lei para o mesmo. A quantidade de pedidos recebidos não 
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compensa a produção, sendo que os manipulados que são dispensados na farmácia vêm da 

Farmácia Guarani.  

2.5 DISPOSIÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR 
O espaço exterior da farmácia possui uma porta de entrada principal e duas grandes montras, 

uma de cada lado da entrada, que geralmente variam quinzenalmente e de acordo com as 

promoções e campanhas do momento. De acordo, com as Boas Práticas de Farmácia (BPF), a 

fachada do edifico encontra-se bem identificada pela presença de um dístico identificativo da 

farmácia, bem como uma cruz iluminada. Está também presente a identificação do Diretor 

Técnico, o horário de funcionamento e de vigilância interna. Estas particularidades cumprem 

as obrigações dispostas no artigo 28º do Decreto-lei nº 307/2007. (3) 

2.6 RECURSOS HUMANOS 
Os recursos humanos são compostos por uma equipa de 12 colaboradores com as seguintes 

funções: diretor técnico, farmacêutico adjunto, farmacêuticos, técnico de farmácia; auxiliares 

de farmácia; auxiliar de limpeza e estagiário. Existem também um conjunto de colaboradores 

que apoia na área administrativa e financeira. 

As funções de controlo de validades e stocks, receção de encomendas e devoluções, reposição 

de stocks, gestão de encomendas, gestão da verificação do receituário, decoração e disposição 

de produtos na farmácia são da responsabilidade de determinado colaborador, mas na prática 

as tarefas são partilhadas sempre que necessário por todos, de forma a tornar o processo mais 

rápido e a não prejudicar o funcionamento normal da farmácia.  

2.7 UTENTES 
A maioria dos utentes da Farmácia Ferreira apresenta um perfil semelhante: adultos a 

seniores, geralmente já reformados e com as típicas morbilidades inerentes ao 

envelhecimento, o que leva a que a principal atividade exercida na farmácia seja a 

dispensa/aconselhamento de medicação crónica. No entanto, outros utentes frequentam a 

farmácia à procura dos mais diversos produtos e serviços. Em todas as vendas, os utentes 

beneficiam de um desconto de 10%, o que se revela como uma medida muito eficaz de 

fidelização dos utentes à farmácia. A maioria dos utentes desloca-se à farmácia de manha ou 

da parte da tarde, sendo que existe um grupo de utentes mais novos que costuma frequentar 

a farmácia no horário pós-laboral e aos sábados. Relativamente aos atendimentos, costumam 

ser mais demorados com os clientes habituais, que dão preferência a um atendimento pessoal 

e personalizado. Comparativamente os utentes esporádicos preferem um atendimento mais 

rápido. A simpatia e dedicação, o aconselhamento especializado e a disponibilidade 

diariamente mostrada por todos os colaboradores, faz da Farmácia Ferreira uma farmácia 

familiar, promovendo um maior nível de confiança e permitindo a fidelização da maioria dos 

utentes.  

2.8 COMUNICAÇÃO INTERNA 
A comunicação interna de uma equipa com funções e responsabilidades distintas é muito 

importante para o bom funcionamento da farmácia. Na Farmácia Ferreira, o envio de 

informação pelo e-mail e a passagem de documentos como circulares e informações relativas 

a promoções são alguns dos métodos usados para a comunicação interna. O facto de haver 
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uma hora coincidente entre quem faz o primeiro turno e o segundo turno permite que as 

informações passem com maior facilidade.  

 2.9 COMUNICAÇÃO EXTERNA 
A Farmácia Ferreira utiliza para promoção de serviços e atividades o site que pode ser 
consultado através de http://farmaciaferreira.pt/pt e também uma página de facebook para 
divulgação de promoções e contacto mais direto com os utentes que pode ser consultada em 
https://www.facebook.com/farmaciaferreira.pt/.  

Sempre que existem iniciativas na farmácia, como por exemplo rastreios, são distribuídos 
panfletos e afixados cartazes nos estabelecimentos próximos da farmácia.  

A farmácia está a tentar adquirir os contactos telefónicos dos utentes para ficarem registados 
na base de dados, para posteriormente serem enviadas informações sobre as campanhas e 
ações a realizar por sms a todos os utentes da Farmácia Ferreira.  

2.10 SISTEMA INFORMÁTICO 
O sistema informático utilizado na Farmácia Ferreira é o Winphar® da empresa Simphar. O 

Winphar é um programa rápido e de fácil adaptação e com diversas funcionalidades, tanto no 

atendimento ao cliente, como na gestão de stocks, na receção de encomendas, entre outras. A 

ficha de cliente é uma funcionalidade muito interessante pois permite para além de ter acesso 

aos dados pessoais do utente, consultar todo o histórico de medicação já levantada pelo 

utente na farmácia. Esta ferramenta pode ser importante para detetar alguns problemas como 

a automedicação, entre outros. 

3- PRODUTOS NA FARMÁCIA  

3.1 MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA  
Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são segundo a legislação portuguesa 

(Decreto-Lei.º 176/2006) (4) “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 daqueles a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações à base dessas 

substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; destinam-se a 

ser administrados por via parentérica (injetável).” Esta classe de medicamentos só pode ser 

dispensada em farmácias e como o próprio nome indica, mediante apresentação de receita 

médica. (5) 

Os MSRM podem ser divididos em medicamentos sujeitos a receita médica renovável, 

medicamentos sujeitos a receita médica especial e medicamentos sujeitos a receita médica 

restrita. No grupo de medicamentos sujeitos a receita médica especial encontram-se os 

estupefacientes ou psicotrópicos, medicamentos que podem originar abuso medicamentoso 

ou ainda substâncias que se considerem de precaução por serem novidade ou pelas suas 

propriedades. Os medicamentos sujeitos a receita médica restrita são por exemplo aqueles 

que se destinam ao uso exclusivo hospitalar. (5)  

 

http://farmaciaferreira.pt/pt
https://www.facebook.com/farmaciaferreira.pt/
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3.2 MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 
Esta classe inclui todos os medicamentos que não preenchem os requisitos da categoria 

anterior. As indicações terapêuticas destes medicamentos tem de ser passíveis de situações de 

automedicação e a receita médica só é obrigatória para o caso de terem algum tipo de 

comparticipação.   

3.3 OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

3.3.1 PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO  

Um medicamento veterinário é definido, segundo a legislação portuguesa em vigor, como toda 

a substância ou associação de substâncias, que possuem propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser administrada no 

animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário, entre outras 

características. (6)  

No meu estágio recebi uma “mini-formação” sobre este tipo de produtos com o técnico de 

farmácia Joaquim Silva. A formação baseou-se nos principais produtos existentes no mercado, 

os que mais se vendiam na farmácia e perceber como aconselhar corretamente nos mais 

variados casos. Sempre que surgia alguma dúvida relativamente a este tipo de produtos, o 

Joaquim era a pessoa com quem comunicava e esclarecia as minhas dúvidas.  

3.3.2 DISPOSITIVOS MÉDICOS 

A definição atual de dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isolado ou em combinação, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por um meio farmacológico, imunológico ou 

metabólico, utilizado especificamente, para fins de prevenção, diagnóstico ou tratamento de 

uma doença humana.  

As principais categorias em que se dividem são: I (baixo), II-A (médio-baixo); II-B (médio-alto) e 

III (alto) e está relacionado com o risco inerente à sua utilização. (7)  

3.3.3 PRODUTOS DIETÉTICOS 

Os produtos dietéticos devem ser usados em utentes com necessidades especiais e nunca 

como complemento de algum alimento, porque por vezes estão isentos de determinado 

nutriente ou então estão formulados para necessidades nutricionais mais específicas. (8) Na 

área da nutrição de adultos, existe cada vez mais informação disponibilizada, sendo que 

muitas vezes esta é sensacionalista e incorreta. Desta forma, cabe à farmácia e ao 

farmacêutico fornecer informações corretas à comunidade.  

No caso da dietética infantil, existe uma diversidade de leites, fórmulas e papas disponíveis. 

Estas apresentam diferenças entre si como por exemplo características hipoalergénicas, anti 

vómito ou anti flatulência.   

Outra das “mini-formações” que recebi na farmácia foi sobre os produtos dietéticos e foi 

lecionada pela Farmacêutica Inês Pereira. A formação baseou-se no conhecimento dos vários 

produtos e das várias marcas existentes na farmácia e qual a indicação terapêutica de cada um 

e o seu aconselhamento.  
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3.3.4 COSMÉTICOS 

Um produto cosmético é considerado qualquer substância ou mistura de substâncias a ser 

posta em contacto com as partes externa do corpo humano (epiderme, sistemas pilosos e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e mucosas bucais, tendo 

em vista, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protege-los, mantê-los em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais. (9)  

A Técnica de farmácia Sofia Fernandes ao longo do meu estágio foi me explicando algumas 

noções básicas de dermofarmácia e cosmética e indicando as principais linhas para os diversos 

problemas dermatológicos. Esta area é uma area de interesse pessoal pelo que facilmente 

decorei todos os produtos existentes na farmácia e mantinha-me informada dos que 

chegavam. Pelo meu gosto e conhecimento sentia-me bastante à vontade no aconselhamento 

deste tipo de produtos e o meu aconselhamento era na maioria das vezes bem sucedido, pois 

os utentes seguiam a minha indicação.  

3.3.5 PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 

Um produto fitoterapêutico é obtido através de plantas com propriedades medicinais, uma 

única ou uma combinação de várias plantas. Estes podem estar na classe dos medicamentos, 

dos suplementos alimentares ou produtos cosméticos. Em regra, a classe é indicada pelo 

fabricante às entidades competentes da sua comercialização. Em Portugal, os medicamentos à 

base de plantas são aprovados pelo INFARMED e os suplementos alimentares pela Autoridade 

de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).  

3.3.6 MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

Medicamentos homeopáticos são medicamentos obtidos a partir de substâncias ou matérias-

primas homeopáticas, de acordo com o processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia, 

estando na sua maioria incluídos na categoria de MNSRM. 

A principal diferença dos medicamentos à base de plantas é no método de fabrico utilizado na 

sua preparação e pela forma como são prescritos. Apesar de a base ser semelhante, isto é 

poder partir das mesmas matérias-primas, a preparação de homeopáticos envolve a utilização 

de quantidades mínimas de substâncias ativas, obtidas através de diluições e dinamizações 

sucessivas. (10) (1) 

A Farmácia Ferreira não disponha no stock de quase nenhum medicamento homeopático, pelo 

que nunca tive oportunidade de aconselhar nenhum. Normalmente estes produtos só eram 

dispensados aquando determinado utente os requesitava e a farmácia encomendava ( o que 

também acontecia raramente).  

3.3.7 PREPARAÇÕES OFICINAIS E MAGISTRAIS 

A Farmácia Ferreira apesar de ter nas suas instalações condições e cumprir os termos legais 

para ter um laboratório, este não está operacional. Os medicamentos e produtos manipulados 

são adquiridos da Farmácia Guarani.  
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3.4 MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS 

3.4.1 DEFINIÇÃO 

Um medicamento ou produto manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. O farmacêutico é 

responsável pela preparação do produto, garantia de qualidade e verificação de segurança. 

(11)  

3.4.2 CÁLCULO DO PREÇO DO MEDICAMENTO MANIPULADO  

O cálculo do preço de venda ao público (PVP) é calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

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

1.3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor. O valor dos honorários é calculado através do 

fator F, que é um valor fixo atualizado todos os anos, que por sua vez é multiplicado por outro 

fator de acordo com as formas farmacêuticas e as quantidades preparadas. O cálculo do valor 

das matérias-primas é determinado multiplicando o valor de aquisição por um fator por um 

fator variável, dependendo das unidades em que as matérias-primas forem utilizadas. O 

cálculo do valor dos materiais de embalagem, sem IVA, é feito pela multiplicação por um fator 

de 1,2. No final, o PVP é multiplicado pelo fator 1,3 e acrescido o valor do IVA à taxa em vigor. 

(12)  

4.CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

4.1 APROVISIONAMENTO 
O aprovisionamento de produtos de acordo com as regras atuais é um requisito obrigatório 

que todas as farmácias devem cumprir. Na Farmácia Ferreira diariamente chegam 

encomendas, sendo que geralmente uma é a encomenda automática, que se baseia nos 

medicamentos que são dispensados no dia anterior e tendo em conta os mínimos e os 

máximos pré-estabelecidos para a farmácia e depois outras encomendas, mediante as 

necessidades da farmácia. Pedidos especiais ou medicamentos de laboratórios que a Farmácia 

não costuma ter em stock são os pedidos mais frequentes.  

No decorrer do meu estágio fui adquirindo competências para ter funções no 

aprovisionamento dos medicamentos. Estes conhecimentos foram adquiridos no primeiro mês 

de estágio, onde em conjunto com a Eunice, contactava os fornecedores para efetuar 

encomendas e resolver problemas daí provenientes.  

4.1.1 FORNECEDORES 
Os principais fornecedores da Farmácia Ferreira são a Cooprofar, preferencialmente pois é a 

que oferece mais regalias, e a Alliance HealthCare. Em casos específicos, os gestores da 

farmácia encomendam diretamente aos laboratórios, mediante condições especiais, 

bonificações ou grandes aquisições. A Cooprofar geralmente faz 3 encomendas diárias (início 

da manha, meio da tarde e à noite) e a Alliance HealthCare faz 2 (de manhã e ao meio da 

tarde). Para além da encomenda via telefone, a Cooprofar disponibiliza uma aplicação 

automática de encomendas. Relativamente a encomendas de grande volume, a Farmácia 

geralmente encomenda à Cooprofar no início do mês uma encomenda de marcas genéricas e 

eventualmente medicamentos de outras marcas com bons descontos ou bonificações. 
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4.1.2 GESTÃO DE STOCKS 

A gestão de stocks é extremamente importante para o bom funcionamento da farmácia pois 

desta gestão estão dependentes ganhos comerciais e financeiros, qualidade do serviço e do 

atendimento. Uma tarefa essencial é manter o equilíbrio entre o stock de diferentes produtos 

e marcas para a variedade de clientes da farmácia e evitar o acumular de produtos que não 

tenham saída. Cuidados como consultar as vendas dos meses anteriores e conhecer a 

sazonalidade dos produtos podem evitar a acumulação de produtos na farmácia. Outro 

cuidado importante é a dispensa do medicamento sempre com a data de validade mais baixa 

que estiver disponível na farmácia. Isto é facilmente exequível se os produtos novos que 

chegam à farmácia, não forem os primeiros a ser dispensados. A regra de arrumação do “First 

In, First out” é uma regra essencial para o cumprimento desta gestão.  

A Farmácia Ferreira adota uma medida de gestão em relação a alguns produtos NETT que se 

aproximam do prazo de validade que é a aplicação de um desconto adicional a estes produtos 

para escoamento mais rápido e evitar que tenham de ser devolvidos.  

 

4.1.3 RECEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Na Farmácia Ferreira normalmente a receção de encomendas é feita na sala de receção de 

encomendas. Em todas as encomendas que chegam à farmácia é verificado se esta vem 

acompanhada da nota de encomenda ou da fatura identificativa do fornecedor, onde está 

descrito o destinatário, os produtos encomendados, a quantidade pedida e a quantidade 

efetivamente entregue, o preço de venda à farmácia (PVF), o imposto de valor acrescentado 

(IVA) e quando aplicável, ainda o PVP e o Código Nacional Português. Se a encomenda contiver 

psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas, a requisição destes acompanha a 

encomenda. Estes medicamentos e os produtos de armazenamento a frio (2 a 8ºC) devem ser 

imediatamente armazenados nos locais próprios (cofre e frigorífico respetivamente). 

A receção da encomenda é introduzida no sistema através de um módulo do WinPhar, 

registando todos os produtos nessa encomenda através de leitura ótica, verificando sempre o 

número de embalagens e o prazo de validade. Caso seja necessário, por vezes, procede-se a 

um ajuste do PVP. Antes de submeter a receção da encomenda é comparado o valor 

monetário da fatura e o valor que aparece no sistema e se o número de embalagens é 

coincidente nos dois documentos, caso sejam, termina-se a receção, caso não seja, há nova 

verificação. Ainda no processo de receção, o sistema informático notifica quais são os 

medicamentos e as quantidades de cada para posterior separação das reservas e 

armazenamento num armário próprio para o efeito. No fim da receção há a impressão de 

etiquetas dos produtos em que o PVP é definido pela farmácia. 

A receção e verificação de encomendas foi uma tarefa que fazia diariamente e cerca de duas 

vezes por dia no meu primeiro mês de estágio. Posteriormente, quando passei para o 

aconselhamento só desempenhava esta tarefa quando a responsável pela mesma, não se 

encontrava na farmácia. Foram vários os casos que me surgiram e muitas as vezes em que 

tinha de ligar para os fornecedores e resolver os problemas que descrevo de seguida.  
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4.2 DEVOLUÇÕES 
As situações que justificam a devolução de um produto são: prazo de validade perto do fim, 

não conformidade do produto, produto não encomendado ou encomendado por engano, 

pedido de recolha pelo INFARMED. As devoluções são auxiliadas pelo sistema informático, que 

no fim emite uma nota de devolução em triplicado, onde duas cópias seguem para o 

fornecedor e uma fica no arquivo da farmácia. Uma nota de devolução contém o (s) produto 

(s), a quantidade, o motivo de devolução, referência da fatura da encomenda e a identificação 

do fornecedor.  

Como descrito anteriormente, o meu primeiro mês foi passado no back-office o que me 

permitiu efetuar inúmeras vezes este tipo de tarefas. Poucas foram as devoluções que os 

fornecedores não aceitavam por parte da Farmácia Ferreira, pois grande era o cuidado para 

que todas as normas fossem cumpridas aquando da devolução.  

4.3 CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 
Mensalmente é emitida uma lista que permite o controlo dos produtos relativamente ao prazo 

de validade. Na receção de encomenda, o prazo de validade que surge no sistema é relativo à 

embalagem de menor prazo de validade. Após o controlo efetuado relativamente aos prazos e 

as embalagens que se encontram no limite, procede-se à contagem do número de produtos e 

à atualização dos prazos de validade.  

Este controlo na Farmácia Ferreira era da responsabilidade do Farmacêutico Fábio Leal que 

mensalmente controlava os prazos de validade. A partir do meu segundo mês de estágio, 

auxiliei sempre o Fábio na elaboração desta tarefa.  

4.4 ARMAZENAMENTO 
O armazenamento dos seguintes produtos: MSRM genéricos e éticos; MNSRM; medicamentos 

oftalmológicos; produtos tópicos e xaropes segue a seguinte lógica: pequenas quantidades são 

arrumadas nos expositores e nas gavetas dos balcões de atendimento, enquanto o restante 

fica em stock no armazém maior. Produtos cosméticos, fitoterapêuticos, dietéticos e 

dispositivos médicos estão expostos em lineares na sala de atendimento personalizado e 

produtos de frio (2-8ºC) estão armazenados no frigorífico. O armazenamento é feito de acordo 

com o método First Expired, First Out, isto é, o produto cuja validade está mais perto do fim, é 

o que está mais acessível. Os produtos encontram-se armazenados de forma controlada a uma 

temperatura ambiente de geralmente 25.ºC e a uma humidade de 60%. Estes parâmetros são 

cuidadosamente controlados pelo método computorizado Larus.  

Na Farmácia Ferreira o armazenamento dos medicamentos e outros produtos apesar de serem 

maioritariamente da responsabilidade da Eunice, todos auxiliavam nesta tarefa. Diariamente 

colaborava para que todos os medicamentos e outros produtos estivessem corretamente 

arrumados, de modo, a que no momento da dispensa ao utente, o tempo de procura do 

medicamento fosse o menor possível.  

4.5 DISPENSA DE MEDICAMENTOS 
A dispensa de medicamentos pertence ao circuito do medicamento e será descrita no próximo 

tópico mais pormenorizadamente.  
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5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

5.1 RECEÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E VALIDAÇÃO DA MESMA 
Atualmente existem vários modelos de receitas médicas: o modelo de receita médica pré-

impressa, que exige o preenchimento manual e no qual se tem de especificar a exceção legal 

que obrigou a utilizar este modelo (p.e. falência informática, prescrição ao domicilio, etc); o 

modelo de receita eletrónica materializada, com validade de 30 dias após a prescrição médica; 

o modelo de receita médica materializada renovável, com validade de 6 meses, apresentando 

3 vias. (13) Mais recentemente, surgiu a receita eletrónica sem papel que se apresenta como 

uma medida de racionalização do acesso ao medicamento e prevenção de erros na dispensa 

no âmbito do SNS. Este sistema foi estabelecido sob o princípio da obrigatoriedade de 

prescrição eletrónica para a obtenção de comparticipação dos medicamentos e também com o 

objetivo principal da completa desmaterialização da receita em papel. Esta “nova receita” é 

denominada de guia de tratamento e apresenta os códigos de acesso e pin, que permitem o 

acesso à receita eletrónica. A guia está sempre na posse do utente e este avia a medicação que 

quiser, nas quantidades que quiser e em qualquer farmácia desde que dentro do prazo de 

validade do (s) medicamento (s) da prescrição. 

Desde 2012, que a prescrição é por Denominação Comum Internacional (DCI) da substância 

ativa, apresentando a dosagem, forma farmacêutica e também a posologia. Nas receitas não 

eletrónicas há um limite de 4 medicamentos, e de um mesmo medicamento, apenas podem 

ser prescritas 2 embalagens numa mesma receita. No caso de medicamentos sob a forma 

unitária, poderão ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento por receita. (13) 

Nas receitas eletrónicas sem papel, não há limite de medicamentos por receita nem no 

número de embalagem por receita.  

Na validação de uma receita médica é importante ter em conta os seguintes parâmetros: 

número de receita e código de barras, local de prescrição, identificação do médico prescritor e 

respetiva assinatura, regime de comparticipação aplicável, DCI dos medicamentos, número de 

embalagens, forma farmacêutica, dosagem e data de prescrição (dentro do prazo de validade). 

(14) (15). Caso não haja o cumprimento destes parâmetros, a receita não é aviada. Na 

Farmácia Ferreira, os erros mais recorrentes eram o prazo de validade expirado da receita e a 

ausência de assinatura do médico prescritor.  

A validação da receita é feita através da impressão de um registo que contém o nome da 

farmácia, a entidade à qual foi faturada a receita, o número, o lote e série da receita, 

identificação e quantidade do medicamento aviado, preço total de cada medicamento 

dispensado, o encargo do utente em valor por medicamento, comparticipações e total. Tendo 

o utente direito de opção ao adquirir o medicamento, sempre que este não opta deve surgir: 

“Declaro que não exerci direito de opção”. No caso de o utente usar o direito surge esta opção 

“ Declaro que exerci o direito de opção para medicamento com preço superior ao 5º mais 

barato”. Este registo é impresso no verso da receita, sendo assinado pelo utente, pelo 

colaborador que aviou a receita, é registada a data e inserido o carimbo da farmácia. Na 

receita eletrónica, tudo isto é realizado no computador e fica registado no sistema informático, 

não sendo impresso nenhum registo. 
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5.2 AVALIAÇÃO FARMACÊUTICA E ACONSELHAMENTO 
A avaliação farmacêutica e o aconselhamento prestado ao utente são ações essenciais na 

distinção de um bom atendimento de um simples ato de aviar medicamentos.  

Ao conferir uma receita é importante verificar todos os parâmetros referidos no ponto 

anterior, mas também, conhecendo o historial do utente e colocando algumas questões chave 

no momento do atendimento, perceber se a prescrição é adequada para o utente. Através de 

uma rápida consulta da ficha do cliente é fácil verificar a medicação crónica: qual a medicação, 

a dosagem e as últimas vezes que aviou esta medicação. Caso o farmacêutico detete alguma 

alteração ao habitual, é importante perguntar ao utente se tem conhecimento da alteração e 

caso não tenha, confirmar com o médico prescritor. Uma situação muito comum é que os 

utentes procuram vários médicos para a resolução de determinado problema e os médicos 

prescritos sem conhecimento de anteriores consultas prescrevem os mesmos medicamentos 

ou semelhantes para determinadas patologias. O utente quando chega à farmácia apresenta 

várias receitas com diferentes medicamentos para o mesmo problema e cabe ao farmacêutico 

solucionar o problema. Para além destes cuidados, é fundamental ter conhecimento de toda a 

medicação do utente e conhecer as suas alergias/intolerâncias para evitar possíveis interações 

farmacológicas e problemas de saúde. Uma população que exige um cuidado redobrado é a 

mais jovem, devendo o farmacêutico verificar sempre se as dosagens se encontram ajustadas 

ao utente que neste caso se pode tratar de um bebé ou criança. 

Todas estas situações exigem que o atendimento seja cuidado e atencioso, para que o 

farmacêutico consiga recolher o máximo de informações relevantes, tanto clínicas como não 

clínicas, para um correto aconselhamento. Qualquer erro detetado, que não seja solucionado 

pelo farmacêutico, deve ser reportado ao médico. O médico está à distância de um 

telefonema, por isso, não pode haver dificuldade na resolução destes problemas. A 

intercolaboração entre profissionais de saúde é uma realidade que todos os profissionais de 

saúde devem “abraçar” e os farmacêuticos não devem ser exceção, ajudando nesta 

intercolaboração que assenta no princípio do diálogo e partilha de conhecimentos com o 

objetivo fim de satisfação do utente em relação ao atendimento que recebe. 

5.3 INFORMAÇÕES A PRESTAR AO DOENTE 
Durante o atendimento existem algumas informações que devem ser prestadas ao utente, 

independentemente do tipo de utente e da medicação. A posologia e o modo de 

administração são informações relevantes não só para quem inicia a toma da medicação mas 

também para quem já toma regularmente. Ao balcão é possível detetar alguns erros como: 

confusão na posologia e horário, caixas parecidas e troca de medicação, etc. e cabe ao 

farmacêutico detetar e auxiliar os utentes neste tipo de erros: uma ação simples e que resulta 

é a escrita da posologia na caixa que se avia.  

A promoção de adesão à terapêutica deve ser uma preocupação constante: o farmacêutico 

deve elucidar o utente acerca da importância da toma da medicação correta e na posologia 

correta para a eficácia do tratamento. Para complementar o aconselhamento farmacológico, o 

farmacêutico pode indicar algumas medidas não farmacológicas que aceleram o objetivo do 

tratamento. Informações como a conserva domiciliária dos medicamentos, em especial os de 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO | FARMÁCIA FERREIRA 

13 
SARA CORREIA MARQUES | 201106195 

frio, cuidados redobrados com as crianças, cuidado com a toma dos antibióticos, devem 

sempre ser prestados. 

5.4 MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SISTEMAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA 
O sistema de preços de referência engloba a medicação que é comparticipada e prescrita no 

âmbito do SNS, para os quais existe medicação genérica autorizada, comercializada e 

comparticipada. No sistema de preços de referência, o valor da comparticipação é realizado de 

acordo com o valor médio do PVP dos 5 medicamentos mais baratos e este valor é ajustado de 

3 em 3 meses. Pode verificar-se alterações no valor que o utente paga se este já não pertencer 

aos 5 mais baratos, apresentando assim um valor superior. (16)  

5.5 PRINCIPAIS ACORDOS EXISTENTE COM O SNS E OUTRAS ENTIDADES 
O principal regime de comparticipação pertence ao SNS e divide-se em quatro escalões, com 

percentagens de comparticipação do PVP diferentes: escalão A (90%), escalão B (69%); escalão 

C (37%) e o escalão D (37%). (13) 

Os pensionistas para serem beneficiários do regime especial, tem de ter um rendimento total 

anual inferior a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes 

o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante. 

Neste caso, as comparticipações aumentam cerca de 5% para o escalão A e cerca de 15% para 

os restantes escalões. (13) 

Comparativamente, os regimes especiais de comparticipação devem surgir nas receitas para 

serem válidos e dividem-se em 2 tipos: em função dos beneficiários e em função da patologia 

ou determinado grupo específico de utente. (13) Alguns doentes podem usufruir de um regime 

especial e nesse caso a receita contém o despacho correspondente, como por exemplo o caso 

de dor crónica, para medicamentos opióides para a dor crónica não oncológica, sendo o 

Despacho n.º 10280/2008, de 11 de Março, e a comparticipação equivalente a 95%. (17). 

Existem outros regimes de outras entidades com acordos e comparticipações, como por 

exemplo o Serviço de Assistência Médico Social (SAMS) (do Norte, Quadros, etc.). Este tipo de 

comparticipações exige que seja enviado para a entidade uma fotocópia da receita validada. 

Na Farmácia Ferreira o regime especial que mais surgia era o SAMS. 

5.6 DISPENSA DE PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 
Os medicamentos designados de psicotrópico e estupefacientes pelo risco de uso abusivo e 

estreita margem de segurança estão sujeitos a uma legislação própria. (18). Este tipo de 

medicação tem de ser obrigatoriamente prescrita em receitas médicas isoladas e para a sua 

dispensa é necessária a identificação do portador a quem é aviada a receita, bem como o 

registo de informações como o médico prescritor e utente. (18) Na Farmácia Ferreira são 

impressos dois documentos que deverão ser anexados à receita e só a cópia da receita é que 

fica arquivada.  

No meu estágio várias foram as “formações” sobre este tipo de medicamentos com o Diretor 

Técnico Carlos Talaia. As “formações” foram desde a componente teórica (ação farmacológica, 

principais usos) aos cuidados no seu aprovisionamento e dispensa.  
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5.7 AUTO-MEDICAÇÃO 
Um problema que os farmacêuticos têm de enfrentar diariamente é o problema da 

automedicação. Este tipo de comportamento não está associado só à toma de MNSRM, mas 

também a MSRM que podem adquirir através de familiares ou através de uma rápida pesquisa 

e encomenda na internet. Sempre que se identifiquem situações deste género deve alertar-se 

e aconselhar o utente para os perigos inerentes a este tipo de comportamento e encaminhar 

para o médico caso ache necessário. Na farmácia, para além do papel de aconselhamento, 

deve evitar-se as vendas suspensas para não potenciar esta tendência.  

Na Farmácia Ferreira considero que fiz um trabalho significativo na prevenção e controlo desta 

problemática. Cerca de 90% dos utentes da Farmácia Ferreira tinham ficha de cliente, onde 

facilmente se controlava o histórico da medicação levantada na farmácia. Sempre que 

detetava algum caso mais preocupante tentava conversar com o utente em questão, 

explicando os perigos e riscos da auto-medicação e sempre que necessário encaminhava para 

algum farmacêutico. Apercebi-me que alguns utentes desconheciam as posologias indicadas 

para a sua medicação, desconheciam certas interações entre medicamentos que tomavam e 

desconheciam o risco de tomar diariamente determinados medicamentos sem supervisão 

médica e/ou farmacêutica.  

6. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 
Para a prestação de serviços farmacêuticos, a farmácia tem de dispor de instalações e 

equipamento adequado, nas condições legais e por profissionais habilitados legalmente. A 

prestação de serviços farmacêuticos deve estar exposta de forma visível nas instalações da 

farmácia. (19) 

6.1 ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS 
A Farmácia Ferreira providencia aos seus utentes o serviço de administração de injetáveis, 

nomeadamente vacinas que não constam no Plano Nacional de Vacinação e soluções 

constituídas por anti-inflamatórios sistémicos. Este serviço complementar é muito importante 

para uma farmácia, pois pode ser um fator diferenciador na fidelidade dos utentes. Para o 

utente é uma mais-valia porque a farmácia geralmente está mais acessível e os farmacêuticos 

mais disponíveis do que os hospitais e os enfermeiros respetivamente. 

6.2 DETERMINAÇÃO DE TENSÃO ARTERIAL 
A tensão arterial é um dos serviços mais utilizados da Farmácia Ferreira. A medição é realizada 

regularmente por quem toma medicação para o controlo da tensão arterial. Menos 

habitualmente, utentes que por se sentirem debilitados e por uma questão de proximidade, 

deslocam-se à farmácia para fazer o controlo. 

Esta foi uma das tarefas que desempenhei na farmácia desde o primeiro dia de estágio até 

último dia. Muitos são os utentes que fazem o controlo diário da tensão arterial na Farmácia 

Ferreira. Outros são controlos periódicos e por vezes surgem algumas urgências. Nos dias de 

maior afluência determinava a tensão arterial a cerca de 20 a 30 pessoas   
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6.3 DETERMINAÇÕES BIOQUÍMICAS 
As principais determinações efetuadas são a medição do colesterol total, triglicerídeos, ácido 

úrico, antigénio específico da próstata (PSA) e hemoglobina glicada (HbAc1). Para além destas 

medições típicas, a farmácia possui um instrumento Viport®, do qual falarei posteriormente, 

para efetuar eletrocardiogramas.  

A meio do estágio este foi um dos serviços que desempenhei na farmácia, sendo que os 

parâmetros mais determinados foram o colesterol total e os triglicerídeos.  

7. OUTROS SERVIÇOS 

7.1 CONSULTAS DE NUTRIÇÃO, PODOLOGIA E AUDIÇÃO 
Relativamente às consultas de nutrição, estas acontecem quinzenalmente e são da 

responsabilidade de uma técnica devidamente habilitada. A possibilidade de ter este serviço 

na farmácia, acessível a todos os utentes, é essencial porque cada vez mais se reconhece a 

influência de uma alimentação equilibrada num estilo de vida saudável.   

As consultas de podologia são muito frequentadas especialmente por pacientes com diabetes. 

Visto esta ser uma doença frequente, este serviço é bastante útil aos utentes. 

As consultas de audição são dirigidas a utentes mais específicos, sendo que ocasionalmente se 

realizam alguns rastreios auditivos.  

7.2 VALORMED 
A VALORMED é uma organização sem fins lucrativos que faz a gestão dos resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Na farmácia é possível depositar os resíduos 

por parte dos utentes num contentor próprio, que é posteriormente entregue ao armazenista 

responsável por entregar à VALORMED. Apesar de atualmente ser um procedimento bastante 

adotado pelos utentes, nunca é demais alertar e promover junto da população a adoção 

destas atitudes responsáveis.  

8. MARKETING NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
A principal estratégia de marketing existente na Farmácia Ferreira é o facto de todos os 

utentes usufruírem de 10% de desconto em (quase) todos os produtos da farmácia. As 

campanhas pontuais com a organização dos produtos nos lineares de forma apelativa e a 

elaboração de montras são outras estratégias que geralmente costumam ter bons resultados 

para a farmácia.  

Durante o estágio apoiei sempre que possível na elaboração das montras e organização dos 

lineares, sendo que quinzenalmente se alteravam as montras de acordo com as estratégias 

acordadas com os vários fornecedores.  

9. CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 
A conferência das receitas geralmente é da responsabilidade de um colaborador diferente 

todas as semanas através de um sistema rotativo. A conferência inclui não só a correção mas 

também a organização das receitas conforme a entidade comparticipadora. Na conferência é 

verificado a entidade comparticipadora, data de validade da receita, número de beneficiário, 
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identificação, dose, forma farmacêutica e quantidade do medicamento prescrito e assinatura 

do médico.  

O processamento é da responsabilidade do diretor técnico sempre até ao dia 8 do mês 

seguinte. Após a conferência das receitas, estas são organizadas em grupos de 30, sendo 

designado por lote. Este lote é introduzido no sistema através da leitura ótica, que no final se 

obtém o verbete, carimbado e assinado pelo diretor técnico. No final da organização de todos 

os verbetes obtém-se o resumo dos lotes que é anexado à fatura da entidade. Todos os lotes 

do SNS são entregues no Centro de Conferencia de Faturas na Maia até ao dia 8 de cada mês e 

as outras receitas são enviada para a AFP. Apesar de todo este processo minucioso, algumas 

destas receitas ainda apresentam erros e são devolvidas à farmácia com o motivo de 

devolução. Em alguns casos, as receitas são submetidas a uma refaturação e processadas no 

mês seguinte. Noutros, em que o prazo termina a farmácia fica com o prejuízo pois não recebe 

o valor da comparticipação.  

10. ATIVIDADES REALIZADAS NA FARMÁCIA FERREIRA 
O estágio na Farmácia Ferreira teve uma duração de 6 meses o que me permitiu ter um 

contacto mais pormenorizado com todas as burocracias e logísticas de funcionamento da 

farmácia. 

Durante o primeiro mês de estágio, a minha formação iniciou-se pelo backoffice da farmácia. O 

contacto com o sistema informático utilizado pela farmácia foi o passo essencial para a 

compreensão e execução de todas as tarefas que descrevo a seguir. No circuito do 

medicamento, as minhas primeiras responsabilidades foram: o aprovisionamento, as 

devoluções, o controlo dos prazos de validade e o armazenamento dos medicamentos e outros 

produtos da farmácia. O conhecimento dos vários produtos da farmácia permitiu-me também 

aperfeiçoar os meus conhecimentos e preparar a fase seguinte de aprendizagem na farmácia.  

A partir do segundo mês de estágio na farmácia, iniciei a dispensa de medicamentos ao balcão, 

sendo que inicialmente estava acompanhada por um dos farmacêuticos e posteriormente fazia 

a dispensa e aconselhamento sem acompanhamento, com a salvaguarda de que sempre que 

surgisse alguma dúvida, teria de me informar junto de um farmacêutico ou procurar a 

informação num meio apropriado, como o Prontuário Terapêutico ou no Resumo das 

Características do Medicamento. Nesta altura, a minha formação centrou-se mais no 

aconselhamento e dispensa ao balcão, estando a maioria das 8 horas na farmácia a 

desempenhar este papel. A conferência de receituário e faturação também se iniciaram nesta 

altura.  

No quarto mês já executava a maioria das tarefas descritas nos parágrafos anteriores com 

independência o que me permitia apoiar a farmácia nas tarefas em que mais fosse necessária. 

Baseado nos diferentes utentes da Farmácia Ferreira foi-me aconselhado pelo meu orientador 

que estagiasse num sábado e durante um serviço na farmácia para ter contacto com as 

diferentes realidades. Aceitei a proposta e durante o quarto e o quinto mês estagiei 2 sábados 

na farmácia, o que me permitiu ter contacto com um diferente tipo de utentes: mais novos e 

com diferentes exigências e pedidos ao balcão dos utentes habituais da Farmácia Ferreira. O 

tipo de medicação dispensada e o aconselhamento prestado não se baseava maioritariamente 

em doenças crónicas mas sim em problemas mais relacionados como a gripe, as alergias, etc. 
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Neste período, para além de todas as tarefas descritas, auxiliei a equipa da farmácia na 

elaboração das montras e técnicas de marketing que se realizavam na altura: na área da 

dermofarmácia centrava-se mais nos protetores solares e a nível de MNSRM nos anti-

alérgicos. No mesmo período decorreu também um rastreio com uma fisioterapeuta na 

farmácia, no qual eu auxiliei na divulgação.  

Para além das pequenas formações leccionadas por delegados representantes das várias 

marcas que assisti na farmácia sobre os temas: veterinária, suplementos alimentares, 

dermofarmácia, etc. Assisti ainda a uma formação de um dia, no hotel Holiday Inn em Gaia, 

sobre a linha Bexident® e linha de solares da ISDIN®. 

No sexto e último mês, realizei um rastreio cardiovascular que será discutido posteriormente e 

fiz também um serviço na farmácia, acompanhando o meu orientador. O serviço não foi muito 

movimentado o que acabou por se revelar vantajoso porque como foi no fim do mês, auxiliei o 

meu orientador no fecho do mês a nível de faturação e receituário.  

Para uma leitura mais direta, as tarefas por mês:  

MÊS PRINCIPAIS TAREFAS EXECUTADAS 

JANEIRO  Início do Estágio; 

 Receção de Encomendas e 
Aprovisionamento;  

 Gestão de Stocks; 

 Controlo dos prazos de validade; 

 Receituário.  

FEVEREIRO  Dispensa e Aconselhamento de 
Medicamentos e outros produtos. 

MARÇO  Dispensa e Aconselhamento de 
Medicamentos e outros produtos 

ABRIL-MAIO  Elaboração de montras e algumas 
técnicas de marketing  

JUNHO  Formação Bexident® e linha de 
solares da ISDIN®. 

JULHO  Serviço Noturno; 

 Rastreio Cardiovascular. 
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PARTE 2- TEMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA 

ATIVIDADE FARMACÊUTICA. 

A- BENZODIAZEPINAS- USO (IR)RACIONAL- A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO DO 

SÉCULO XXI NA REEDUCAÇÃO POPULAR 

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

No decorrer do meu estágio na Farmácia Ferreira deparei-me com uma situação que me 

chocou bastante: o uso indiscriminado de benzodiazepinas pela população portuguesa. Nos 

vários atendimentos que fazia ao longo de um dia de estágio, poucos eram os utentes que não 

apresentavam uma receita com uma prescrição de uma benzodiazepina ou apresentavam na 

sua ficha de cliente o consumo de uma benzodiazepina de pelo menos uma vez. Esta realidade 

influenciou-me a aprofundar este tema no meu relatório de estágio, tentando perceber qual a 

realidade que se vive atualmente e como é que o farmacêutico comunitário pode intervir junto 

da população.  

No início do ano de 2016, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) lançou uma 

circular informativa para as Administrações Regionais de Saúde (ARS) relativa à implementação 

de um protocolo de desabituação do uso crónico de benzodiazepinas. (20) 

Para quem desconhece o assunto, pode parecer uma medida desnecessária, mas eu considero 

que é o primeiro passo de uma “caminhada gigante que se terá de percorrer”. O uso crónico 

de benzodiazepinas é um problema de saúde pública já há alguns anos em Portugal: a 

evidência tem vindo a demonstrar que as crises económicas acarretam prejuízos bastante 

negativos sobre a saúde da população, em especial a saúde mental. Torna-se por isso muito 

importante nestes tempos de maior crise haver um acompanhamento pormenorizado dos 

indicadores de saúde e da população.  

O Ministério da Saúde elaborou em 2006, o Plano Nacional de Saúde Mental (2007-2016) que 

traçava um plano de combate a esta tendência, com áreas prioritárias e ações a desenvolver. A 

organização dos serviços de saúde mental de adultos, a saúde mental nos cuidados primários, 

a preocupação com a legislação e a avaliação e garantia de qualidade de saúde dos 

tratamentos são algumas das preocupações deste plano. (21) 

Mais tarde, a Direção Geral de Saúde (DGS) lança um estudo: “ Portugal - Saúde Mental em 

números-2013” que tinha como objetivo ter uma visão geral da saúde em Portugal e avaliar 

alguns indicadores de saúde. Um dos números mais preocupantes é que cerca de 23% da 

população sofre de uma perturbação psiquiátrica ao longo do ano, sendo que Portugal se 

apresenta como o terceiro país da Europa com maior prevalência a nível mundial. Analisando 

mais cuidadosamente, verifica-se que as perturbações de ansiedade (16,5%) e do humor 

(7,9%) são das que apresentam maior prevalência. O dado mais alarmante é a média do 

intervalo entre o início dos sintomas e o tratamento médico: 4 anos. Relativamente aos 

consumos, houve um aumento do consumo de álcool e cannabis, especialmente nas camadas 

mais jovens da população. A nível social, a taxa de desemprego tem vindo a sofrer um 
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aumento constante, tendo passado dos 7,6% em 2008 para os 16,3% em 2013, ou seja, 

aumentou num espaço de 5 anos para o dobro. O limiar de pobreza em 2012 era de 45,4% 

estando pior do que em 1995 (37,0%) e acima da média europeia. (22) 

Posteriormente surge o documento: Saúde Mental em Portugal-2015 (23) sendo notório a 

persistência de problemas que resultam de falhas no sistema implementado e sugerindo que 

novas medidas são necessárias. Apesar dos esforços do Plano Nacional de Saúde Mental, a 

proporção de utentes com registo de demências entre os utentes inscritos ativos em Cuidados 

de Saúde Primários aumentou. No entanto, é necessário averiguar se este aumento se trata de 

um verdadeiro aumento do número de casos, ou se está relacionado com um aumento dos 

casos reportados, o que neste caso é um bom indicador, pois aumentando o número de casos 

reportados é possível aumentar o número de casos tratados. Relativamente à capacidade de 

resposta dos cuidados de saúde primários e dos hospitais, esta ainda varia muito consoante a 

região de Portugal, o que demonstra que é necessário a toma de medidas de uniformização 

dos cuidados de saúde em todas as unidades de saúde.  

No que diz respeito à dispensa de medicamentos, desde 2010 até 2014 houve um aumento no 

consumo da quantidade diária de psicofármacos. Relativamente aos medicamentos 

ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, a quantidade diária consumida em Portugal em 2014 de 

Alprazolam é de 91.496.345, seguida do Lorazepam (65.851.064) e do Diazepam (34.873.539). 

Quanto aos anti-psicóticos o “top três” é a Quetiapina (10.330.275) a Olanzapina (7.903.725) e 

a Risperidona (7.853.354). Comparativamente, o “top três” dos antidepressivos é: Sertralina 

(75.328.830), Escitalopram (56.297.812) e a Fluoxetina (53.016.352).  

Relativamente ao estudo do quotidiano da população e do seu estado de espírito entre 2010 e 

2014, aumentou cerca de 1 a 2% o número de pessoas que se identificavam com as seguintes 

afirmações: 1) sentir-se triste/deprimido quase todos os dias;  2) Estar nervoso quase todos os 

dias; 3) Ter medo quase todos os dias; 4) Sentir-se tão triste que não aguenta - quase sempre.  

Estes dados do estudo de 2015 revelam-se um pouco preocupantes, justificando o porquê das 

doenças psiquiátricas serem consideradas das mais preocupantes do século XXI! Em períodos 

conturbados, a saúde mental é sempre das primeiras a ser afetadas e qualquer medida que 

ajude a atenuar a dor é uma ajuda milagrosa para quem sofre as consequências da crise! 

Apesar destes resultados, o tratamento destas doenças já não é recente e o uso de 

benzodiazepinas já conta com mais de 50 anos. A primeira benzodiazepina a ser usada foi o 

clorodiazepóxido, aprovada no ano de 1960 e usada essencialmente no tratamento da 

ansiedade e insónia. Nos anos seguintes, surgiram mais moléculas da mesma família, devida ao 

sucesso no tratamento como o diazepam. No início de 1970, o diazepam já era o fármaco mais 

vendido nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. Apesar de no início da descoberta 

destes fármacos terem sido reportados fenómenos de tolerância, estes foram ocultados por 

motivos de interesse no seu uso, alternativamente aos barbitúricos que até então eram as 

moléculas de eleição nestas doenças. Mais tarde, começaram a detetar os problemas do uso 

indiscriminado destes medicamentos e surgem as preocupações com os efeitos secundários 

causados, como a falta de atenção, perda de memória e a sonolência que causavam acidentes 

secundários a este efeito. (24)  
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As benzodiazepinas conhecidas pela sua ação ansiolítica, sedativa e hipnótica viram o seu uso 

exponencialmente aumentado nos últimos anos no mundo inteiro e Portugal não foi exceção. 

As benzodiazepinas são uma das classes de medicamentos mais prescritas por médicos 

portugueses e dispensadas nas farmácias portuguesas e a Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) apresentou um relatório que mostra que a faturação em 2014 

aproximou-se dos 33 milhões de euros. 

O mecanismo de ação desta classe de medicamentos permite que estas sejam utilizadas nas 

mais variadas patologias. A ação farmacológica de inibição do ácido gama-aminobutírico 

(GABA) na neurotransmissão permite que estas moléculas sejam usadas maioritariamente no 

tratamento da ansiedade e insónia, mas também em ataques de pânico, anti-convulsivantes, 

relaxantes musculares, no tratamento da desintoxicação alcoólica e na síndrome de 

abstinência a opióides. Apesar de muito eficazes e bem toleradas na sua maioria, é necessário 

cuidado na sua utilização pois as alterações psicomotoras podem originar acidentes como 

quedas e acidentes de viação, não excluindo também as reações paradoxais de sintomatologia 

psicótica e agitação. (25) 

As maiores preocupações passam ainda pelos efeitos secundários da sua utilização a longo 

prazo: a deterioração cognitiva caracterizada por uma amnésia anterógada e confusão mental 

muitas vezes confundida com a demência nos idosos.  

Segundo o Observatório Português dos Sistemas de Saúde, no seu relatório de Primavera de 

2016, alerta que a prescrição de benzodiazepinas em Portugal é neste momento um problema 

de Saúde Pública. É de extrema importância uma colaboração entre os vários especialistas de 

saúde na monitorização da sua prescrição e uso, para evitar abusos e usos incorretos. 

O farmacêutico assume aqui uma responsabilidade crucial no circuito do uso das 

benzodiazepinas, devendo prestar atenção no momento da dispensa e no aconselhamento ao 

utente. 

2. FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA E INTERAÇÕES DAS BENZODIAZEPINAS 
As benzodiazepinas são uma classe de fármacos usados pelas suas propriedades ansiolíticas, 

hipnóticas, anti-convulsivantes, relaxantes musculares e indutoras de anestesia. (26)  

O mecanismo de ação pelo qual estes medicamentos atuam ainda não está totalmente 

esclarecido, mas sabe-se que estes atuam no recetor GABAA. O GABA (acido gama amino-

butírico) é um neurotransmissor que através da abertura dos canais de cloro, aumenta a hiper-

polarização do neurónio levando à inibição do inicio do potencial de ação. Considera-se então 

que as benzodiazepinas são moduladores alostéricos do GABA pois potenciam o seu efeito no 

próprio recetor. (27) 

Sabe-se da existência de dois tipos de recetores com propriedades diferentes para o 

neurotransmissor GABA, o recetor GABA-A e o recetor GABA-B. O recetor GABAa é 

considerado o mais relevante no mecanismo de ação pois a ativação deste recetor, aumenta a 

condutância do ião cloro, com a abertura dos canais de cloro, resultando em efeitos inibitórios 

por hiperpolarização. O recetor GABA-B está mais relacionado com efeitos de relaxamento 

muscular. (28)  
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A principal ação das benzodiazepinas é uma ação central como ansiolítica, sedativa e 

hipnótica. Relativamente a uma ação periférica, estão descritas ações como vasodilatação 

coronária, quando administrada por via intravenosa e bloqueio neuromuscular, quando se 

administram doses superiores às recomendadas.  

Apesar de as benzodiazepinas apresentarem um padrão farmacológico semelhante, as suas 

indicações clínicas variam com as diferenças que existem entre elas a nível de farmacocinética 

e farmacodinâmica. (28) 

As principais ações pelas quais as benzodiazepinas são reconhecidas são então:  

1) Ação Ansiolítica: é essencialmente prescrita em casos de ansiedade e stress e a sua 

utilização deve ser por curtos períodos de tempo, unicamente em casos agudos, de 

forma a evitar a dependência. Esta ação está relacionada com a atuação das 

benzodiazepinas no sistema límbico e na substância cinzenta periaquedutal (SGPA) 

aumentando a ação do recetor GABA e diminuindo a ação neuronal noradrenérgica, 

serotoninérgica e colinérgica que se encontram ativas em situações de stress e 

ansiedade; (29) 

2) Ação Orexígena: há uma estimulação do apetite pela ativação dos recetores 

hipotalámicos do centro do apetite, podendo causar em alguns casos aumento do 

peso; 

3) Ação Miorelaxante: a sua acção miorelaxante é maioritariamente central, não atuando 

a nível periférico, exceto em doses elevadas. A sua utilidade por esta ação é nos casos 

de crises epilépticas e no tétano;  

4) Ação Anti-convulsivante: o clonazepam é um dos anticonvulsivantes que se utiliza no 

tratamento das crises de epilepsia, apesar de várias benzodiazepinas terem esta ação; 

5) Ação anestésica geral e medicação pré-anestésica: em dose altas algumas 

benzodiazepinas induzem uma anestesia geral, graças ao seu efeito depressor do 

Sistema Nervoso Central. Não é considerada uma verdadeira anestesia, pois na 

verdade este compostos causam uma amnésia anterógrada, criando uma ilusão de 

anestesia. O midazolam, que é um benzodiazepina de ação curta, pode ser usado 

como medicação pré-anestésica;  

6) Ação sobre a memória: as benzodiazepinas têm ação nas três fases da memória: 

aquisição, retenção e reativação;  

7) Ação sobre a respiração: em doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), 

em doente com insuficiência cardíaca e nos mais idosos, estes fármacos podem 

alterar a ventilação durante o sono, provocando apneias perigosas;  

8) Ação sobre o aparelho cardiovascular: não são muito significativas, salvo em casos de 

sobredosagem. As principais alterações são a diminuição da pressão arterial e 

frequência cardíaca;  
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9) Outras ações farmacológicas: as benzodiazepinas podem exercer um efeito depressor no 

útero, o que é especialmente perigoso durante a gravidez, A sua utilização no decorrer do 

parto pode ter efeitos como hipotonia, hipotermia e depressão respiratória do recém-

nascido. Estudos têm demonstrado que estes fármacos reduzem a secreção noturna de 

ácido, pelo que se podem utilizar com adjuvantes no tratamento da úlcera. 

 2.1 TOXICIDADE E EFEITOS COLATERAIS  
Num estudo observacional que durou cerca de 2 anos, foram admitidos no hospital 387 

pacientes por envenenamento por benzodiazepinas, sendo o fármaco mais comum o 

bromazepam, seguido do diazepam. As benzodiazepinas estão entre os fármacos mais 

usados nas tentativas de envenenamento, especialmente nos idosos. Esta população é 

mais sensível à toxicidade destes fármacos em comparação com os mais jovens, podendo 

o abuso levar a coma, insuficiência respiratória e, em último caso morte. (28) 

Contudo, as benzodiazepinas não são dos medicamentos mais perigosos, pelo contrário, 

são medicamentos seguros, pouco tóxicos e os efeitos secundários decorrerem 

geralmente de erros cometidos como a automedicação, o uso crónico e/ou excessivo e 

não pela elevada toxicidade do fármaco. Este facto explica o motivo pelo qual os 

farmacêuticos podem exercer um papel importante no uso racional destes fármacos e 

evitar o uso abusivo e os efeitos colaterais daí provenientes.   

Os principais efeitos secundários do uso individuo das benzodiazepinas são: tonturas, 

perda de coordenação motora, ataxia, perda das funções psicológicas, confusão, amnésia 

anterógrada, xerostomia. Outros dos efeitos colaterais das benzodiazepinas são as 

cefaleias, debilidade, visão turva, vertigo, náuseas e vómitos. Com uma frequência menor, 

pode-se sentir alguma dor articular, dor de peito ou incontinência. (30) 

Em algumas experiências realizadas com ratinhos, verificou-se que na toma de 

benzodiazepinas há um aumento da fissura lábio-palatina e nas progenitoras 

consumidoras das benzodiazepinas, ocorre um sindroma de abstinência do recém-nascido. 

Esta síndrome não aparece logo no inicio, por causa de uma baixa clearance, o que 

normalmente surge são alguns sintomas como as crises de choro e irritabilidade. Durante a 

gravidez, a toma de benzodiazepinas pode ter como consequência hipotonia, hipotermia e 

depressão respiratória no decorrer do parto. (28) 

A consequência mais grave é que nos filhos das mães consumidoras de benzodiazepinas, 

surgem transtornos de comportamento, de memória e de aprendizagem, tendo 

consequências no resto do desenvolvimento e da vida dos filhos. 

Concluindo, na generalidade as benzodiazepinas apresentam um largo espetro de ação, o 

que significa que o valor da dose terapêutica está muito distante do valor de dose letal. 

Isto é importante, pois mesmo em tentativas de suicídio, é difícil atingir o objetivo, desde 

que não se tenha tomado concomitantemente outros fármacos. Nos casos de intoxicação 

aguda é importante monitorizar os sinais vitais, manter livres as vias aéreas e administrar 

flumazenil. O flumazenil é um antagonista das benzodiazepinas, inibindo 

competitivamente os agentes que atuam ao nível dos recetores benzodiazepinicos, 

bloqueando em especifico os seus efeitos no SNC.(31) 
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2.2 INTERAÇÕES (32)(33) 
As principais preocupações a nível de interações entre as benzodiazepinas e os outros 

fármacos, estão relacionadas com a farmacodinâmica, devido aos fenómenos de 

sinergismo e potencialização que surgem. A toma em conjunto com alguns depressores do 

sistema nervoso como os antidepressivos, anti-histaminicos e barbitúricos pode ser 

bastante perigosa.   

Outro cuidado que se deve ter em conta é que o efeito depressor destes fármacos 

aumenta não só com a idade, como já foi referido, mas também com problemas hepáticos 

e com o aumento da dose. Apesar de terem margens terapêuticas largas, alguns casos de 

morte em idosos, causados pela associação de benzodiazepinas com outros fármacos 

depressores do sistema nervoso central foram reportados.  

Relativamente a outras interações, as benzodiazepinas podem aumentar a depressão do 

centro respiratório e cardiovascular em conjunto com os opiáceos.  

Quanto às interações relacionadas com a farmacocinética das benzodiazepinas, estas 

podem ser consideradas menos perigosas. 

Em relação ao metabolismo da cimetidina, cloranfenicol, eritromicina, disulfiran, estas 

podem inibir as enzimas que metabolizam as benzodiazepinas aumentando assim os seus 

níveis plasmáticos. Em associação com o valproato, as benzodiazepinas podem causar 

comportamentos psicóticos.  

3. FENÓMENOS DE TOLERÂNCIA E DEPENDÊNCIA (30) 

As benzodiazepinas apresentam-se como moléculas eficazes e seguras, no entanto o 

problema da tolerância e da dependência que provocam, faz com que estas sejam 

consideradas um problema major. O principal problema reside no elevado número de 

prescrições, comparado com os casos em que há comprovação da patologia clinicamente 

e, pior ainda, na maioria dos casos o tratamento prolonga-se por mais tempo do que o 

devido. (28) 

O aparecimento de sintomas de dependência após um longo período de uso de 

benzodiazepinas e a sua retirada abrupta tem sido descrito já há alguns tempos. Cerca de 

15-44% dos consumidores crónicos de benzodiazepinas sofrem de sintomas moderados a 

graves como ansiedade, sintomas depressivos e até convulsões, quando cessam a toma da 

medicação. (28) 

Desta forma, devem ser adotadas medidas de descontinuação dos fármacos, de modo a 

evitar ao máximo o sofrimento dos pacientes. A descontinuação normalmente passa por 

uma redução gradual do fármaco, troca para uma dose equivalente para uma 

benzodiazepina de longa ação e/ou adição de medicamentos de destoxificação que 

continuam posteriormente à descontinuação num período de tempo limitado.  
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4. PRINCIPAIS BENZODIAZEPINAS USADAS NA CLINICA  
 

Tabela 1- Benzodiazepinas com indicação no tratamento a curto prazo da ansiedade 34,35 

 
 
 
 
 
 

BENZODIAZEPINAS COM 
INDICAÇÃO NO 

TRATAMENTO A CURTO 
PRAZO DA ANSIEDADE 

NOME DURAÇÃO AÇÃO 

Alprazolam Intermédia 6-24H 

Bromazepam Intermédia 6-24H 

Cetazolam Longa >24H 

Clobazolam Longa >24H 

Clorazepóxido Longa >24H 

Clorazepato Dipotássico Longa >24H 

Cloxazolam Longa >24H 

Diazepam Longa >24H 

Halazepam Longa >24H 

Loflazepato de etilo Longa >24H 

Lorazepam Intermédia 6-24H 

Mexazolam Longa >24H 

Oxazepam Intermédia 

Prazepam Longa >24H 

 

Tabela 2- Benzodiazepinas com indicação no tratamento a curto prazo da insónia34,35 

 
 
 

BENZODIAZEPINAS COM 
INDICAÇÃO NO 

TRATAMENTO A CURTO 
PRAZO DA INSÓNIA 

NOME 

Brotizolam 

Estazolam 

Flurazepam 

Loprazolam 

Lorazepam 

Midazolam 

Temazepam 

Triazolam 

 

 

5. PAPEL DO FARMACÊUTICO 
Em 2005, o Conselho Europeu, a WHO EuropeanRegion e a Comissão Europeia aprovaram em 

Helsínquia o documento “Mental Health Declaration and Action Plan for Europe” com o 

subtítulo: “Facingthechallenges, BuildingSolutions” que pretendia ser uma solução para os 

desafios europeus de saúde mental. (36) 

As principais linhas de ação pretendidas eram:  

- Promover a saúde mental para todos, evitando que esta dependesse de fatores como a 

questão monetária, a localização geográfica, etc; 

- Demonstrar a importância da integração de medidas de saúde mental em todas as políticas e 

não só na saúde; 
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- Combater a discriminação e estigma que normalmente estão associados a quem sofre de 

transtornos psicológicos; 

- Promover iniciativas de sensibilização nas faixas etárias mais predispostas aos problemas 

mentais, como por exemplo, a adolescência e nos mais idosos; 

- Prevenir os problemas de saúde mental e a sua consequência major: o suicídio; 

- Assegurar o acesso aos cuidados de saúde primários para problemas de saúde mental; 

- Oferecer cuidados específicos na comunidade para quem sofre de problemas mentais; 

- Estabelecer parcerias entre os vários setores; 

- Criar uma força de trabalho competente e eficiente no combate a estas doenças; 

- Assegurar a literacia em saúde mental da população; 

- Criar um sistema de financiamento adequado e justo, de modo a aumentar a acessibilidade 

aos programas de tratamento; 

- Avaliar a efetividade das medidas e adaptação das mesmas. 

Esta última medida é bastante pertinente, pois permite avaliar se os resultados obtidos estão 

de acordo com as metas propostas. 

Portugal segue as tendências europeias e em 2011 é aprovada a norma “Tratamento 

Sintomático da Ansiedade e Insónia com Benzodiazepinas e Fármacos Análogos” elaborada em 

conjunto pela Ordem dos Médicos, pelo Departamento da Qualidade na Saúde e do Programa 

Nacional para a Saúde Mental que estabelece alguns limites e regras no uso de 

benzodiazepinas. (35) Nesta norma, as sugestões do tratamento passam pela indicação do uso 

de uma única benzodiazepina ansiolitica no tratamento sintomático da ansiedade e de uma 

única benzodiazepina hipnótica ou fármaco análogo no tratamento da insónia, em qualquer 

um dos casos sempre num período de tempo limitado e nunca por rotina. O algoritmo clínico 

de decisão está representado nas imagens 1 e 2. 
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Imagem 1: Algoritmo clínico da decisão de tratamento da Ansiedade Patológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2: Algoritmo clínico da decisão de tratamento da Insónia Patológica 
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Como já foi várias vezes referido neste relatório, as principais preocupações com o consumo 

de benzodiazepinas são o abuso e a dependência. É hoje ponto assente que uma das melhores 

formas de combater esta realidade é prevenindo, isto é, seriando criteriosamente os doentes 

que devem ou não iniciar a terapia com estes fármacos. No algoritmo é indicado que “ se 

necessário iniciar as benzodiazepinas” pois como será descrito adiante, outras medidas 

poderão ser adotadas numa fase inicial.  

Uma prescrição adequada e por um curto período de tempo são as palavras-chave para uma 

racionalização do uso das benzodiazepinas. Então qual é o papel dos farmacêuticos nesta 

racionalização? Os farmacêuticos, enquanto profissionais de saúde, podem ajudar neste 

acompanhamento ao doente e detetar alguma inconformidade no tratamento. Para isso é 

fundamental que este esteja bem familiarizado com a terapêutica do paciente, e que este 

também esteja disposto a ser acompanhado.  

As situações em que não é necessária a toma de uma benzodiazepina e o farmacêutico pode 

identificar e aconselhar uma medida não farmacologia são: 

- Ansiedade ou insónia ligeira a moderada; 

- Utilização de mais do que uma benzodiazepina ansiolitica ou hipnótica no tratamento da 

ansiedade ou insónia, respetivamente; 

- Indivíduos com historial de dependência e abuso de substâncias; 

- Utilização por períodos superiores a 8-12 semanas no caso da ansiedade e superior a 4 

semanas no caso de insónia (incluindo o período de descontinuação); 

- no tratamento da ansiedade manifestada numa perturbação de ansiedade, o tratamento 

preferencial é com antidepressivos e não com benzodiazepinas. 

O aconselhamento de medidas não farmacológicas, como a terapia cognitiva-comportamental, 

medidas higiénicas do sono e modificação dos estilos de vida poderão ser suficientes em 

alguns casos para a resolução do problema, antes da toma de benzodiazepinas. (37) 

Uma das principais queixas ao balcão da farmácia são os problemas relacionados com a 

insónia. A maioria das pessoas relata que dorme poucas horas por noite e não conseguem 

dormir um sono completo sem acordar inúmeras vezes. Um conceito recentemente criado é a 

higiene do sono que está relacionado com a adoção de comportamentos benéficos de modo a 

aumentar a qualidade do sono. Este conceito baseia-se em medidas simples mas que são 

muitas vezes negligenciadas. Algumas dicas que podem ser dadas para uma boa noite de sono 

são: deitar-se apenas quando estiver com sono; acordar sempre que possível à mesma hora, 

incluindo ao fim-de-semana; ter pouca luz e som no quarto e temperatura agradável; praticar 

exercícios de meditação e relaxamento pouco tempo antes de se ir deitar; tomar um banho 

relaxante antes de dormir. No entanto, para além de adotar estas pequenas medidas, existem 

alguns comportamentos que não se devem ter, são eles: atividades stressantes antes de se 

deitar; refeições pesadas ao jantar; sestas durante o dia; consumir álcool, hipnóticos e cafeína. 

(38) Estas dicas do que se deve e não deve fazer antes de se deitar poderão ser muito úteis no 

aconselhamento ao balcão e apesar de parecerem óbvias, não são de conhecimento geral, pois 
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muitos são os que cometem estes erros. A entrega de um panfleto ao utente que passa pela 

farmácia pode também ser uma boa medida, pois de certo em casa lerá com mais atenção as 

dicas e até informará amigos e conhecidos que se queixem do mesmo problema.  

Um estilo de vida saudável é também muito importante no combate à ansiedade e insónia. 

Uma alimentação saudável, equilibrada e variada pode ajudar muito o combate a inúmeras 

doenças. (39) Alguns nutrientes como os ácidos ómega-3, antioxidantes, ácido fólico, vitamina 

B3, B6 e B12 são extremamente importantes para uma boa saúde mental. É importante nos 

doentes que sofrem de depressão, ansiedade e insónia aconselhar uma alimentação variada 

baseada no consumo de peixes gordos (salmão e sardinha), legumes (espinafres, lentinhas) e 

fruta (amêndoas, avelãs, banana e ameixa). A falta de água é também um problema que pode 

conduzir, entre outros, a sintomas como tonturas e desmaios e problemas gastrointestinais 

agravando ainda mais a saúde mental. A prática de exercício físico, como já foi referido, para 

além de ajudar ao cansaço físico, permitindo um melhor descanso, é muito importante para 

uma boa saúde mental. (40) Está comprovado que a prática de exercício físico ajuda a regular 

os níveis de serotonina e dopamina e para além disso estimula a produção em várias regiões 

do cérebro do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF).  

Como descrito nos algoritmos clínicos, só nos casos em que as medidas farmacológicas acima 

descritas não ajudaram o paciente na melhoria dos sintomas é que devem ser adicionadas as 

benzodiazepinas ao tratamento do paciente (sempre no mínimo de tempo possível e com as 

doses mínimas efetivas). Durante o tratamento é muito importante a reavaliação da situação 

clínica: se a benzodiazepinas for sedativa deve ser mensal, se a benzodiazepina for ansiolitica 

deve ser trimestral. Mal se atinja a remissão da doença, o paciente deve cessar a toma das 

benzodiazepinas, sendo muito importante que o desmame seja lento de forma a evitar 

qualquer efeito secundário da privação.  

O processo de descontinuação pode-se dividir em 4 etapas que são geralmente da seguinte 

forma: 

Etapa1- reavaliação da terapêutica/resultados obtidos para verificar a necessidade de 

continuação da mesma. 

Etapa2- verificar a existência (e em caso positivo qual o nível) da dependência da 

benzodiazepina (dose, semivida média e potência), da duração do consumo e do próprio 

doente. Tendo em conta estes parâmetros, decide-se uma percentagem de redução da dose.  

Etapa3- Informar o doente sobre todas as vantagens e desvantagens da medicação que está a 

fazer (benefícios a curto prazo, dependência, sintomas de privação, etc.) de modo a prepara-lo 

para a cessação. 

Etapa4- Seguir cuidadosamente o paciente que se encontra na cessação das benzodiazepinas, 

avaliando clinicamente os resultados: caso a sintomatologia tenha desaparecido, considera-se 

que a descontinuação ocorreu com sucesso; caso surjam os sinais de privação, a redução da 

dose seguinte é atrasada mais umas semanas. Em caso de retorno dos sintomas é 

recomendado a utilização esporádica ou em SOS da benzodiazepina.  
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No dia 12 de abril de 2016, sai uma notícia na Comunicação Social uma notícia com o 

título:”Desintoxicação de ansiolíticos. Isenção de taxa moderadora para doente em projeto 

inédito”. O Ministério da Saúde em conjunto com a Faculdade de Medicina de Lisboa resolveu 

colocar em prática um projeto inédito de desabituação de benzodiazepinas, onde o grupo de 

doente estará isento de taxas moderadoras. Cerca de uma centena de pessoas será seguida no 

Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa norte e apesar de não haver ainda um protocolo 

específico a seguir, a base deste projeto assenta no já provado facto de que um 

acompanhamento rigoroso por parte dos profissionais de saúde nesta desabituação é 

fundamental para o sucesso da mesma.  

Considero este projeto um passo fundamental na racionalização do uso das benzodiazepinas. É 

importante que os profissionais de saúde percebam a importância que um acompanhamento 

pode ter no sucesso da descontinuação da toma de benzodiazepinas.  

O problema é real. Já não são só os profissionais de saúde que o detetam, várias tem sido as 

notícias lançadas com as preocupações acerca do uso indevido das benzodiazepinas. Cabe aos 

profissionais de saúde tomarem em conjunto medidas eficazes e efetivas no combate a esta 

realidade. O farmacêutico, enquanto “manipulador do medicamento” e proximidade ao 

doente, tem muito potencial nesta luta! Primeiramente é de extrema importância que não se 

continuem a vender benzodiazepinas sem receita médica. Seja qual for o caso, esta é uma 

medida que a longo prazo só prejudica o paciente e prejudica qualquer medida que esteja a 

ser tomada no controlo do uso destes medicamentos. O farmacêutico pode detetar casos 

problemáticos de dependência e encaminhar para o tratamento de descontinuação. Este 

processo não será fácil, mas é necessário começar a educar a população sobre o uso racional 

de medicamentos.  

Outro papel essencial que o farmacêutico pode desempenhar é integrar a equipa que segue o 

tratamento do paciente. Quase todas as farmácias têm ficha de cliente e conseguem 

rapidamente ter acesso ao “perfil” do mesmo, facilitando a consulta de dados como por 

exemplo, qual foi a última vez que levantou a medicação, o que permite confirmar se esta está 

a ser tomada corretamente ou não. Uma sugestão é o acompanhamento mais pormenorizado 

destes clientes, com um sistema de software adaptado para quem toma benzodiazepinas. Por 

exemplo, ser possível colocar a data de inicio de tratamento e assim visualizar a duração do 

tratamento e saber quando iniciar a cessação e quando deve parar obrigatoriamente. Seria 

também interessante o registo dos sintomas ao longo do tratamento e da cessação e até o 

registo de alguns parâmetros que é possível medir na farmácia como a tensão arterial e as 

variações de peso. A realidade ainda se encontra muito longe desta que apresento, mas esta 

seria uma sugestão maioritariamente para quem inicia o tratamento. Atualmente há um 

número considerável de pessoas que tomam benzodiazepinas há décadas e nestes casos, a 

cessação teria de ser muito bem planeada e perfilada para cada caso, num plano de ação 

traçado entre o médico e o farmacêutico.  

Relativamente a todas as medidas não farmacológicas que surgem como substituto do 

tratamento com benzodiazepinas ou então com co-adjuvante o farmacêutico pode e deve 

aconselha-las. Se quiser ser pró-ativo pode sempre levar estas iniciativas para fora do balcão e 

promove-las junto da comunidade. A realização de rastreios, corridas/ caminhadas, formações 
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nas escolas, centros de dia e lares são algumas das muitas medidas que os farmacêuticos, 

enquanto responsáveis pela saúde da sua comunidade, podem fazer para sensibilizar a 

população da importância de um estilo de vida saudável para uma boa saúde mental. 

A caminhada para a meta da racionalização do uso das benzodiazepinas não será fácil, muitas 

serão as subidas difíceis e muitos quilómetros terão de ser percorridos. No entanto, acredito 

que um trabalho conjunto, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, etc. será  o suficiente 

para travar esta terrível realidade. O farmacêutico comunitário não deve ser reconhecido pela 

população como um mero vendedor de medicamentos, deve ser reconhecido como um 

conselheiro e perito no medicamento e um profissional com o qual a população pode e deve 

contar, independentemente da questão monetária e da sua localização geográfica. As 

farmácias estão bem distribuídas pelo território nacional, estão na maioria delas abertas mais 

de 12 horas por dia e não se paga pelo aconselhamento farmacêutico, o que precisamos mais 

para ser a linha nº1 de ajuda da comunidade? Fica a reflexão…  

B- RASTREIO CARDIOVASCULAR: A 

IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES 

1. INTRODUÇÃO 
Já dizia Luís Vaz de Camões: “Mudam-se os tempos. Mudam-se as vontades.”.  

E poderia também acrescentar que há uma mudança de paradigma nas doenças que 

martirizam o mundo inteiro. Se há umas décadas atrás as principais doenças se relacionavam 

com as más condições de higiene e pobre alimentação, hoje em dia, principalmente nos países 

desenvolvidos, as doenças que mais prevalecem e atacam diariamente são as relacionadas 

com os excessos alimentares e o sedentarismo. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares são a causa número 

um de morte no mundo e estima-se que em 2012 cerca de dezoito milhões de pessoas 

morreram de doenças cardiovasculares, o que representa cerca de 31% do número total de 

mortes. (41) Uma das conclusões a que se tem chegado é que quando se controlam os fatores 

causais destas doenças é possível reduzir a sua incidência. O controlo da pressão arterial, a 

redução do consumo de tabaco, o controlo da diabetes e a utilização de algumas medidas 

farmacológicas como o ácido acetilsalicilico, bloqueadores beta-adrenérgico, inibidores da 

enzima conversora da angiotensina, são algumas das medida, que contribuem de forma 

significativa para o controlo destas morbilidades. (42) Concomitantemente, uma dieta 

equilibrada e a prática regular de exercício físico têm se revelado como boas práticas 

adjuvantes na prevenção destas doenças. 

Para além da importância da promoção de um estilo de vida saudável e do controlo dos 

fatores de risco, é também muito importante, nos casos de doença, identificar os fatores de 

risco (quando já presentes), de modo a uma correta deteção e acompanhamento do paciente 

através de medidas farmacológicas e não farmacológicas. Aqui o objetivo não é só prevenir a 
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doença, mas também tratar e recuperar a qualidade de vida perdida com a doença, 

prevenindo a morbilidade e mortalidade.  

O que preocupa a população em geral sobre estas doenças e motiva os profissionais de saúde 

na procura de novos e eficazes métodos de tratamento e acompanhamento do doente é a 

elevada morbilidade e mortalidade a que estão associadas estas doenças, principalmente nos 

países desenvolvidos, como é o caso de Portugal. 

Surge então aqui uma oportunidade de intervenção do farmacêutico comunitário no apoio à 

população, em especial a estes pacientes. Diversos estudos têm comprovado que a presença 

do farmacêutico nas equipas de seguimento destes doentes crónicos e na sua educação 

contribuiu para a obtenção de melhores resultados no seu tratamento. (43) 

Quando iniciei o meu estágio na Farmácia Ferreira, na zona de Canidelo, deparei-me com um 

grupo de características muito especificas: idosa, com doenças crónicas como a diabetes e a 

hipertensão arterial e uma grande percentagem, aparentava estar com sobrepeso e quando 

em conversa, em alguns casos identifiquei que o estilo de vida adotado não era o mais 

saudável, não só pela vida sedentária, mas também pelos maus hábitos alimentares. Muitos 

destes pacientes da Farmácia, poderiam então ser identificados como possíveis doentes com 

propensão para uma doença cardiovascular o que me levou a organizar 2 dias de um rastreio 

cardiovascular.  

O rastreio cardiovascular foi realizado nos dias 15 e 16 de julho de 2016, das 10h às 19h e 

destinava-se a todos os pacientes da Farmácia Ferreira. Este por uma questão de maior 

acessibilidade à população decorreu na parte exterior da Farmácia, o que no final acabou por 

se revelar como uma vantagem, visto que a adesão foi significativamente elevada.  

Os meus principais objetivos com este rastreio eram: sensibilizar a população para o problema 

das doenças cardiovasculares e os fatores de risco associados, promover um estilo de vida 

saudável, através de uma correta alimentação e da prática regular de exercício físico e 

transmitir também a importância dos valores das medições realizadas e monitorização 

frequente das mesmas.  

O material de diagnóstico utilizado no rastreio foi o seguinte: uma balança, uma fita métrica, 

um tensiometro de braço da Omron®, um dispositivo de medição de glicemia, lancetas e tiras 

de medição da Freestyle® e um aparelho Viport® que permitia a medição de alguns parâmetros 

relacionados com o stress cardíaco. Todo o material de diagnóstico e de apoio usado no 

rastreio foi gentilmente cedido pela direção da Farmácia Ferreira. 

O rastreio desenrolou-se da seguinte forma: inicialmente eu explicava brevemente à pessoa 

em que consistia o rastreio que estava a organizar, as medições que faria, o tempo que 

demorava, entre outras questões que surgissem. Caso a pessoa aceitasse, esta respondia 

inicialmente às seguintes questões: nome; idade; é ou alguma vez foi fumador; no caso de ser 

fumador, quantos cigarros em média fuma por dia; presença de alguma doença crónica; 

alguma outra informação relevante para o rastreio em questão acerca do estado de saúde. 

Depois media os seguintes parâmetros: peso, altura e perímetro abdominal. De seguida media 

a tensão arterial e depois a glicemia, anotando sempre se a pessoa estava em jejum, ou caso já 
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tivesse comido, há quanto tempo foi e o que tinha sido. Por último a medição com o aparelho 

Viport. Apesar de não ter guardado os registos desta medição para o meu relatório, por 

considerar que não seriam pertinentes para o mesmo, optei por incluir esta medicação no 

rastreio pois considero que permitia dar algumas informações importantes adicionais acerca 

da saúde do coração a quem concluía este rastreio. A Viport é um aparelho autorizado pela 

Sociedade Portuguesa de Cardiologia para uso de medições muito interessante que permite 

obtenção de dados semelhantes aos obtidos aquando da realização de um 

electrocardiograma. No entanto, os valores obtidos são apresentados de uma forma 

compreensível à população e não com a complexidade de um eletrocardiograma real. Este é 

indicado sobretudo a quem sofre de problemas cardíacos, a pessoas que praticam desporto de 

forma intensa e rigorosa e a quem sofre de stress no dia-a-dia para controlo periódico dos 

parâmetros do coração. Este permite a medição da frequência cardíaca, de possíveis arritmias 

e calcula o Cardio Stress Index (CSI) que é uma medida indicadora do stress cardíaco. (44) 

No final de todas as medições, era feito uma análise de cada parâmetro, tendo em conta os 

valores de referência e no final um balanço geral da saúde do coração. O aconselhamento 

farmacêutico prestado era no sentido de prevenção e adopção de medidas no controlo destas 

doenças, nunca alarmando os pacientes. Qualquer valor obtido que fosse considerado mais 

estranho ou fora do normal, era repetido e no caso de confirmação, a indicação era para 

consulta de um médico para a realização de exames mais específicos, caso este achasse 

importante.  

2. DEFINIÇÃO E PREVALÊNCIA DA DOENÇA: 
A Organização Mundial de Saúde, define as doenças cardiovasculares como um grande grupo 

de doenças que se relacionam com alterações patológicas no coração e na circulação em geral. 

Estas incluem as seguintes doenças: doença coronária, acidente vascular cerebral, doenças 

vasculares periféricas, doenças do coração congénitas, tromboses e embolismo pulmonar. (41) 

O Risco Cardiovascular, pode ser entendido como a probabilidade de um indivíduo apresentar 

um evento cardiovascular, isto é, a possibilidade de desenvolver um enfarte agudo do 

miocárdio, um acidente vascular cerebral, uma doença vascular periférica, entre outras 

patologias relacionadas com o coração, num período de tempo limitado, geralmente de dez 

anos. (45)  

Estes parâmetros são relevantes pois possibilitam a divisão dos pacientes por três grupos de 

risco: baixo, médio e moderado. De acordo com o grupo de risco é definido um tratamento 

(primário ou secundário conforme a gravidade) adequado ao paciente de forma a não só tratar 

mas também a prevenir possíveis recidivas.  

O objetivo destes tratamentos é principalmente a prevenção, através da utilização de terapias 

farmacológicas e não farmacológicas para a diminuição da morbilidade e mortalidade causada 

por estes acontecimentos cardiovasculares.   

Estes tratamentos podem-se dividir nas seguintes classes tendo em conta o tipo de objetivo e 

a atuação na prevenção de eventos cardiovasculares:  
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- Prevenção Primordial: esta é a prevenção mais generalizada, quer pelo tipo de intervenção, 

quer pela população a que se aplica. As principais medidas estão diretamente relacionadas 

com o controlo da obesidade, do sedentarismo e dos hábitos alimentares e na diminuição do 

consumo de álcool e tabaco. O principal objetivo desta prevenção primordial é a redução do 

risco de aparecimento de episódios cardiovasculares.  

- Prevenção Primária: é considerada uma prevenção mais intermediária e orientada para 

pessoas sem doenças cardiovasculares, com o principal objetivo do controlo dos fatores de 

risco cardiovascular. O principal objetivo é diminuir o aparecimento de doenças 

cardiovasculares. 

- Prevenção Secundária: é a prevenção direcionada para os pacientes que já sofreram um 

episódio cardiovascular prévio, com o principal objetivo de evitar a sua morte ou o 

desenvolvimento de novos episódios cardiovasculares.  

Os fatores de risco que estão diretamente associados ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares são: (46) Hipertensão Arterial; Sedentarismo; Obesidade (Índice massa 

corporal > 30Kg/m2) (Perímetro abdominal >102cm H, ³ >88cm M); Dislipidemia 

(Hipercolesterolemia ou Hipertrigliceridemia); Tabagismo; Diabetes mellitus; Idade 

(Homens>55 e nas Mulheres>65); Taxa de Filtração Glomerular (TFG) estimada < 60 ml/min;  

Proteína C reactiva > 1mg/dl; Microalbuminúria. 

Os fatores de risco cardiovascular de maior relevância para a prevenção de novos episódios e 

que são controláveis são: a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, o tabagismo e a 

diabetes.  

A obesidade, o sedentarismo e os maus hábitos alimentares, incluindo o consumo exagerado 

de álcool, são também considerados como fatores de risco controláveis.  

A idade, o género masculino, o historial familiar com doenças coronárias prematuras (homens 

com menos de 55 anos e mulheres com menos de 65 anos) são consideradas fatores de risco 

não controláveis.  

Em Portugal, o Ministério da Saúde elaborou o Programa Nacional de Prevenção e Controlo 

das Doenças Cardiovasculares, atualizado pela última vez em 2006 (47), que tem como 

objetivos reduzir o aparecimento das doenças enfarte agudo do miocárdio e acidente vascular 

cerebral, sobretudo antes dos 65 anos.  

A redução do aparecimento destas duas doenças, implica que sejam estabelecidos objetivos 

mediadores destes objetivos principais. Para isso delinearam-se as seguintes metas: 

- Aumentar o número de hipertensos diagnosticados e monitorizados;  

- Aumentar o número de dislipidémicos diagnosticados e monitorizados;  

- Aumentar o número de diabéticos diagnosticados e monitorizados;  

-Aumentar o número de doentes com fibrilhação auricular diagnosticados e monitorizados;  

- Diminuir o consumo de tabaco e o número de fumadores; 
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- Diminuir o número de pessoas com excesso de peso; 

-Aumentar o número de indivíduos que pratiquem habitualmente desporto; 

- Aprimorar as técnicas de diagnóstico e tratamento na área cardiovascular. 

No seguimento do cumprimento destas metas, foram planeadas algumas estratégias, que 

envolvessem os profissionais de saúde e a população na luta pelo objetivo comum: 

- Aumentar o número de campanhas de sensibilização; 

- Otimizar o diagnóstico e o tratamento da hipertensão arterial; 

- Otimizar o diagnóstico e o tratamento da dislipidemia; 

- Incentivar a prática diária de exercício físico; 

- Realizar o Exame Periódico de Saúde-EPS, para identificar portadores do fator de risco 

cardiovascular; 

- Aumentar o acesso ao diagnóstico e terapêutica da Doença Coronária  

- Aumentar o acesso ao diagnóstico e terapêutica do Acidente Vascular Cerebral. 

Estes objetivos delineados pelo Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças 

Cardiovasculares são objetivos nos quais o farmacêutico pode ter um papel complementar. 

Ações como a monitorização do colesterol, diabetes e tensão arterial, a criação de programas 

de controlo da obesidade e iniciativas de promoção de um estilo de vida saudável, combate ao 

tabagismo e campanhas de sensibilização para a saúde do coração são intervenções que o 

farmacêutico deve realizar na sua comunidade para auxiliar o programa e atingir o objetivo 

comum dos profissionais de saúde que é a saúde da população! 

3. RESULTADOS: 
Nos dois dias de rastreio, foram realizadas medições válidas a 65 pessoas, das quais 42 eram 

do sexo feminino (65%) e 23 do sexo masculino (35%).  

As idades estavam compreendidas entre os 20 e os 90 anos, com uma média de idade de 61 

anos e uma moda de 65 anos. 

Das 65 pessoas, 50 pessoas (77%) não eram fumadoras nem nunca tinham fumado e 15 

pessoas (23%) eram fumadoras ativas na maioria fumando cerca de 20 cigarros, o equivalente 

a um maço.  

Relativamente ao Peso, Altura, Índice de Massa Corporal e Perímetro Abdominal:  
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Tabela 3- Resultados relativos à população de Canidelo relacionados com o peso, altura, IMC e perímetro 
abdominal 

 População Homens Mulheres 

Peso (kg) 72,4 77,9 69,5 

Altura (m) 1,6 1,69 1,57 

IMC 28,1 27,4 28,4 

Perímetro 
Abdominal 

96,2 101 93,5 

 

Relativamente à relação fumador vs. IMC, 60% dos fumadores apresentam um IMC superior a 

25. 

Quanto à glicemia, os valores estavam entre os 79 mg/dL e os 224 mg/dL. A média dos valores 

é de 130 mg/dL e a moda de 109 mg/dL. Todas as pessoas que realizaram estas medições 

tinham feito a última refeição a menos de 3 horas.  

Relativamente aos valores da tensão arterial: 

 

Tabela 4- Resultados relativos à população de Canidelo relacionados com a pressão arterial 

 População Homens Mulheres 

Pressão Arterial 
Sistólica (mmHg) 

12,0 12,9 11,4 

Pressão Arterial 
Diastólica (mmHg) 

7,2 7,4 7,1 

Pulsação 77,7 76,5 78,3 

 

Das 65 pessoas, cerca de 8 apresentaram a tensão arterial sistólica superior a 14( hipertensão 

grau 1) e desses 8 cerca de 5 eram fumadores mas não tinham excesso de peso e 3 eram 

fumadores e tinham excesso de peso.  

Relativamente ao colesterol, não foi possível a medição, por falta de material disponível para o 

rastreio. 

4. DISCUSSÃO 
 

Nos dois dias de rastreio, cerca de 65 utentes da Farmácia Ferreira aderiram ao rastreio 

cardiovascular. Considero que este rastreio foi um sucesso, não só pelo número significativo 

de pessoas que rastreei, permitindo-me fazer uma analise mais exata da população de 

Canidelo, mas também pelo impacto que teve na população. Ainda nem toda a população está 

ciente dos serviços que a Farmácia providencia, bem como, das capacidades de um 

Farmacêutico para intervir na saúde e qualidade de vida dos utentes. Muitos foram os elogios, 

incentivando a que mais rastreios assim fossem promovidos na Farmácia. 
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Para avaliar o Risco Cardiovascular das 65 pessoas que rastreei, decidi recorrer ao modelo de 

Avaliação do Risco Coronário Sistemático (SCORE) (48). Este modelo calcula o risco de morte 

por doença cardiovascular, num espaço temporal de 10 anos, baseando-se na idade, sexo, 

hábitos tabágicos e pressão arterial. O fator de risco calculado pode nem sempre corresponder 

ao real se a pessoa tiver ainda acrescido os seguintes fatores: sedentarismo com obesidade 

central; socialmente desfavorecidos; elevada glicemia; aumento dos triglicerídeos, 

fibrinogénio, apolipoproteína B, níveis de lipoproteína(a) e proteína C-reativa de alta 

sensibilidade; história familiar de doença cardiovascular prematura (Homens <55 anos e 

Mulheres <65). 

Analisando mais pormenorizadamente os dados, a distribuição entre sexo masculino e 

feminino, não foi representativa da realidade portuguesa. Segundo, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) (49) Portugal apresenta uma população de 

10,5 milhões de pessoas, com uma razão de 48% do sexo masculino e 52% do sexo feminino. 

No entanto, considero que não afetará as conclusões pretendidas.  

As idades estão compreendidas entre os 20 e os 90 anos, sendo que a média de idades é de 61 

anos e a moda 65 anos. Tanto no sexo masculino, como no sexo feminino já nos encontramos 

num patamar de idade em que é considerado um fator de risco cardiovascular (Homem >55 e 

Mulher > 65).   

Relativamente ao consumo de tabaco, foi um dado que me impressionou, pois 23% dos casos 

eram fumadores ativos. (50) A média da OCDE indica que em Portugal 16,8% são fumadores, 

ou seja, a população de Canidelo encontra-se acima da média portuguesa.  

No que diz respeito à relação do peso com a altura, a média dos valores da população está 

acima do normal. Segundo a 

OCDE (51), em Portugal cerca 

de 52,8% apresentava-se com 

excesso de peso, isto é, o 

IMC>24.9. Como podemos 

ver na tabela 5, os valores 

normais de Índice de Massa 

Corporal (IMC) devem estar 

entre os 18.5 e os 24.9. 

Verificando a média dos 

valores tanto na população 

total (28.1), como nas 

mulheres (28.4) como nos 

homens (27.4) já se encontra 

no estado de pré-obesidade. 

Mais pormenorizadamente, 

cerca de 53,9% encontram-se 

no estado de pré-obesidade 

(35 pessoas), cerca de 24,6% 

encontram-se no estado de 

Imagem 3: Avaliação segundo o modelo SCORE 
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Obesidade classe I (16 pessoas) e 4,6% encontram-se no estado de Obesidade classe II (3 

pessoas). Apenas 16,9 % está no patamar de peso normal (11 pessoas). Quanto ao perímetro 

abdominal, as médias obtidas encontram-se acima dos valores de referência. Nas mulheres, é 

considerado fator de risco acima dos 88 e o valor médio encontra-se nos 93,5. Nos homens, é 

considerado fator de risco acima dos 102 e a média encontra-se nos 101. Nas mulheres, cerca 

de 61,9% têm o perímetro acima dos 88 (26 das 42). Nos homens, cerca de 47,8% tem o 

perímetro acima dos 102 (11 dos 23). 

Tabela 5- Estado Nutricional segundo a Organização Mundial de Saúde 

IMC Estado 

<18.5 Baixo Peso 

18.5 – 24.9 Peso Normal 

25.0 – 29.9 Pré-Obesidade 

30.0 -34.9 Obesidade classe I 

35.0 -39.9  Obesidade classe II 

>40.0 Obesidade classe III 

 

O IMC foi sem dúvida o parâmetro que mais me preocupou porque das 65 pessoas apenas 11 

apresentavam-se dentro dos parâmetros de peso normal. Considero que aqui o farmacêutico 

pode ter um papel fundamental na inversão desta tendência perigosíssima para a saúde do 

coração. O aconselhamento de um estilo de vida saudável, uma alimentação variada, a prática 

de exercício já não é suficiente. O farmacêutico, enquanto profissional de saúde com dever e 

responsabilidade com a população que trabalha, deve esforçar-se por procurar meios 

alternativos de consciencializar a população da importância do estilo de vida saudável. A 

realização de rastreios e ações de formação poderão ser alternativas ao simples 

aconselhamento ao balcão pois nestes momentos as pessoas estarão mais predispostas a 

absorver a informação e a aprender. No rastreio apercebi-me que uma boa técnica de 

sensibilização da população é a comparação dos resultados obtidos com os ideais, explicando 

objectivamente quais os valores ideais para a saúde da pessoa, tendo em conta todos os 

fatores que influenciam a sua vida.  

Relativamente à glicemia, no geral todos os valores estavam dentro dos valores de referência. 

Exceptuando 3 pessoas que apresentaram um valor de glicemia no sangue um pouco superior 

a 200 mg/dL, que em conversa pode ser considerado justificável pela alimentação que tinham 

consumido nas últimas 2 horas.  

No que diz respeito à tensão arterial, os resultados foram uma surpresa. Em geral, todos 

apresentavam valores de tensão arterial entre o normal a ótimo, exceptuando alguns casos. 

Cerca de 5 % apresentou pressão arterial na categoria de normal a elevada. Cerca de 2 % 

apresentou pressão arterial na categoria de hipertensão grau 1. Cerca de 2 % apresentou 

pressão arterial na categoria de hipertensão grau 2. Cerca de 9 % apresentou pressão arterial 

na categoria de hipertensão sistólica isolada. Ninguém apresentou pressão arterial na 

categoria hipertensão grau 3. Estes casos de hipertensão, apercebi-me que se tratavam dos 

seguintes acontecimentos: - supressão da toma de medicação por iniciativa própria ou toma 

exclusiva aquando da pioria dos sintomas; - por vontade própria não iniciava sequer a 
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medicação, independentemente da indicação médica; - toma da medicação regularmente mas 

o tipo de alimentação e a vida sedentária não auxiliam; - toma da medicação regular e estilo de 

vida saudável, não encontrando motivo para os valores elevados. Em todas estas situações, 

houve uma conversa com o utente para perceber todos os valores obtidos durante o rastreio. 

Primeiramente houve o cuidado de perceber o motivo da não toma da medicação, se por 

esquecimento, se por medo ou outro motivo qualquer. Nestes casos, foi explicada a 

importância e o benefício da medicação quando tomada corretamente e foram dadas também 

algumas dicas, para o não esquecimento da toma da medicação. Nos casos em que se detetava 

que a má alimentação e o sedentarismo poderiam ser as causas dos valores elevados, em 

conjunto com o utente e percebendo a sua realidade, definiam-se alguns alimentos prioritários 

e proibidos, e algumas dicas de exercício, adaptadas à idade e condição física.    

Tabela 6- Classificação dos diferentes níveis de pressão arterial 

    

Concluindo a discussão dos resultados, destacam-se os seguintes pontos: a maioria da 

população rastreada, encontra-se dentro dos valores normais relativamente à glicemia e à 

tensão arterial mas a preocupação surge quando se observa o Índice de Massa Corporal, onde 

os valores registados são bastante acima da média.  

O rastreio teve um impacto significativo na população que frequenta a Farmácia Ferreira, onde 

muitas conversas concluíram no comprometimento do utente para a adoção de medidas mais 

saudáveis no quotidiano. Portugal apresenta neste momento um valor de cerca de 18 mil 

farmacêuticos (52), não sendo por isso difícil o combate a esta doença, que afeta todos os dias, 

milhares de portugueses.  

5. CONCLUSÕES: INTERVENÇÃO E SEGUIMENTO DOS DOENTES COM 

RISCO CARDIOVASCULAR PELO FARMACÊUTICO 
 

As doenças cardiovasculares, pela sua grande abrangência e graves consequências podem ser 

consideradas como um problema de saúde pública, no qual todos os profissionais de saúde 

têm obrigação de intervir na sua prevenção e redução.  

A evolução da tecnologia conduziu a grandes progressos na área da saúde, permitindo que os 

métodos de diagnóstico, acompanhamento e tratamento sejam mais eficazes e rápidos, 

possibilitando que todo o tratamento e seguimento sejam realizados com uma maior 

qualidade, segurança e eficácia. Os objetivos em saúde tornam-se mais ambiciosos: prolongar 

Categoria Sistólica  Diastólica 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal Elevada 130-139 e/ou  85-89 

Hipertensão Grau 1 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão Grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão Grau 3 ≥ 180 e/ou ≥ 110 

Hipertensão 
Sistólica Isolada 

≥ 140 e/ou < 90 
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a vida ativa, reduzir e retardar as morbilidades para o fim da vida e melhorar a qualidade da 

mesma são hoje os objetivos pelos quais se lutam.  

Em Portugal, existe uma elevada prevalência dos fatores de risco das doenças 

cardiovasculares, sendo importante não só evitar a “perda da saúde” como também a sua 

recuperação. Num país com uma forte tradição cultural nos hábitos alimentares, entre outros, 

é difícil a implementação de certos hábitos. Hoje em dia, a maior parte da população conhece 

os conceitos de vida ativa e hábitos saudáveis de alimentação e mesmo assim, recusa-se a 

introduzir estas alterações no seu quotidiano. O controlo periódico dos níveis de colesterol e 

açúcar no sangue, a cessação tabágica, a redução do consumo de álcool, a realização de 

exames regulares obrigatórios de controlo ainda são alguns conceitos que apesar de 

conhecidos não são cumpridos pela população portuguesa.  

É importante que não só os hospitais ou centros de saúde, exerçam um papel educativo da 

população mas também os outros profissionais de saúde não diretamente relacionados com 

estes meios, de forma a ajudar cada cidadão a adaptar um estilo de vida saudável dentro do 

seu próprio estilo de vida.  

O farmacêutico comunitário exerce um papel muito importante no seguimento e intervenção 

juntos dos pacientes com risco cardiovascular. A posição privilegiada em que se encontram nas 

farmácias juntos da população, permite que estes sejam os profissionais de saúde mais 

próximos do paciente, permitindo-lhes atuar de forma mais direta nos principais problemas 

que se identificam nestes doentes. Cabe ao farmacêutico ter um papel ativo na assistência ao 

doente, na dispensa e seguimento farmacoterapêutico, cooperando de forma dinâmica com os 

outros profissionais de saúde, com o único e principal objetivo de proporcionar qualidade de 

vida ao paciente. No entanto não é só no doente que o farmacêutico pode atuar, este deve dar 

importância também a outros grupos e faixas etárias. Um dos locais de atuação na 

implementação dos hábitos de vida saudável poderá ser nas escolas pois é na adolescência 

que se iniciam muitos dos comportamentos de risco, sendo portanto um local primordial de 

educação da população. Os locais de trabalho poderão também ser espaços de sensibilização 

para a adoção de comportamentos que não coloquem em risco a saúde: a importância de um 

menu de alimentação saudável nas cantinas das empresas e a presença de ginásios dentro dos 

locais de trabalho são conceitos que começam a surgir em alguns países, facilitando à 

população ativa e ocupada um estilo de vida mais saudável.  

A implementação de estratégias de mobilização geral da sociedade para a promoção e 

preservação da saúde, através da educação, informação e formação dirigida, em termos gerais, 

a todos os grupos etários e profissionais deve ser uma preocupação dos farmacêuticos, 

enquanto peças importantes da sociedade na manutenção e preservação da saúde! 
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ANEXOS 

1- RESULTADOS OBTIDOS NA REALIZAÇÃO DO RASTREIO 

CARDIOVASCULAR 
 

Sexo Idade Fumador Peso Altura IMC Perímetro Glicemia TAS TAD Pulso 

F 55 N 64,1 1,55 26,68054 102 131 13,1 11,4 64 

F 62 N 65,8 1,6 25,70313 105 124 12,4 7,7 76 

M 71 N 81,9 1,71 28,00862 120 204 13,3 6,3 52 

F 55 N 56 1,52 24,23823 89 150 10,5 6,7 108 

M 78 N 68,8 1,59 27,21411 90 144 13,6 7,8 78 

F 46 N 60,9 1,58 24,39513 88 166 9,2 6,2 80 

F 40 N 59,2 1,61 22,83863 85 108 8,7 6 78 

F 60 N 70,9 1,5 31,51111 90 141 12 7,2 67 

M 64 N 87,3 1,82 26,35551 104 102 12,7 7,6 58 

F 62 S (4) 77,1 1,52 33,37084 104 102 10,8 6,5 78 

F 54 S (10) 59,4 1,54 25,04638 83 97 12 7,3 80 

F 52 N 59,6 1,54 25,13071 78 98 9,7 60 67 

F 77 N 63,1 1,52 27,31129 83 134 12,2 7,2 78 

M 86 N 87,8 1,72 29,6782 112 224 11,8 6,3 108 

M 54 S (45) 86,6 1,7 29,9654 114 181 11,3 6 77 

F 37 N 68,4 1,53 29,21953 86 129 10,5 6,5 77 

M 72 N 72,7 1,7 25,15571 98 151 11,3 6,6 57 

M 53 S (40) 73,2 1,72 24,7431 89 206 15,1 7,7 87 

M 72 S (20) 60,6 1,72 20,48405 84 177 13,1 6,6 77 

F 69 N 68,1 1,54 28,71479 96 154 8,8 5,5 74 

M 79 N 86,3 1,72 29,17117 108 192 9,6 5,3 83 

F 63 N 64,4 1,56 26,46285 83 109 11,1 6,4 66 

F 62 N 76,6 1,55 31,88345 92 125 10,9 6,7 74 

M 38 S (10) 61,9 1,64 23,01457 81 115 12,1 6,8 79 

F 32 S (5) 62,6 1,56 25,72321 86 136 11,4 6,8 92 

F 42 S (40) 93,5 1,62 35,62719 101 139 11 6,2 93 

F 64 N 77,4 1,64 28,77751 98 141 10,9 6,3 59 

F 67 S (10) 62,9 1,58 25,19628 87 103 10,4 7,1 93 

F 75 N 72 1,53 30,7574 109 125 14,8 10,3 87 

M 70 N 70,5 1,59 27,88656 109 125 14,7 8,2 78 

F 68 N 72,9 1,48 33,28159 106 133 12,7 7,3 76 

M 65 N 96,8 1,78 30,5517 108 164 15 8,5 73 

M 79 N 69,6 1,6 27,1875 93 124 14,4 6,9 63 

F 72 N 71,5 1,54 30,14842 94 88 10,5 6,1 66 

M 74 N 103,7 1,74 34,25155 122 133 11,1 6,7 65 

F 77 N 86,6 1,59 34,25497 112 117 12,3 7 84 

M 77 N 89,7 1,73 29,97093 109 96 12,8 9 72 

M 67 N 68,5 1,62 26,1012 99 124 16,5 8,7 88 
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F 63 N 69,3 1,66 25,14879 88 140 11,6 7,2 86 

M 65 N 76,2 1,69 26,67974 95 129 16,3 10 66 

F 59 N 86,1 1,52 37,26627 109 103 11 7,1 87 

M 65 N 75 1,6 29,29688 110 157 12 8,6 65 

M 66 N 75,5 1,58 30,24355 99 170 12,4 7,1 72 

F 68 N 62 1,61 23,91883 85 98 12,1 7,7 77 

F 60 N 83,1 1,48 37,93828 104 143 13 8,7 68 

F 58 N 71,4 1,66 25,91087 104 160 11 6,9 75 

F 69 N 78,1 1,5 34,71111 100 111 13,7 7,8 67 

F 65 N 77,4 1,53 33,06421 94 113 12,9 8,7 89 

F 81 N 62 1,57 25,15315 91 95 12,9 7,5 78 

F 52 S (20) 54,1 1,64 20,11452 75 100 10,2 6,2 81 

F 48 S (10) 74,8 1,56 30,73636 88 107 12,1 7,6 75 

F 82 N 71,9 1,57 29,16954 103 123 13,3 5,9 87 

M 46 S (20) 55,8 1,66 20,24967 80 99 10,6 6,8 106 

F 90 N 55 1,48 25,10957 101 171 11,2 5,9 70 

F 53 N 64,5 1,55 26,84703 82 116 11,4 6,9 74 

M 46 S (5) 74,6 1,76 24,08316 88 109 12,2 7,6 82 

M 61 N 76,8 1,69 26,88981 100 167 14,7 8,4 88 

F 59 N 80 1,6 31,25 102 119 11,3 6,8 76 

F 49 N 61,9 1,56 25,43557 77 107 9,5 5,7 65 

F 50 S (5) 71,5 1,64 26,58388 96 85 11,3 7,8 88 

F 20 N 51,3 1,65 18,84298 70 79 12 8 75 

F 53 N 74,4 1,64 27,66211 102 109 10,6 6,7 68 

M 66 N 90,8 1,67 32,55764 112 112 10,6 6,5 85 

F 33 S (15) 82,5 1,63 31,05123 102 113 11,7 7,9 100 

F 49 N 72,7 1,51 31,88457 98 111 10,8 6,3 87 
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2- CARTAZ ALUSIVO AO RASTREIO  
 

M E D I Ç Ã O  D E  

- G L I C E M I A

- T E N S Ã O  A R T E R I A L

- P E S O

- A L T U R A

- P E R I M E T R O  A B D O M I N A L

- M E D I Ç Ã O  V I P O R T - E C G A O  C O R A Ç Ã O

- A C O N S E L H A M E N T O  F A R M A C Ê U T I C O

Rastreio Cardiovascular

Nos dias 15 e 16 de julho das 10h-13h e 

das 14-19h apareça na Farmácia Ferreira!

Porque a sua saúde é importante!
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3- PANFLETO DE INFORMAÇÃO AOS 

UTENTES DO RASTREIO 

 

Recomendações da Organização Mundial de Saúde 

para uma Boa Saúde Cardiovascular: 

 

- Dieta equilibrada: alimentação variada à base de legumes, frutas, 

carne, peixe, lacticínios, pão, massa e arroz nas proporções 

corretas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atividade física: praticar diariamente cerca de 30 minutos de 

atividade física moderada.   
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- Controlo do Peso: o Indice de Massa Corporal (kg/m2 ) deve estar 

compreendido entre os 18,5 e os 24,9 e o perímetro abdominal 

abaixo dos 94 cm nos homens e dos 80cm nas mulheres . 

 

 

 

 

 

 

 

- Reduzir consumo de álcool: o consumo de alcool não deve 

ultrapassar as 3 unidades por dia ( 1unidade: metade de uma 

cerveja de 33cL ou 100mL de vinho). 

 

 

 

 

 

- Não fumar: o tabaco provoca consequências nefastas para o corpo 

humano  e está associado a problemas cardiovasculares, 

respiratórios, patologias inflamatórias crónicas e vários tipos de 

cancro.  
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