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RESUMO_________________________________________ 
 

 Atualmente, estamos perante mudanças em todos os setores da sociedade. 

Particularmente na saúde, tem sido necessário um esforço para acompanhar as 

alterações e evolução que têm surgido neste ramo. Desde o aumento significativo do 

acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, à forte presença do Estado e Serviço 

Nacional de Saúde na vida da população, às mudanças de mercado associadas ao 

medicamento, bem como ao grande avanço tecnológico que se tem observado na última 

década. 

 A acompanhar todas estas mudanças, as farmácias têm sofrido alterações a 

vários níveis, dentro da sua gestão e funcionamento. O farmacêutico comunitário tem um 

papel na sociedade cada vez mais importante, uma vez que tem na sua posse o papel 

último da dispensa do medicamento ao doente, com cada vez mais exigências. É imposto 

ao farmacêutico comunitário a capacidade de prestar qualquer informação sobre todos os 

medicamentos a utentes e profissionais de saúde. A isto, está também associada a 

vertente comercial, incluída em qualquer farmácia, e a vertente ética, sendo necessário 

uma conjugação bem definida das duas. No contexto de crise que atualmente se 

enfrenta, surge a necessidade de implementar novas estratégias e diferentes medidas 

para enfrentar o mercado e suas ameaças. 

O presente relatório de estágio engloba a descrição das atividades exercidas na 

farmácia comunitária, nas quais tive a oportunidade de contactar e perceber o seu 

dinamismo. Para além disso, o olhar mais direcionado para o utente, sociedade e suas 

alterações permitiu o estudo de um conjunto de temas durante o período de estágio, 

desenvolvidos de acordo com a perceção das necessidades da população em redor. 
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INTRODUÇÃO_____________________________________ 
 

 Após nove semestres de um estudo intensivo teórico-prático no Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), é dada a oportunidade aos estudantes de 

finalmente integrarem na vida profissional farmacêutica, com um estágio curricular com 

duração de seis meses. 

A importância deste estágio reflete-se nas suas inúmeras vantagens, sem dúvida 

indispensáveis ao estudante que se quer transformar num profissional de sucesso. 

  No meu caso, o meu estágio teve a duração de seis meses, tendo sido os seis 

meses a trabalhar em Farmácia Comunitária (FC), na Farmácia Central de Valbom 

(FCV). O tempo investido neste estágio permitiu a consolidação de conhecimentos 

adquiridos anteriormente no percurso académico e a perceção da importância desses 

conhecimentos na realidade quotidiana. 

 Pessoalmente, considero este estágio indispensável, uma vez que é o primeiro 

verdadeiro contacto que o estudante tem com o mundo de trabalho farmacêutico, 

permitindo o primeiro contacto com o utente, estar próximo da gestão da FC mas, não 

menos importante, sentir a responsabilidade da profissão farmacêutica. O farmacêutico 

comunitário tem uma importância crucial como profissional último na dispensa do 

medicamento ao doente, farmacovigilância e aconselhamento. É essencial uma postura 

de responsabilidade e profissionalismo, pois é o farmacêutico que permite a ligação mais 

próxima da comunidade com a saúde. 

 Assim, estes seis meses de trabalho na FCV permitiram-me crescer tanto a nível 

profissional como pessoal. Acredito que esta aprendizagem, o empenho para ser uma 

boa profissional e ter um estágio de sucesso, a constante procura de conhecimento, 

permitir-me-ão crescer e abrir portas para o futuro de trabalho próximo. 

 O presente relatório encontra-se dividido em duas partes: a primeira parte 

direciona-se para as atividades desenvolvidas na farmácia e conhecimento adquirido 

durante o estágio; na segunda parte estão descritos trabalhos nos quais me dediquei ao 

longo do estágio, de forma a melhorar o meu trabalho como farmacêutica e que acreditei 

que mereceram um estudo mais aprofundado. 
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CRONOGRAMA___________________________________ 
 

Março 

 7 de Março de 2016 foi o meu primeiro dia de trabalho na FCV, o meu primeiro 

contacto com a FC. Comecei a adquirir os primeiros conhecimentos relativos à 

organização da farmácia e seu funcionamento. Neste período de adaptação tive a 

oportunidade de conhecer a organização de espaço, cada um dos trabalhadores e suas 

principais funções, tendo a primeira perceção da importância de cada papel de cada 

trabalhador, imprescindível ao bom funcionamento da farmácia. 

Fiquei maioritariamente encarregue da receção de encomendas e 

aprovisionamento de medicamentos e produtos de saúde, trabalho que ficou a meu cargo 

até ao final do estágio, tendo sido também o meu primeiro contacto com o sistema 

informático (SI). Este trabalho permitiu aumentar os meus conhecimentos no que diz 

respeito às variadas substâncias ativas existentes, dosagens aplicadas, nomes 

comerciais e nomes de laboratórios genéricos com consequente consolidação de 

conhecimentos, de modo a sentir-me mais segura para o próximo passo, o atendimento 

ao público. 

 

Abril 

 No segundo mês, comecei a acompanhar o atendimento ao público. Com um 

farmacêutico experiente a auxiliar-me, executei a dispensa de medicamentos, sujeitos a 

receita médica e não sujeitos a receita médica, tendo a primeira abordagem no 

aconselhamento farmacêutico. Adquiri conhecimentos relativamente ao serviço nacional 

de saúde (SNS), entidades comparticipadoras e aos diferentes graus de comparticipação. 

Para além disso, tive a oportunidade de aprofundar os conhecimentos relativos ao SI 

utilizado à parte da receção de encomendas, como o atendimento, impressão de receitas, 

verificação de faturas e lotes de receitas por faturar, bem como conhecer as informações 

relativas aos produtos que se encontram no SI. Paralelamente ao aconselhamento 

farmacêutico, comecei ativamente a avaliar os parâmetros fisiológicos e bioquímicos dos 

utentes. 

 

Maio 

Relativamente à dispensa de medicamentos e atendimento ao público, aperfeiçoei 

e desenvolvi as minhas competências com autonomia. Neste mês, também participei na 

conferência de receituário, atividade que fiquei encarregue até ao final do meu estágio, 

acompanhando e auxiliando no processo de faturação. 
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Junho 

 Ao estar mais à vontade no atendimento e adicionando o facto de muitos utentes 

da farmácia serem clientes habituais, comecei a criar afinidade com várias pessoas e a 

acompanhar de uma forma mais próxima as suas medicações, farmacoterapia e estilos 

de vida. Tendo em conta que a maior parte dos utentes são pessoas idosas, acompanhei 

vários problemas de saúde relativos ao envelhecimento, o que cativou o meu interesse 

nesse tema. Assim, iniciei o meu estudo em relação às alterações fisiológicas 

relacionadas com o envelhecimento, podendo desta forma melhorar o meu 

aconselhamento. 

 

Julho 

 No decorrer do meu atendimento próximo com o doente e na avaliação dos 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos, reparei na pouca importância atribuída pelos 

utentes às medidas não farmacológicas necessárias para combater fatores de risco 

cardiovascular (FRC). Por isso, senti a necessidade de transmitir mais inequivocamente a 

mensagem relativa a mudança de estilos de vida e as vantagens que podem trazer na 

qualidade de vida. Fiz, então, um folheto informativo a esclarecer esta questão, o qual 

ficou afixado no balcão e que distribuía a todos os utentes que se dirigissem à farmácia 

para avaliar parâmetros fisiológicos e bioquímicos. 

 

Agosto 

 Neste mês foi-me pedido para elaborar um cartaz de propaganda ao 

medicamento não sujeito a receita médica Dormidina®. Tendo em conta que muitas 

pessoas sofrem de dificuldade em dormir, temporária ou não, medicamentos que atuem 

neste sentido são muitas vezes procurados. Para elaborar este cartaz de marketing, eu 

pretendi complementá-lo com informação científica relevante para ajudar os utentes 

neste problema, fazendo um folheto informativo e aumentando os meus conhecimentos 

neste tema.  

 

Setembro 

Nas últimas duas semanas na FCV, continuei a aprofundar conhecimentos e 

consolidei todos os ensinamentos que me foram transmitidos ao longo do estágio. 
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1. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA__________________ 

 

O espaço físico da farmácia e sua organização é um fator de elevada importância, 

pois é esta organização que permite o bom funcionamento diário da farmácia e adequada 

atenção ao utente. As atividades direcionadas para a gestão dos medicamentos estão 

diretamente relacionadas com a qualidade de serviço e prestação de cuidados de saúde 

ao doente. É fundamental que esta organização seja planeada, de forma a que todo o 

ambiente permita a boa funcionalidade da farmácia, de modo a obter as condições 

necessárias à prestação de serviços farmacêuticos de qualidade. 

As atividades realizadas na FC direcionam-se ao medicamento e utente, tendo 

como principal objetivo a dispensa de medicamentos nas condições apropriadas de modo 

a minimizar os riscos do seu uso e a permitir a avaliação da condição clínica do utente1; 2. 

Todo o espaço deverá permitir que o utente se sinta à vontade e confortável para 

comunicar com o farmacêutico e esclarecer as suas dúvidas, tal como garantir que os 

medicamentos cheguem ao doente com a adequada integridade física e química e 

proporcionar um local de trabalho agradável aos profissionais. 

 

1.1. Localização e utentes 

 

Rua Doutor Joaquim Manuel Costa, nº 931, Valbom, 4420-435, Gondomar (Fig.1). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização da Farmácia Central de Valbom. 
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A rua onde se localiza a FCV é bastante movimentada, uma vez que é uma 

estrada central da cidade. Contudo, existe no seu redor uma grande zona habitacional. 

Consequentemente, muitos utentes são clientes habituais da farmácia, o que permite um 

acompanhamento a longo prazo do doente. Assim, muitas vezes é possível acompanhar 

a história clínica, a progressão de certas doenças crónicas e o estado psicológico e físico 

de cada pessoa. Nota-se, portanto, uma fidelização do utente com a farmácia adicional a 

uma grande proximidade entre o farmacêutico e o utente. 

Tive a oportunidade de percecionar esta proximidade com o doente, sentindo eu 

própria uma grande proximidade com vários utentes da região que se dirigiam à farmácia. 

É relevante mencionar que ao lado da farmácia existe o Centro Social e Cultural 

da Paróquia de Valbom, que engloba um centro de dia para idosos e um jardim-de-

infância. A FCV é o local principal a que os utentes que se encontram no centro de dia 

recorrem para buscar os seus medicamentos habituais, tendo um grande apoio dos 

funcionários da farmácia para acompanhamento e aconselhamento da sua saúde. 

 A população que mais frequenta a farmácia é uma população idosa, regularmente 

polimedicada. Esta condição a acrescentar ao facto de serem clientes habituais faz com 

que exista um acompanhamento permanente do indivíduo e que a atenção na dispensa 

de medicamentos seja redobrada. Por outro lado, o atendimento a idosos deve ser 

bastante especializado, principalmente quando as capacidades intelectuais do indivíduo 

se encontram modificadas, comum com o avançar da idade. Por isso, certos 

comportamentos são implementados para ajudar da melhor forma a perceção do doente 

da sua medicação. Exemplos disso são, quando a receita inclui uma prescrição do 

médico por Denominação Comum Internacional (DCI), ter a atenção de dispensar o 

medicamento do laboratório que o utente já está acostumado, para não confundir a 

medicação e as diferentes posologias, bem como escrever essas posologias nas 

embalagens de medicamentos que adquire. 

Apesar da maior parte dos clientes da farmácia serem pessoas com uma idade 

avançada, existem também muitas famílias jovens a viver nas proximidades, bem como 

uma escola muito próxima. Isto levou a que tivesse contacto com pessoas de faixas 

etárias diversas, o que me permitiu aperceber da importância de adequar o discurso ao 

individuo particular, de modo a existir compreensão por parte do utente. 

 Durante o curso, este contacto com o paciente é pouco explorado e trabalhado. 

Este estágio veio trazer uma mais-valia na minha comunicação com o paciente, na 

perceção de uma nova realidade e transmitiu-me a grande responsabilidade que é o 

papel farmacêutico na sociedade. 
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1.2. Horário de funcionamento 

  

O horário de funcionamento da farmácia para atendimento ao público é de 

segunda a sexta-feira das 9h às 20h, com uma pausa para almoço das 13h às 14h e aos 

sábados das 9h às 13h. A farmácia encontra-se de serviço de 27 em 27 dias. 

O meu horário de trabalho estabelecido desde o início do meu estágio foi de 

segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 18h, ficando normalmente uma vez por 

semana até às 19h. De minha vontade foi também trabalhar alguns sábados de manhã 

por curiosidade em entender as diferenças relativas ao movimento na farmácia nesses 

dias. 

1.3. Espaço físico 

  

Os espaços físicos e equipamentos obrigatórios da farmácia estão enquadrados 

legalmente de forma a cumprir o Decreto-Lei nº 307/2007 de 31 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º171/2012 de 1 de agosto3; 4. 

 

1.3.1. Espaço exterior 

O exterior da farmácia (Fig. 2) é um espaço característico, apresentando a “cruz 

verde” que se encontra iluminada sempre que a farmácia se encontra em funcionamento, 

e o letreiro bem visível “Farmácia Central”, servindo como fácil identificação da farmácia. 

São também definidas, pelo regime jurídico das farmácias de oficina, as informações que 

devem ser visíveis ao utente, pelo que, na entrada encontra-se afixado o horário de 

funcionamento da farmácia, bem como as restantes farmácias que se encontram em 

Serviço Permanente nessa semana no concelho de Gondomar e informação relativa à 

direção técnica3; 4. É também possível visualizar várias campanhas de marketing na 

montra da farmácia e informações relativas a produtos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2: Exterior da Farmácia Central de Valbom. 
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1.3.2. Espaço interior 

Ao entrar na FCV deparamo-nos com um ambiente devidamente cuidado, limpo e 

arrumado. Este é um espaço profissional e acolhedor, que permite ao utente sentir 

segurança, tanto na farmácia em si como nos seus trabalhadores. 

 

 Zona de atendimento ao público 

 A FCV tem uma zona de atendimento (Fig.3) que contém três balcões. Os três 

balcões apresentam-se suficientemente separados entre si, o que possibilita um 

atendimento mais personalizado, de forma que é possível uma maior privacidade e 

confidencialidade com o utente. 

 Atrás dos balcões de atendimento estão expostos alguns medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), suplementos alimentares e outros produtos de 

saúde, de forma ordenada. De fácil acesso do público encontram-se, maioritariamente, 

produtos de higiene dentária e produtos de dermocosmética. Para além disso, existem 

cadeiras destinadas ao descanso dos utentes e ainda uma balança multifunções, com 

capacidade de medir peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e pressão arterial (PA). 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zona de receção de encomendas e armazenamento 

 A zona de receção de encomendas é o local destinado à receção e conferência 

de encomendas para, posteriormente, os medicamentos serem arrumados nos respetivos 

locais. 

 O local de armazenamento dos produtos de saúde encontra-se acoplado com a 

zona de receção de encomendas. Este local de armazenamento é composto por gavetas 

deslizantes horizontais e verticais, nos quais se encontram os medicamentos de uso 

humano. Estes medicamentos estão organizados de acordo com a especialidade 

Figura 3: Zona de atendimento ao público. 
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farmacêutica, por ordem alfabética e, quando aplicável, por ordem crescente de 

dosagem. Os produtos que requerem baixas temperaturas são armazenados no 

frigorífico, como é o caso das vacinas, insulinas e certos colírios.  

 Quando o local primário de arrumação se encontra lotado, os produtos são 

colocados num armário específico para armazenamento de produtos cujo stock se 

encontra em maior quantidade. 

 Relativamente aos medicamentos de uso veterinário, estes encontram-se num 

armário distinto, fisicamente separado dos medicamentos de uso humano. 

 

 Local de determinação dos parâmetros bioquímicos e pressão arterial 

 É nesta zona (Fig. 4) que se realizam determinações de parâmetros bioquímicos 

como a glicemia e colesterol total, bem como a medição da PA. É também aqui que é 

possível um aconselhamento mais íntimo e personalizado, quando necessário uma 

privacidade maior do utente para com o farmacêutico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Zona de preparação de manipulados simples/suspensões 

 Esta zona é uma área de pequenas dimensões destinada à preparação, 

acondicionamento e controlo de medicamentos manipulados. Dispõe do material mínimo 

obrigatório presente no anexo à Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de dezembro5. Os 

equipamentos utilizados são de fácil lavagem e desinfeção, bem como as superfícies de 

trabalho6. 

  

  

 

Figura 4: Local de determinação dos parâmetros bioquímicos 
e pressão arterial. 
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 Outros 

 Para além dos locais mencionados acima, a FCV dispõe de um gabinete da 

Direção Técnica, destinado a funções relacionadas com a organização, gestão e 

administração da farmácia; uma zona de recolhimento utilizada maioritariamente quando 

a farmácia se encontra em Serviço Permanente e instalações sanitárias destinadas à 

utilização dos colaboradores da farmácia. 

  

1.4. Recursos humanos 

  

 A Dra. Maria Manuela é a responsável máxima pelos atos farmacêuticos 

praticados na farmácia, sendo ela a proprietária e Diretora Técnica. Na FCV colabora 

uma equipa coesa e ativa na prestação de cuidados de saúde (Tabela 1). Legalmente, as 

farmácias devem dispor de, pelo menos, dois farmacêuticos, sendo que um deles 

assume o cargo de Diretor Técnico3; 4. 

 

Tabela 1: Recursos humanos da Farmácia Central de Valbom. 

Nome Função 

Dr
a
. Maria Manuela Ferreira da Silva Proprietária e Diretora Técnica 

Dr. André da Silva Ferreira Farmacêutico 

Francisco Magalhães Ajudante Técnico de Farmácia 

Ilda Cristina Couto Ajudante Técnico de Farmácia 

Deolinda Jesus Ajudante Técnico de Farmácia 

Elisabete Ribeiro Funcionária de higiene e limpeza 
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2. GESTÃO DA FARMÁCIA________________________ 

2.1. Sistema informático 

  

 A FCV utiliza como SI de apoio o sistema Sifarma 2000, o qual tive a 

oportunidade de contactar e explorar. 

 Este sistema permitiu dar resposta à evolução tecnológica e gestão diária das 

farmácias, sendo considerado um apoio essencial no exercício da profissão. O sistema 

Sifarma 2000 é bastante intuitivo e de simples manuseio, desempenhando um papel 

fundamental, tanto na dispensa dos medicamentos como na gestão dos produtos 

existentes na farmácia. Neste programa é possível definir o acesso limitado segundo 

códigos, garantindo, assim, a segurança das operações no programa. 

 Relativamente à gestão dos produtos da farmácia, o Sifarma 2000 apresenta 

vantagens indiscutíveis, pois permite obter diversos dados de cada produto. Para além do 

stock ser gerido em função do SI, permite obter informações relativas ao histórico de 

vendas e compras de produtos, preços, produtos mais vendidos, consulta de vendas, 

peso dos diferentes organismos no volume de faturação, dentro de muitas outras 

funções. 

 

2.2. Gestão de stock 
  

 A gestão de stock em FC possui uma certa complexidade devido à grande 

variabilidade e quantidade de produtos existentes e ainda no cuidado que é necessário 

ter no seu aprovisionamento, para estes produtos chegarem ao consumidor final em 

perfeitas condições. Uma boa gestão de stock é fundamental para a gestão empresarial, 

para o ato farmacêutico ser o mais eficiente possível e para manter a estabilidade da 

farmácia. 

 No caso da FCV, esta gestão é conseguida pela utilização do SI. O stock deve ser 

definido tendo em conta as necessidades a alcançar, a procura por parte do utente e 

necessidades da farmácia. A situação ideal será o stock não ser excessivo, podendo 

colocar em causa o capital investido e implicando a necessidade de espaço físico para o 

armazenar; por outro lado, não deverá ser demasiado baixo, de forma a responder 

adequadamente à procura dos produtos por parte dos utentes. Assim, o farmacêutico tem 

um papel essencial na determinação do stock ideal, com o auxílio do SI. É de grande 

importância garantir uma equilibrada rotação de stock, conseguido ao definir o stock 

mínimo e máximo de cada produto. 
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 Estes stocks mínimo e máximo são estabelecidos no SI, ocorrendo uma gestão 

automática do stock de cada produto. Assim, caso o stock mínimo de um produto seja 

atingido, o SI regista uma proposta de encomenda no sistema, na quantidade necessária 

para atingir o stock máximo definido. 

 Existem vários critérios que são balanceados para estimar o stock ideal de um 

produto: Média mensal de vendas, prazos de validade, rotatividade dos produtos, perfil 

dos utentes que adquirem os produtos, sazonalidade dos produtos, entre outros. Assim 

sendo, a gestão do stock mínimo e máximo é uma atividade que requer constante 

atualização e atenção por parte dos trabalhadores. 

 Podem existir, eventualmente, como pude observar durante o meu estágio, erros 

de stock. Estes erros podem ocorrer devido a erros humanos, como por exemplo durante 

a receção de encomendas, devoluções de produtos e registo de vendas. Esta é uma 

situação de evitar, pois pode ter consequências desfavoráveis à farmácia, por isso é 

realizada, periodicamente, uma contagem manual de stock. 

 Uma situação necessária a ter em conta é que a farmácia deve ter disponível para 

venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma substância ativa, dosagem e forma 

farmacêutica, do grupo dos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo7. 

 

 2.3. Encomendas e aprovisionamento 

2.3.1. Fornecedores 

 A FC pode proceder à aquisição de medicamentos e produtos através de 

distribuidores grossistas ou diretamente a laboratórios, procedendo à sua encomenda 

(Anexo I). 

 A determinação do distribuidor com o qual a farmácia trabalha passa por analisar 

os critérios que melhor satisfazem as necessidades da farmácia, como condições 

financeiras oferecidas, hora de entrega de encomendas, facilidade de devolução de 

produtos e disponibilidade de produtos. 

 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de trabalhar com três distribuidores 

grossistas, preferenciais da FCV: Alliance Healthcare, OCP e Cooprofar, existindo várias 

entregas de encomendas ao longo do dia. 

 Com esta experiência, aprendi as diversas formas de trabalho de diferentes 

fornecedores, bem como as vantagens e desvantagens relativamente a cada um deles, 

incluindo fatores financeiros, flexibilidade de entrega de encomendas e disponibilidade de 

produtos. Melhorei também os meus conhecimentos relativamente ao circuito do 

medicamento. Por vezes, eram efetuadas encomendas diretamente ao laboratório. 
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2.3.2. Receção e conferência de encomendas 

 Durante o horário de funcionamento da farmácia, várias encomendas são 

recebidas ao longo do dia. Ao receber uma encomenda, é essencial efetuar a conferência 

da mesma. Junto com cada encomenda vem uma fatura original (Anexo II) e um 

duplicado. A partir dessa fatura, verifica-se se os produtos e quantidades recebidas estão 

de acordo com os valores faturados, confere-se o preço de venda ao público (PVP), o 

preço de venda à farmácia (PVF) e o prazo de validade de cada produto. A receção das 

encomendas inicia-se pelos produtos com condições especiais de conservação, como é o 

caso dos produtos de frio, de modo a garantir a sua colocação imediata no frigorífico. A 

receção dos produtos é feita pela leitura ótica do código nacional do produto (CNP). 

 No que diz respeito a produtos cujo PVP é definido pela farmácia e não pelo 

fornecedor, como é o caso de MNSRM, é ajustada a margem de comercialização 

praticada pela farmácia e, posteriormente, etiquetados os produtos com o PVP. 

 Esta foi a tarefa da qual fiquei encarregue desde o início do meu estágio até ao 

final. Esta primeira atividade deu-me a oportunidade de explorar e melhorar os meus 

conhecimentos relativamente ao SI em vigor. Para além disso, permitiu-me também, logo 

desde o início, o contacto com os produtos de venda na farmácia, nomeadamente com a 

variedade de substâncias ativas, respetivas dosagens aplicadas e denominações 

comerciais dos produtos. 

 

2.3.3. Armazenamento dos produtos 

 O armazenamento faz parte das atividades mais simples a exercer na farmácia, 

contudo, uma etapa essencial para o seu bom funcionamento. Todos os medicamentos e 

produtos de saúde necessitam de condições de acondicionamento adequadas, para que 

seja mantida a sua integridade. Adicionalmente, a organização no armazenamento é 

fundamental para a fácil acessibilidade por parte do farmacêutico, permitindo aceder ao 

medicamento correto, com rapidez. Assim, permite ao funcionário preocupar-se 

inteiramente com o doente, aumentando, portanto, a eficácia do atendimento. 

 Exerci a arrumação dos vários produtos desde o começo do meu estágio até ao 

final, seguindo sempre o conceito FEFO (“First Expire, First Out”), garantindo desta forma 

a correta rotação de stock, em que os produtos com prazo de validade mais curto são os 

primeiros a ser dispensados. 

 Esta tarefa, apesar de muitas vezes ser uma atividade morosa, foi deveras 

importante para melhorar o meu conhecimento, principalmente no que respeita a nomes 

comerciais de medicamentos e laboratórios genéricos, permitindo-me ficar com bases 

mais consolidadas para transmitir mais confiança no atendimento ao balcão. 
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2.4. Prazos de validade 
  

 A verificação dos prazos de validade é uma atividade mensal, com o objetivo de 

retirar os produtos que se encontram com prazos de validade a expirar, realizada com o 

apoio do SI, que fornece uma lista dos produtos nesta situação. Uma tarefa diária que 

facilita muito este controlo é aquando a receção das encomendas, verificar a data de 

validade dos produtos e colocar no SI. Ao detetar estes produtos, é realizada a devolução 

ao fornecedor que, ao aceitar, emite uma nota de crédito e procede à sua troca.  

 Deverá existir uma monitorização bem controlada dos prazos de validade dos 

medicamentos. Por um lado, a sua venda pode colocar em risco a saúde dos utentes, por 

outro, uma deteção tardia de produtos fora de prazo pode levar a uma impossibilidade de 

devolução e, assim, a uma perda do capital inicialmente investido. 

 Durante a receção de encomendas tinha sempre em atenção verificar todos os 

prazos de validade dos diferentes medicamentos e produtos de saúde, de forma a facilitar 

o controlo dos prazos de validade no final do mês. Executei a verificação dos prazos de 

validade sempre com um responsável a acompanhar-me. 

 

2.5. Irregularidades, devoluções e regularização de notas de 

crédito 
  

 Relativamente a irregularidades, a que tive a experiência de ser a mais comum é 

o não envio à farmácia de um produto que se encontra faturado. Nestes casos, a 

farmácia informa o fornecedor desse erro, por via telefónica, e este envia o produto em 

falta ou uma nota de crédito com o valor correspondente. 

 No caso das devoluções, estas podem ser feitas por variadas razões, desde 

prazos de validade curtos, embalagens danificadas, produtos pedidos por engano ou 

produtos recebidos diferentes dos pedidos. 

 Através do SI, imprimem-se as notas de devolução, constituídas por original, 

duplicado e triplicado. O original e duplicado são assinados, carimbados e enviados ao 

fornecedor, juntamente com o produto a devolver. O triplicado é assinado pelo funcionário 

responsável pela recolha, funcionando como comprovativo da entrega do produto. 

 Tal como no caso anterior, se a devolução for aceite pelo fornecedor, este envia 

outro produto ou uma nota de crédito com valor correspondente. No entanto, se o 

fornecedor não aceitar os produtos devolvidos, estes são novamente enviados para a 

farmácia acompanhados de uma guia de remessa que inclui o motivo da rejeição. 
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3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS_________________ 
  

Medicamento pode definir-se como qualquer substância com propriedades 

curativas ou preventivas, utilizada para estabelecer um diagnóstico ou restaurar, corrigir 

ou modificar funções fisiológicas, segundo o Estatuto do Medicamento8. 

A dispensa de medicamentos é a principal atividade praticada pelos 

farmacêuticos. Este ato consiste não só na entrega dos medicamentos ao utente, mas 

também requer ser acompanhado com um aconselhamento racional e adequado, com 

profissionalismo, responsabilidade e segurança, como pude confirmar no meu estágio. 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas, a dispensa dos medicamentos por 

parte do farmacêutico engloba fornecer medicamentos mediante prescrição médica, 

regime de automedicação ou ainda indicação farmacêutica, juntamente com toda a 

informação necessária para o uso racional dos medicamentos1. Esta informação relativa 

ao correto uso das substâncias é fundamental para o doente poder alcançar o maior 

benefício da terapêutica, juntamente com confidencialidade e sigilo que devem ser 

garantidos no momento da dispensa3; 8. Os medicamentos dispensados na FC podem ser 

classificados em Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou MNSRM. 

 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 
 

 Um medicamento é considerado como MSRM se presentes alguma das seguintes 

condições: Constitui um risco para a saúde se utilizado sem vigilância médica, mesmo 

quando utilizado para a indicação terapêutica a que se destina; constitui um risco para a 

saúde se utilizado com frequência e em quantidades superiores ao recomendado, para 

fins diferentes daquele a que se destina; se contiver substâncias em que a vigilância 

médica das suas atividades ou reações adversas seja indispensável; caso se destine a 

administração por via parentérica8. 

Os MSRM podem ser classificados como medicamentos de receita médica 

renovável, como é o caso para doenças crónicas ou tratamentos prolongados; receita 

médica especial, como, por exemplo, substâncias psicotrópicas ou estupefacientes; ou 

receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados, caso se 

destinem, por exemplo, a uso exclusivo hospitalar8. 

Tive o cuidado, na dispensa de MSRM, de me mostrar inteiramente disponível 

para esclarecer quaisquer dúvidas suscitadas pelo utente relativamente à sua medicação. 

Presenciei certos problemas e dúvidas das pessoas quando, por exemplo, era modificada 

pelo médico alguma medicação do doente, sendo necessário explicar a razão da 

mudança, novas posologias, etc. 
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3.1.1. Receita médica 

 A prescrição médica escrita manualmente foi, durante muito tempo, o método 

preferencial para os médicos comunicarem as suas decisões terapêuticas. No entanto, 

este método apresenta certas desvantagens, como a ilegibilidade da prescrição e 

consequente variação da interpretação da receita, risco de falsificações e ausência de 

informação acessível para o doente. 

A receita eletrónica, agora englobando a maioria das receitas prescritas, adveio 

na tentativa de corrigir estas falhas, aumentando a segurança no processo de prescrição 

e dispensa dos medicamentos. No entanto, de acordo com a legislação em vigor, a 

prescrição pode realizar-se por via manual (Anexo III) nas seguintes situações: Falência 

do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicilio 

ou outras situações até um máximo de 40 receitas por mês9. 

A receita eletrónica (Anexo IV) é a forma de prescrição médica mais utilizada 

atualmente, como tive oportunidade de confirmar durante o meu período de estágio. Isto 

porque, segundo a legislação em vigor, a prescrição de um medicamento deve ser feita 

por meio de receita eletrónica, e só excecionalmente por via manual. A prescrição deverá 

incluir, obrigatoriamente, a DCI da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a 

apresentação e a posologia9. Esta informação é codificada através do Código Nacional 

para a Prescrição eletrónica de Medicamentos (CNPEM). Esta situação era 

maioritariamente cumprida, contudo, a obrigatoriedade de constar a posologia na 

prescrição, por vezes, falhava. 

De acordo com a legislação prevista no Estatuto do Medicamento, o médico pode 

proceder a uma prescrição em que não seja possível a substituição do medicamento, 

indicando justificações8: 

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) Fundada suspeita, previamente reportada, de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa mas diferente denominação comercial; 

c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento 

com duração estimada superior a 28 dias; 

No caso da exceção a) ou b) o farmacêutico apenas pode dispensar o 

medicamento que consta na receita. No entanto, a exceção c) permite optar por 

medicamentos equivalentes de preço inferior. 

Relativamente à validade, as receitas têm a validade de 30 dias a contar da data 

de emissão ou, caso sejam renováveis, dispõem de validade de 6 meses para cada uma 

das 3 vias. As receitas manuais não podem ser renováveis9. 
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 3.1.2. Desmaterialização eletrónica da receita 

A implementação da receita eletrónica é uma iniciativa do Ministério da Saúde, 

com o objetivo primário de otimizar o processo de prescrição e dispensa de 

medicamentos. O conceito de centralização de dados e desmaterialização da receita é 

defendido por apresentar maior comodidade para o utente e menor risco de fraude. 

A receita eletrónica em formato papel já estava implementada na FCV no início do 

meu estágio. Contudo, tive a oportunidade de acompanhar uma nova mudança – Receita 

eletrónica sem papel (Anexo V). 

Anteriormente, de acordo com a Portaria nº 224/2015, de 27 de julho de 2015 foi 

implementado todo o circuito de Receita sem Papel – prescrição, dispensa e faturação10. 

Através do Despacho de 25 de fevereiro de 2016, a 01 de abril de 2016 a Receita sem 

Papel adquiriu caráter obrigatório, para todas as entidades do SNS11. Este novo modelo 

eletrónico inclui todo o ciclo da receita, desde a prescrição no médico, a dispensa na 

farmácia e conferência das faturas no Centro de Conferência de Faturas (CCF). Este 

modelo funciona a todos os níveis por sistema eletrónico. Para além disso, permite a 

prescrição, em simultâneo, de diferentes tipologias de medicamentos, ou seja, a mesma 

receita pode incluir fármacos comparticipados e não comparticipados. 

Relativamente ao utente, todos os seus produtos de saúde são incluídos num 

único receituário, podendo servir também de guia de tratamento, e este pode adquirir 

todos os produtos prescritos de uma só vez ou apenas parte deles, sendo possível obter 

os restantes em diferentes estabelecimentos e em datas distintas12. Uma das principais 

diferenças notadas entre a receita eletrónica com papel e receita eletrónica sem papel é o 

número de embalagens de medicamentos prescritas numa só receita. Agora, as 

prescrições médicas renováveis podem ter até seis embalagens do mesmo medicamento 

e não têm limite relativamente ao número de diferentes medicamentos. 

A Receita sem Papel inclui o número da prescrição, um “Código de acesso e 

dispensa” fornecido apenas ao utente, para validação da dispensa dos fármacos e um 

“Código de Direito de Opção”12. O utente pode ainda, no ato da consulta, receber uma 

guia de tratamento em suporte papel ou optar por receber através de e-mail, bem como 

receber por SMS os códigos acima referidos. 

Esta é, ainda, uma fase de transição, pois o objetivo final é o de conseguir através 

do cartão de cidadão e da cedência do código de acesso da guia de tratamento, o acesso 

automático à prescrição. Atualmente o sistema ainda permite aceder à receita sem o 

cartão de cidadão. 

 Com esta receita, tive a oportunidade de verificar que o utente aborda o 

farmacêutico com a prescrição apresentada, normalmente, em duas formas: Pode 
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possuir a guia de tratamento em suporte papel ou, por outro lado, apresentar a 

mensagem do seu telemóvel pessoal com os códigos necessários. 

 Nesta situação, o SI assume automática e eletronicamente o regime de 

comparticipação aplicável bem como os medicamentos que foram prescritos. Agora, 

certas situações obrigatórias na dispensa de um MSRM são automaticamente 

confirmadas pelo SI, como prazo de validade da receita, os medicamentos possíveis de 

incluir e o correto regime de comparticipação. 

 Durante esta mudança, pude refletir e observar sobre as vantagens e 

desvantagens desta nova receita eletrónica. A principal vantagem para a farmácia foi a 

simplicidade do processo e a diminuição da possibilidade de se verificarem erros de 

receituário porque as variáveis são automaticamente assumidas pelo SI e, para além 

disso, deixa de ser necessária a confirmação do receituário, uma vez que a receita fica 

automaticamente registada no SI aquando a dispensa dos medicamentos. 

Contudo, verifiquei algum incómodo por parte dos utentes, principalmente quando 

a estes não era dispensada uma guia de tratamento em papel e apenas a mensagem via 

telemóvel. Quando a prescrição médica é apenas cedida utilizando o envio dos códigos 

de acesso, o doente deixa de ter um suporte físico para acompanhar quais e quantos 

foram os medicamentos prescritos. Esta situação pode ser desfavorável, nomeadamente 

para a população idosa, pois certas pessoas podem não estar adaptadas a utilizar o 

telemóvel pessoal ou e-mail. 

3.1.3. Medicamentos genéricos e prescrição por DCI 

De acordo com a legislação em vigor: “A utilização de medicamentos genéricos é 

uma realidade consolidada internacionalmente, com inquestionável segurança, qualidade 

e eficácia, podendo desempenhar um papel estruturante na promoção da racionalidade e 

sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, bem como gerar importantes poupanças 

para os cidadãos”7. 

Um medicamento genérico (MG) é um medicamento com a mesma substância 

ativa, forma farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica que o medicamento original, 

de marca, de referência. Todos os medicamentos genéricos apresentam na embalagem 

exterior a sigla MG1. A prescrição por DCI permitiu dar preferência à evidência 

farmacológica como determinante da opção clínica. 

O sistema de preços de referência é o preço utilizado pelo SNS no cálculo da 

comparticipação do Estado, existente apenas nos medicamentos para os quais já existe 

MG equivalente comercializado. Atualmente o preço de referência dos medicamentos que 

integram o grupo homogéneo corresponde à média dos cinco preços mais baixos. 



MICF - RELATÓRIO DE ESTÁGIO 2015 - 2016 

 

Ana Rita de Magalhães Silva Lopes 19 

 

Durante todo o meu estágio verifiquei que persiste ainda a dúvida, receio e 

alguma falta de confiança da população em geral, principalmente a população mais 

idosa, relativamente ao uso de MG. Neste aspeto, nota-se ainda uma necessidade de 

informar o utente, sendo aqui o papel do farmacêutico fundamental. 

Percecionei também que, devido à grande variedade de MG para a mesma 

substância ativa, surgem dúvidas por parte dos utentes de qual o medicamento que 

deverão adquirir. Assim, senti a necessidade de descobrir e fornecer ao utente o 

medicamento do laboratório habitual, de forma a este não confundir a medicação e as 

diferentes posologias. 

3.1.4. Comparticipação de medicamentos 

 O acesso da população ao medicamento e à saúde é garantido, também, pelo 

Estado, que comparticipa os medicamentos. A comparticipação é regulada dependendo 

da demonstração técnico-científica da sua equivalência ou valor terapêutico acrescentado 

e ainda vantagem económica12. 

 Distinguem-se dois principais regimes de comparticipação - Regime geral e 

especial. No primeiro caso, o Estado paga uma percentagem do PVP consoante a 

classificação farmacoterapêutica, de acordo com os seguintes escalões: 

 

Relativamente ao regime especial de comparticipação, esta é efetuada de acordo 

com os beneficiários ou de patologias ou grupos especiais de utentes. No primeiro caso a 

comparticipação do Escalão A aumenta em 5% e, nos restantes escalões, aumenta 15%. 

Neste caso, a receita apresenta-se identificada com a letra “R”. Relativamente a grupos 

especiais de utentes ou patologias específicas, a comparticipação é definida por 

despacho próprio. Nesta situação, o despacho vem referido na receita juntamente com o 

medicamento sujeito a comparticipação especial. Os utentes do SNS apenas beneficiam 

de comparticipação para medicamentos prescritos em receita médica13; 14. Em relação 

aos descontos efetuados pela farmácia nos medicamentos comparticipados pelo Estado 

este incide na fração não comparticipada15. 

Para além disto, existem várias entidades e subsistemas de saúde que 

comparticipam numa fração do preço do medicamento, podendo existir um regime de 

complementaridade com o SNS. 

Escalão A Escalão B Escalão C Escalão D 

90 % 69% 37% 15% 
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3.1.5. Receituário 

 No ato de dispensa de um MSRM, o valor pago pelo utente corresponde à 

dedução da comparticipação aplicada. Por isso, existem procedimentos posteriores à 

venda de modo a que o valor da comparticipação seja reembolsado. Caso ocorra alguma 

irregularidade na dispensa dos medicamentos, o valor comparticipado não é devolvido à 

farmácia, evidenciando-se assim a importância da conferência de receituário. Para 

averiguar esta situação, as receitas são todas conferidas, frente e verso.  

Verifiquei se os medicamentos dispensados correspondem aos prescritos, se a 

comparticipação aplicada é a correta, se a receita possui carimbo da farmácia, está 

assinada e corretamente datada. 

A receita eletrónica em formato papel já apresentava uma vantagem comparando 

com as receitas manuais, uma vez que os medicamentos dispensados e a 

comparticipação aplicada ficam automaticamente corretos. A nova receita eletrónica sem 

uso de papel traz ainda mais vantagens a este nível, permitindo não ser mais necessário 

a recolha das receitas e sua verificação, pois o regime de comparticipações é feito 

eletronicamente pelo SI, não sendo necessário comprovar com qualquer receita física. 

As receitas são organizadas por lotes ao longo do mês (Anexo VI) e, no final de 

cada mês, o receituário destinado ao SNS é enviado para o CCF e o restante receituário 

é enviado para a Associação Nacional de Farmácias sendo a conferência, nesse caso, 

efetuada pelas respetivas entidades comparticipadoras. 

Participei ativamente na conferência de receituário, atividade que me ficou 

encarregue durante grande parte do meu estágio, acompanhando e auxiliando no 

processo de faturação. 

 

3.1.6. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos sujeitos a 

legislação específica. Isto deve-se às suas propriedades farmacológicas, pois atuam 

diretamente no sistema nervoso central, estando associados a tolerância e dependência. 

Assim, é fundamental garantir que estes medicamentos são utilizados de acordo com as 

indicações médicas e em tratamento clínico. Estes medicamentos têm de ser 

obrigatoriamente prescritos isoladamente na receita médica13. Para além disso é 

necessário fornecer informações ao SI relativas ao médico prescritor, ao utente ao qual é 

dirigido o tratamento e a identificação do adquirente. 
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3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 
 

 Os MNSRM são a classe de medicamentos alvo de utilização sem prescrição 

médica, automedicação ou indicação farmacêutica. Estes medicamentos são empregues 

com o objetivo de tratar ou atenuar sintomas ou patologias, bem como alterar 

fisiologicamente problemas de saúde de grandeza menor. Estes medicamentos são 

comercializados na farmácia e em locais devidamente autorizados pelo INFARMED, sob 

o regime de venda livre, isto é, regime de preços livres. 

 A responsabilidade farmacêutica coloca-se a um nível extremo nos casos de 

venda de MNSRM. O utente tem um papel ativo na escolha do medicamento, porém, a 

automedicação pode resultar no uso irracional e inapropriado de medicamentos. Por isso, 

o farmacêutico deve ter a consciência da importância do ato de dispensa de MNSRM, 

assegurando que o utente é bem informado sobre o medicamento que leva, bem como se 

este é adequado ao tratamento1. 

A indicação farmacêutica é o ato profissional no qual o farmacêutico se 

responsabiliza pela seleção e dispensa de um MNSRM e/ou indicação de medidas não 

farmacológicas. Esta situação depende de vários fatores, como alergias 

medicamentosas, situação fisiológica do doente, distúrbios de saúde já diagnosticados e 

medicação do utente. 

A indicação de medidas não farmacológicas deverá ser sempre a primeira linha 

de tratamento e só em falha desta, ou quando se apresente como indispensável, 

terapêutica farmacológica. Sempre que o farmacêutico considere não se tratar de um 

transtorno menor, o doente deverá ser encaminhado ao médico. 

 Tentei sempre, neste tipo de vendas, fazer um enquadramento do quadro clínico, 

realizando diversas questões relacionadas com sintomas do paciente, história clínica e 

farmacoterapêutica, historial de reacções adversas, etc. Ao reunir toda esta informação 

necessária, aconselhei o utente com determinado tipo de medicamento, terapêutica não 

farmacológica ou com indicação de consulta médica, com o apoio dos membros da FCV. 

Senti uma necessidade maior de aprofundar os meus conhecimentos relativamente a 

MNSRM com o intuito de melhorar o meu aconselhamento farmacêutico a este nível. 
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4. OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE_________________ 

4.1. Medicamentos manipulados 
 

Apesar de todos os medicamentos e produtos de saúde já comercializados, 

continua a existir a necessidade de produzir manipulados para ajustar doses, 

formulações ou vias de administração a um doente em particular. Um medicamento 

manipulado é definido como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

dispensado sob a responsabilidade do farmacêutico”16. A preparação de manipulados 

deve cumprir as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária1 e as Boas 

Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de 

Oficina e Hospitalar6. Após preparação de um manipulado, o seu PVP é calculado com 

base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos 

materiais de embalagem17. 

Na FCV é raro um utente requerer um manipulado, não se justificando assim a 

aquisição de matérias-primas. Notei, portanto, a falta de procura de medicamentos 

manipulados. 

 

4.2. Produtos dietéticos 
 

Dentro do grupo de produtos dietéticos, existe uma enorme diversidade de 

suplementos alimentares, alvo de grande procura para diversos fins: Controlo do peso, 

fadiga física e mental, entre outros. 

Contudo, é relevante ter em conta o facto de que os suplementos alimentares 

têm, como qualquer outro medicamento, efeitos adversos, e ainda de que não são alvo 

de farmacovigilância, uma vez que são da responsabilidade do Gabinete de Planeamento 

e Políticas (GPP) do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do 

Território, e não do INFARMED8. Assim, a atenção farmacêutica na dispensa de um 

suplemento alimentar deve ser, como na dispensa de qualquer outro produto, de grande 

responsabilidade. 

Ao aconselhar este tipo de produtos senti uma necessidade de efetuar uma 

avaliação personalizada a partir do contacto individual com o utente. Assim, consegui 

aconselhar diversos produtos deste tipo, mencionando sempre ao utente quais os 

compostos presentes que o ajudariam na sua situação em específico. 
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4.3. Produtos fitoterapêuticos 

 

Os produtos à base de plantas sempre foram procurados pela população, pois os 

fitoterápicos são considerados uma opção natural, e esse pensamento leva as pessoas a 

sentirem-se mais seguras. É da responsabilidade do farmacêutico informar que, mesmo 

sendo um produto natural, tem ação farmacológica e pode apresentar também efeitos 

adversos, existindo possibilidade de interações medicamentosas que, muitas vezes e 

incorretamente, não é considerada relevante.  

Atualmente, os medicamentos tradicionais à base de plantas encontram-se 

regulados pela secção VI do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto8. Estes são 

definidos como “qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias 

ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base 

de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou 

mais preparações à base de plantas”18.  

Pude verificar que os produtos mais procurados destinavam-se ao tratamento de 

insónias, nomeadamente produtos à base de valeriana, problemas gastrointestinais ou 

emagrecimento. 

 

4.4. Produtos cosméticos e dermocosméticos 
 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal são definidos como “qualquer 

substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 

superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a 

finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”19. 

Para além dos produtos cosméticos e dermocosméticos serem bastante 

procurados pelos utentes, existe uma vasta opção de escolha no mercado e, por isso, 

senti uma maior dificuldade no aconselhamento nesta área em específico. Durante o 

curso, esta temática é abordada muito superficialmente, levando a que seja necessário 

um estudo mais aprofundado para conseguir fazer um bom aconselhamento no âmbito 

desta matéria. 
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4.5. Produtos e medicamentos de uso veterinário 
 

A Direção-Geral de Veterinária é, atualmente, responsável pela qualidade, 

segurança e eficácia dos medicamentos veterinários. Este tipo de produtos desempenha 

um papel muito importante na manutenção da saúde e bem-estar dos animais, bem como 

no tratamento e prevenção de diversos problemas, inerente a uma questão de proteção 

da saúde pública20. 

A FCV possui poucos medicamentos dentro deste grupo, uma vez que são caros 

e, por isso, não têm grande procura na região em questão. No entanto, surgiram casos 

de procura destes medicamentos, nos quais eu senti muita dificuldade em esclarecer, 

uma vez que o conhecimento do farmacêutico nesta área é bastante diminuído. Por isso, 

certifiquei-me sempre de que era acompanhada por um responsável ou trabalhador da 

farmácia na resposta a estas questões. 

 

4.6. Dispositivos médicos 
 

Classifica-se dispositivo médico como “qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo (...) destinado pelo seu fabricante a ser 

utilizado especificamente para fins de diagnósticos ou terapêuticos (…)”21. Os dispositivos 

médicos podem apresentar várias finalidades desde diagnóstico, prevenção, controlo ou 

tratamento de uma doença ou lesão, estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de 

um processo fisiológico e controlo da conceção21. 

A FCV dispõe aos utentes vários dispositivos médicos como, por exemplo, testes 

de gravidez, luvas, seringas, tiras de medição de parâmetros bioquímicos, material de 

sutura e penso, material ortopédico, sistemas para aplicação parentérica e material para 

ostomizados e urostomizados. 

Tive também a oportunidade de contactar com estes produtos farmacêuticos 

desde cedo, tendo-me sido explicado o funcionamento e o aconselhamento necessário a 

dar para cada um deles. 
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5. SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS__ 
 

 Hoje em dia, a FC não é apenas um espaço onde se dispensa medicamentos. Ao 

longo do tempo, a farmácia foi evoluindo até ser considerada um espaço de saúde 

reconhecido. É neste sentido que o farmacêutico deve trabalhar e melhorar o seu 

atendimento ao público, de modo a que o utente se sinta acompanhado e num espaço 

seguro em relação à sua saúde. Existem específicos serviços farmecêuticos definidos 

que podem ser prestados pelas farmácias22. 

 A FCV dispõe de alguns serviços que ajudam a alcançar o bem-estar e a 

promoção da saúde dos seus utentes. 

5.1. Determinação de parâmetros fisiológicos 

5.1.1. Peso, altura e índice de massa corporal 

 A FCV dispõe de uma balança eletrónica multifunções, que permite ao utente 

avaliar o seu peso, altura e IMC. Não é necessário a intervenção de um profissional de 

saúde para a utilização da balança, no entanto, maioritariamente, um funcionário 

disponibiliza-se sempre para esclarecer dúvidas ao utente. 

Tive a oportunidade de receber esse papel várias vezes ao longo do estágio, 

fornecendo informações relativas aos valores de referência de IMC (Tabela 2) e de como 

adotar estilos de vida saudáveis e medidas não farmacológicas. 

Tabela 2: Valores de referência de índice de massa corporal
23

. 

Designação IMC (Kg/m
2
) Classificação 

Magreza severa < 16,00 Baixo Peso III 

Magreza média 16,00–16,99 Baixo Peso II 

Magreza moderada 17,00–18,49 Baixo Peso I 

Normal 18,50–24,99 Peso normal 

Pré-obesidade 25,00–29,99 Pré-obesidade 

Obesidade 30,00–34,99 Obesidade I 

Obesidade 35,00–39,99 Obesidade II 

Obesidade ≥ 40,00 Obesidade III 

5.1.2. Pressão arterial 

 A hipertensão arterial define-se como a elevação persistente da PA superiores 

aos valores recomendados (Tabela 3), considerada ser um fator de risco cardiovascular. 

 Como tive a oportunidade de observar, a FC tem um papel essencial no controlo e 

acompanhamento de doentes hipertensos.  
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Percecionei, assim, a importância do papel do farmacêutico na promoção de 

estilos de vida que contrariem este risco cardiovascular. Aconselhei vários utentes a este 

nível, acompanhando e incentivando também a adesão à terapêutica anti-hipertensora. 

Tabela 3: Valores de referência de pressão arterial
24

. 

Classificação Pressão Arterial Sistólica 

(mmHg) 

Pressão Arterial Diastólica 

(mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal 120 - 129 80 - 84 

Normal-Alta 130 - 139 85 - 89 

Hipertensão Grau I 140 - 159 90 - 99 

Hipertensão Grau II 160 - 179 100 - 109 

Hipertensão Grau III ≥ 180 ≥ 110 

 

5.2. Determinação de parâmetros bioquímicos 

5.2.1. Glicemia 

 A determinação da glicemia na FC efetua-se, fundamentalmente, para o controlo 

de diabetes mellitus. 

Pude verificar que muitos utentes abordavam o farmacêutico com dúvidas em 

relação a técnicas de medição de glicemia e problemas relativos aos aparelhos de 

medição. Aqui, tive o papel de prestar a estes doentes as informações necessárias de 

utilização dos aparelhos, bem como o aconselhamento e controlo do doente diabético. 

Relativamente ao doente não-diabético, se ocorrência de uma situação de 

glicemia em jejum superior ao valor de referência (glicemia em jejum ≥ 126 mg/dL)25 é 

importante não alarmar o utente e indicar locais para onde se deve dirigir para refazer o 

teste e, eventualmente, fazer mais testes complementares. 

5.2.2. Colesterol total 

 A determinação deste parâmetro é efetuada frequentemente, uma vez que existe 

um grande apoio informativo relativamente ao colesterol como risco de doenças 

cardiovasculares. O valor praticado pela FCV como objetivo de colesterol total é < 190 

mg/dL26, como referido nas normas. 

Exerci várias vezes a determinação deste parâmetro, acompanhando ao longo do 

tempo vários utentes, tendo sempre em conta o historial clínico, patologias e terapêutica 

farmacológica. 
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I. ENVELHECIMENTO__________________________ 

1. Enquadramento e objetivos 
 

Aprofundar os conhecimentos do tema “Envelhecimento” surgiu de grande parte 

dos utentes da FCV serem pessoas com idade superior a 65 anos. O principal objetivo foi 

analisar as modificações fisiológicas, psicológicas e comportamentais relacionadas com a 

idade e suas implicações na terapêutica, estilo de vida e qualidade de vida do idoso, 

proporcionando estes conhecimentos um aconselhamento mais eficiente. Para além 

disso, foi realizado um folheto informativo sobre a questão “Envelhecimento Ativo” (Anexo 

VII). Adicionalmente, a análise da medicação de um utente permitiu verificar o seu perfil 

de tratamento e estudar este tema com um caso de estudo prático. 

 

2. Relevância da geriatria na atualidade 
 

 O envelhecimento é um processo natural, progressivo e irreversível que se 

caracteriza pela sua imensa complexidade nas modificações morfológicas, bioquímicas, 

funcionais e psicológicas no indivíduo. O avançar da idade e suas modificações leva a 

consequências indiscutíveis, como a perda progressiva da capacidade de adaptação do 

organismo às exigências do dia-a-dia e às condições ambientais27.  

 A geriatria é a especialidade médica que estuda a doença no idoso e as 

mudanças inerentes do envelhecimento, tendo como principais objetivos a prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças e a manutenção da saúde em idade avançada, bem 

como o estabelecimento de cuidados nas doenças terminais28. 

Atualmente, nota-se um padrão demográfico caracterizado pelo envelhecimento, 

esperando-se alterações da estrutura etária com um continuado e forte envelhecimento 

da população em Portugal (Fig. 5, Fig.6). Segundo o Instituto Nacional de Estatística, 

existe uma tendência para o decréscimo da população jovem (pessoas com menos de 15 

anos de idade) paralelamente ao aumento da população idosa (pessoas com 65 anos ou 

mais), culminando, assim, na inversão da pirâmide etária29. 

O estreitamento da base advém da baixa fecundidade e diminuição da população 

jovem e o alargamento do topo deve-se a uma maior longevidade e, por isso, aumento da 

população idosa. De acordo com o Census 2011, 19,4% da população tem mais de 65 

anos (2 milhões de idosos) com uma previsão para 2060 de um terço da população (3 

milhões de idosos)29. 
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1: Pirâmide etária, em Portugal, 2012 
(estimativas) e 2035 (projeções). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta mudança demográfica deve-se a vários fatores, como a melhoria das 

condições socio-económicas, melhoria dos cuidados de saúde, grandes migrações da 

população jovem, guerras e diminuição da natalidade29. O envelhecimento populacional 

traz como consequências económicas preocupantes a diminuição da população 

produtiva, aumento da percentagem de população dependente e aumento da despesa 

com a segurança social. Para além disso, surgem consequências sociais como alteração 

das relações familiares, conflito de gerações e aumento da necessidade de instituições 

de assistência ao idoso30. 

Com esta crescente mudança populacional, a preocupação com o idoso e suas 

doenças características aumenta. Este assunto é de grande complexidade, devido às 

alterações do organismo, modificações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, possível 

presença de comorbilidades, polimedicação e elevada incidência de doenças crónicas27.  

Senti que existe a necessidade de adaptar a terapêutica às condições da 

população idosa, bem como divulgação de terapia não farmacológica, mudança de 

discurso de forma a ser percetível pelo utente e até na ajuda com familiares e cuidadores. 

Figura 5: Pirâmide etária, Portugal, 2012 (estimativas) e 2035 (projeções, por cenários).
29 

Figura 6: Pirâmide etária, Portugal, 2012 (estimativas) e 2060 (projeções, por cenários).
29 
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3. Modificações fisiológicas relacionadas com o 

envelhecimento 
 

 Com o avançar da idade ocorrem progressivas alterações fisiológicas que levam à 

diminuição da função de vários sistemas de órgãos e todas estas alterações têm como 

consequência um organismo cada vez mais debilitado31. 

Relativamente a doenças crónicas, as mais características dos idosos são 

doenças cardiovasculares, hipertensão, acidente vascular cerebral, diabetes, cancro, 

doença pulmonar obstrutiva crónica, doenças músculo-esqueléticas como artrite e 

osteoporose e doenças do foro mental como demência e depressão27. 

 O processo de envelhecimento afeta todos os órgãos, por isso, perceber melhor 

essas alterações permite entender melhor o seu impacto no indivíduo idoso. 

 

3.1. Pele 

 A pele é o maior órgão do corpo humano com várias e importantes funções 

fisiológicas: É a nossa principal barreira mecânica, regula a temperatura, responde a 

estímulos externos, inicia funções imunológicas e protege dos efeitos da luz ultravioleta32. 

Os sinais típicos associados ao envelhecimento da pele são o enrugamento, 

perda de firmeza, diminuição da espessura e palidez. Uma das razões é as alterações na 

maioria das células da pele, como diminuição da proliferação de queratinócitos, células 

endoteliais, células inflamatórias e fibroblastos, diminuição da densidade, proliferação e 

atividade bioquímica de melanócitos, o que contribui para a palidez da pele e diminuição 

da apresentação de antigénios e resposta imunitária a partir dos linfócitos epidermais. 

Verifica-se ainda o achatamento da junção dermo-epidermal com a idade, o que leva a 

uma pele menos resistente aos efeitos ambientais que a pele jovem33. 

Existem poucas mudanças na estrutura e função da epiderme com o 

envelhecimento, enquanto a derme é sujeita a diminuição da espessura e aumento da 

rigidez. Paralelamente ao envelhecimento da pele, ocorre a diminuição de vasos 

sanguíneos e consequente fluxo sanguíneo32. 

 Estas modificações da pele à medida que o processo de envelhecimento avança 

têm como consequência problemas como cicatrização de feridas, regulação de 

temperatura e funções de proteção mecânicas gerais. Assim, a reparação do dano físico 

é essencial sendo vantajoso no utente idoso um cuidado diário da pele32. 
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3.2. Sistema músculo-esquelético 

As mudanças na massa muscular relacionadas com a idade são chamadas de 

sarcopenia culminando na perda de massa e força da musculatura esquelética34. As 

fibras musculares, compostas por células musculares, sofrem alterações com diminuição 

do potencial de regeneração do músculo-esquelético e, consequentemente, da massa 

muscular35. Depois dos 50 anos de idade, a taxa metabólica basal do músculo diminui 4% 

por ano36. 

Foi demonstrada uma perda de neurónios motores e consequente perda de fibras 

musculares no músculo mais velho37. A perda de força muscular não resulta de falha no 

Sistema Nervoso Central (SNC) a ativar os nervos motores, mas sim nos nervos motores 

durante a contração voluntária do músculo que mostram atividade reduzida em pessoas 

mais idosas. Isto limita a força do músculo, levando a uma fadiga maior na contração 

prolongada no idoso comparando com a pessoa jovem38. 

Estas mudanças afetam o tamanho, força, resistência e funcionalidade nas 

pessoas idosas32. 

  

3.3. Visão 

Vários estudos têm demonstrado um aumento significativo na prevalência de 

problemas visuais com o avançar da idade39. Exemplos são a degeneração macular 

relacionada com a idade, doença degenerativa da retina, provocada pela perda 

progressiva de visão central e a formação de cataratas, que aumenta também com a 

idade32. 

As células da lente (tecido transparente não vascularizado contido dentro de uma 

cápsula) multiplicam-se mas não são eliminados, logo a lente continua a crescer ao longo 

da vida. Um dos mecanismos que se pensa ser responsável pelo amarelecimento da 

lente e pelo aumento na dispersão de luz é a agregação de proteínas. A retina é a parte 

do olho que responde à luminosidade e a sua densidade diminui com o envelhecimento32.  

As mudanças relacionadas com a visão que ocorrem com o envelhecimento 

resumem-se a diminuída adaptação ao escuro, a lente tornar-se amarela, incapacidade 

de focar objetos próximos (presbiopia), diminuição da sensibilidade ao contraste, 

diminuição do lacrimejo e hidratação do olho e diminuição profunda da acuidade visual 

em objetos em movimento32. Impreterivelmente, problemas visuais estão associados a 

perda de independência e funcionalidade no idoso40, bem como em afetar negativamente 

as funções cognitivas41. 
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3.4. Sistema cardiovascular 

Aquando o envelhecimento, existem alterações diversificadas na estrutura e 

função cardiovascular, englobando alterações estruturais, funcionais, moleculares e 

celulares. Isto leva o envelhecimento a constituir um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, aterosclerose, hipertensão arterial e 

fibrilação auricular42. 

As alterações no sistema cardiovascular incluem diminuição do débito cardíaco e 

aumento da resistência cardiovascular43. O coração torna-se ligeiramente hipertrofiado e 

a aorta e outras artérias tornam-se mais alongadas e rígidas, o que leva a aumento da 

pulsação, disfunção endotelial e padrões bioquímicos que se assemelham a 

aterosclerose32. Estas mudanças estão a ser relacionadas, possivelmente, a um aumento 

da atividade de angiotensina II na parede arterial44. 

Dentro das alterações na função sistólica pode ocorrer uma hipertrofia ventricular 

esquerda moderada, diminuição da velocidade de contração do miocárdio e aumento da 

sua rigidez levando a uma duração da contração sistólica prolongada. Na função 

diastólica, o relaxamento é atrasado. O processo de envelhecimento pode ter como 

consequências pressão arterial sistólica aumentada bem como pulsação. 

Molecularmente, é notado um aumento dos níveis de catecolaminas e diminuição das 

respostas mediadas por agentes beta-adrenérgicos32. 

 

3.5. Sistema imunitário 

A função do sistema imunitário diminui com a idade, devido a vários fatores: 

Diminuição da imunidade mediada por células, diminuição de produção de anticorpos e 

aumento de autoanticorpos. Ocorre ainda a diminuição de hipersensibilidade e de 

resposta a mitogénios para proliferação celular, atrofia do timo, característica notória do 

envelhecimento, e consequente diminuição das suas hormonas32; 45. 

Estas alterações do sistema imunitário propiciam um aumento da frequência de 

infeções, aumento da prevalência de neoplasias, doenças autoimunes e diminuição da 

resposta a vacinas32; 46. 

 

3.6. Sistema pulmonar 

Com o envelhecimento, o pulmão sofre alterações no seu tecido que mimetizam 

estados associados com o processo de doença. Ocorre um aumento de diâmetro da 

traqueia e vias aéreas centrais com endurecimento da parede torácica, um decréscimo 

nos espaços intervertebrais e perda da força muscular respiratória. A força diafragmática 

diminui com o envelhecimento o que predispõe a fadiga. A tosse torna-se menos eficaz 
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bem como a ação ciliar32. Estas alterações têm como consequência quedas nos volumes 

pulmonares e taxas de fluxo que afetam o volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (FEV1) e a capacidade vital forçada (CVF)47. 

Pessoas mais velhas respondem mais positivamente a constritores brônquicos e 

têm uma resposta mais fraca a agentes β-agonistas, devido à redução da afinidade do 

receptor β com o envelhecimento32. 

3.7. Sistema nervoso 

 Ocorrem várias alterações no SNC com o envelhecimento, como uma pequena 

diminuição na massa cerebral, fluxo cerebral diminuído, diminuição da densidade de 

ligações dendríticas, aumento do número de placas senis espalhadas e novelos 

neurofibrilares, alteração de neurotransmissores como a dopamina e serotonina, perda 

de neurónios, aumento da atividade de monoamina oxidase e atraso no tempo de reação 

e processamento central32. Com a idade, há uma perda de funcionalidade na transmissão 

química entre neurónios48. Há também a diminuição do tamanho de fibras mielinizadas e 

aumento da heterogeneidade das bainhas de mielina nos axónios49. Há também uma 

diminuição da resposta do sistema nervoso autónomo50. 

A disfunção anatómica relativa ao sistema nervoso aumenta com o 

envelhecimento e todas estas mudanças estão relacionadas com a senescência e 

produzem um declínio no desempenho do indivíduo, podendo afetar a sua autonomia32. 

 

3.8. Sistema esquelético 

A perda de massa óssea ao longo da vida é um acontecimento geral. Contudo, as 

mulheres têm uma predisposição maior para a perda de osso com o início da 

menopausa, enquanto os homens sofrem desta perda mais lentamente32. 

A remodelação do osso ocorre através da reabsorção e formação óssea com a 

atividade de várias hormonas. O nível de cálcio sérico mantém-se com a idade, mas a 

forma como é mantido muda drasticamente – O cálcio sérico é cada vez mais mantido 

pela reabsorção de osso e não pela reabsorção de cálcio pela dieta32. Ocorre ainda uma 

diminuição de sensibilidade da paratiróide ao cálcio, capacidade de resposta do rim para 

a PTH e capacidade de resposta do intestino ao calcitriol32. 

Estas mudanças culminam, muitas vezes, no aparecimento de doenças ósseas 

como a osteoporose, doença esquelética mais prevalente caracterizada por baixa massa 

óssea e deterioração da microarquitectura do tecido ósseo, o que aumenta a 

suscetibilidade para fraturas32. A suplementação de cálcio é eficaz na redução dos níveis 

de PTH, reduzindo a perda de osso no idoso51. 
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3.9. Sistema gastrointestinal 

No geral, o trato gastrointestinal é preservado mas existem uma série de 

alterações fisiológicas com o potencial de influenciar a absorção e metabolização de 

fármacos e a função gastrointestinal, com consequências clínicas52. A nível intestinal, no 

geral, ocorre uma redução de massa corporal total e taxa metabólica basal. Há o 

aumento da produção de ácido gástrico, redução da taxa de esvaziamento gástrico e 

diminuição da motilidade do intestino53. O fluxo de sangue no intestino está também 

reduzido bem como a superfície de absorção. Estas alterações levam a um aumento de 

incidência de úlcera péptica em idosos com a redução de prostaglandinas 

gastrointestinais32. 

A nível hepato-biliar, a diminuição do débito cardíaco referido anteriormente leva a 

consequente diminuição do fluxo sanguíneo hepático. Sendo o fígado o principal órgão 

de metabolização de fármacos, esta condição pode levar a uma diminuição de 

metabolismo de fármacos, prolongando o seu tempo de semi-vida43. 

A absorção de nutrientes pelo trato gastrointestinal depende de múltiplos fatores e 

é bastante variável: Compostos lipídicos solúveis como a vitamina A aumentam a sua 

absorção, ao contrário de vitamina D que diminui, enquanto a absorção de colesterol é 

aumentada54. 

 

3.10. Sistema renal 

As mudanças no sistema renal envolvem modificações anatómicas e funcionais, 

tornando a capacidade do rim de responder ao stress progressivamente mais limitada55. 

Ocorre uma perda de massa renal, com redução do tamanho e peso do rim e 

relativa atrofia cortical. As alterações glomerulares englobam o aumento do número de 

glomérulos esclerosados, hipertrofia dos glomérulos remanescentes e aumento da 

espessura da membrana basal. A nível tubular ocorre a redução do número de túbulos e 

atrofia do epitélio tubular, o que leva a uma deficiência no manuseio de sódio e potássio e 

transporte tubular, incapacidade de concentração e diluição com acidificação 

prejudicada32. 

A funcionalidade do sistema renal encontra-se, assim, comprometida com 

diminuição da taxa de filtração glomerular, diminuição da clearance de creatinina, 

aumento da fração filtrada e aumento da permeabilidade de macromoléculas56. 
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4. Alterações farmacocinéticas no envelhecimento 
 

O processo biológico de envelhecimento tem uma grande influência na 

medicação, o seu circuito no organismo com alteração farmacocinética e resposta 

farmacodinâmica50. Agravando, a população idosa é a que vai desenvolver várias 

doenças e, consequentemente, a que está sujeita à toma de vários medicamentos57. 

Assim, as mudanças fisiológicas referidas anteriormente juntamente com comorbilidades 

e polimedicação tornam mais complexa a terapêutica medicamentosa no idoso57. 

 

4.1. Absorção 

São vários os fatores que interferem na biodisponibilidade de fármacos após 

administração oral, como a fração absorvida através da mucosa gastrointestinal, a fração 

que passa pelo trato gastrointestinal e o efeito de primeira passagem hepático50. Apesar 

das alterações já referidas no sistema gastrointestinal, a absorção da maior parte dos 

fármacos que permeiam o epitélio gastrointestinal por difusão não está diminuída58. 

4.2. Distribuição 

Com o envelhecimento nota-se normalmente um aumento de tecido adiposo, 

levando a que os fármacos lipófilos tenham um aumento de volume de distribuição, com 

aumento do seu tempo de semi-vida, enquanto fármacos hidrófilos tendem a ter um 

menor volume de distribuição57. Isto resulta num aumento da concentração plasmática do 

fármaco, comparando com a observada na população jovem. O uso de diuréticos pode 

reduzir ainda mais o espaço extracelular, podendo ter como consequência uma 

acentuação nos efeitos adversos58. 

Alguns indivíduos mais fragilizados perdem muito peso, sendo necessário um 

cuidado especial na administração de doses, pois a mesma dose irá significar maiores 

concentrações plasmáticas comparando com indivíduos de peso médio ou jovens58. 

4.3. Metabolização 

À medida que o efeito de primeira passagem hepática pode ser reduzido devido 

às alterações hepáticas e cardiovasculares referidas, a biodisponibilidade de alguns 

fármacos pode ser aumentada. A metabolização hepática nos idosos pode ser reduzida 

até 30%57. As reações de metabolização fase I mediadas pelo Citocromo-P têm maior 

probabilidade de serem afetadas do que reações fase II, que se mantêm relativamente 

inalteradas, uma vez que a atividade de enzimas de conjugação se mantem58. 
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4.4. Excreção 

A mais importante alteração farmacocinética é a redução da eliminação renal de 

fármacos58. Em dois terços dos indivíduos idosos a excreção renal está diminuída até 

50%57. Existem relatos de que a progressão da lesão renal pode ser retardada por 

inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECAs)59. 

Devido às mudanças no sistema renal já mencionadas, é esperado um declínio da 

clearance de fármacos que são maioritariamente eliminados pelo rim58. Não ter em 

consideração esta condição no envelhecimento levará ao aumento de concentrações 

séricas de fármacos e reações adversas60. 

 

5. Alterações farmacodinâmicas no envelhecimento 
 

Em adição às mudanças farmacocinéticas, as alterações no organismo e órgãos 

no idoso criam uma tendência geral para aumento da sensibilidade farmacodinâmica61.  

Alguns estudos sugerem alterações na resposta a anticoagulantes. Alguns 

fármacos cardiovasculares e respiratórios tendem a ter um maior efeito na pressão 

arterial e débito cardíaco em idosos62. Por outro lado, é notada a diminuição da eficácia 

funcional de algumas enzimas, como a glicoproteína-P na barreira hematoencefálica, 

resultando num aumento de sensibilidade a drogas psicoactivas, aumentando a 

vulnerabilidade dos idosos para neurolépticos61. 

O estudo da farmacodinâmica é bastante mais complexo comparando com a 

farmacocinética, uma vez que a farmacodinâmica varia muito dependendo do fármaco 

estudado e a medição da resposta é mais difícil de generalizar62. 

 

6. Envelhecimento Ativo 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Envelhecimento Ativo como o 

processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem. A OMS refere-se ainda à 

qualidade de vida como um conceito complexo, amplo e subjetivo, que engloba várias 

vertentes27. 

Fatores que influenciam a qualidade de vida são a atividade física, doenças e 

tratamento, interações sociais, estado de saúde, nutrição e bem-estar, religião, cuidador 

e família, a comunidade onde o indivíduo se insere, o seu grau de independência, 

políticas sociais e de saúde, funcionamento físico, mental e social63. Relativamente ao 
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envelhecimento, a qualidade de vida é largamente determinada pela capacidade de 

autonomia e independência27. É necessário existir uma promoção do estado de saúde 

mental, integração do indivíduo na sociedade e prevenção da saúde física, diminuindo o 

risco de doença e incapacidade64. 

O folheto informativo criado teve como objetivo sensibilizar a população mais 

idosa para algumas medidas que se podem colocar em prática para melhorar a qualidade 

de vida, abrangendo temas críticos para esta população em específico, como a 

polimedicação, doenças cardiovasculares, prevenção de quedas, depressão e medidas 

que ajudam a manter as funções mentais e cognitivas. 

 

7. Caso de estudo – Análise de perfil farmacoterapêutico 

 

O senhor FP é um utente que frequenta a FCV há vários anos e que tive a 

oportunidade de acompanhar durante grande parte do meu período de estágio, 

aproximadamente 4 meses. O utente é do sexo masculino, tem 82 anos e está sujeito a 

uma terapia farmacológica vasta (Tabela 4). É considerado um doente com elevado risco 

cardiovascular, uma vez que apresenta hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e 

devido à sua idade. Não é fumador. 

Tabela 4: Perfil farmacoterapêutico do utente FP. 

Fármaco/Dosagem Indicação terapêutica ou 

Grupo Farmacológico 

Posologia* 

Alprazolam/0,5 mg Ansiolítico, benzodiazepina C 

Pantoprazol/20 mg Inibidor da bomba de protões PA 

Amlodipina/10 mg Bloqueador da entrada de cálcio PA 

Rilmenidina/1 mg Agonista α-2 central PA 

Ramipril + Hidrocorotiazida/5 + 25 mg IECA + Tiazida PA 

Furosemida/40 mg Diurético da ansa PA 

Clopidogrel/75 mg Antiagregante plaquetário PA 

Rosuvastatina/10 mg Estatina PA 

Linagliptina/5 mg Anti-diabético oral PA 

*C: Ceia; PA: Pequeno-almoço 

 Alprazolam está indicado no tratamento de estados ansiosos, ansiedade em 

doentes com depressão ou outras situações temporárias de ansiedade e situações de 

pânico. Este fármaco está incluído na classe terapêutica das benzodiazepinas, com efeito 

depressor do SNC, no entanto o seu mecanismo de ação exato é desconhecido65. O 

doente deve ser avaliado regularmente e o tratamento deveria ser o mais curto possível. 
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Contudo, verifica-se nos doentes geriátricos uma forte tendência para a dependência e 

tolerância com diminuição da eficácia do efeito hipnótico, levando a um tratamento mais 

prolongado58. As mudanças farmacodinâmicas relacionadas com a idade são 

particularmente importantes, uma vez que a toma destes medicamentos está associada a 

quedas e fraturas da anca, possivelmente devido aos seus efeitos adversos, como 

sonolência66. 

Pantoprazol está inserido na classe de inibidores da bomba de protões, inibindo a 

secreção de ácido clorídrico no estômago por ação sobre a bomba de protões das células 

parietais. É utilizado em adultos para prevenção de úlceras gastroduodenais bem como 

em pacientes de risco, com necessidade de tratamento contínuo com anti-inflamatórios 

não esteróides. A dose recomendada é um comprimido por dia, tal como o efetuado. 

Apesar da substância ser quase exclusivamente metabolizada no fígado, o aumento da 

concentração plasmática em idosos, concomitante da perda de função hepática já 

mencionada, não é clinicamente relevante. No entanto, os inibidores da bomba de 

protões possuem outros riscos para a população idosa, especialmente quando utilizados 

durante um período de tempo prolongado, pois podem aumentar moderadamente o risco 

de fraturas da anca, punho e coluna vertebral, podendo aumentar o risco global de fratura 

em 10-40%67. 

Amlodipina pertence ao grupo terapêutico de derivados dihidropiridínicos 

exercendo o seu efeito inibindo a entrada de iões de cálcio para o músculo liso cardíaco e 

vascular. A sua ação anti-hipertensora resulta do efeito relaxante direto sobre o músculo 

arterial. Os efeitos de redução da tensão arterial deste medicamento são cumulativos 

com outros medicamentos anti-hipertensores. É necessário ter em conta que a 

depuração da amlodipina tende a diminuir em pacientes idosos, com consequente 

aumento do tempo de semi-vida, por isso, é necessário um cuidado especial no aumento 

da dose neste grupo etário68. Este medicamento poderá ter como efeitos adversos 

broncospasmo, fadiga e bradicardia69. 

Hyperium® (rilmenidina) está incluído na classe de fármacos que afetam o 

aparelho cardiovascular indicado para hipertensão arterial. Devido à possibilidade de 

hipotensão ortostática, os doentes idosos devem ser advertidos para o risco aumentado 

de quedas. É também necessário ter em atenção que a associação com depressores do 

SNC, como as benzodiazepinas, pode ter consequências na vigilância, podendo tornar-se 

perigoso a utilização de máquinas e condução de veículos. Contudo, estudos 

demonstraram que a incidência dos efeitos secundários como sonolência, obstipação e 

secura da boca não difere dos observados com placebo70. 
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Triatec Composto Forte® (Ramipril 5mg + Hidroclorotiazida 25mg) é constituído 

pelo conjunto fixo de IECA com um diurético tiazídico. Ramipril pode ser utilizado 

clinicamente para a hipertensão, insuficiência cardíaca, nefropatia diabética e pessoas 

com risco de doença cardíaca isquémica69. É recomendado precaução em doentes 

tratados concomitantemente com diuréticos, uma vez que poderá ocorrer hipotensão. Ao 

associar este fármaco com agentes antidiabéticos ou insulina podem ocorrer reações 

hipoglicémicas, pois a hidroclorotiazida pode atenuar o efeito dos medicamentos 

antidiabéticos, logo a monitorização cuidadosa da glicemia é necessária neste paciente. 

Adicionalmente, o efeito de anticoagulantes orais pode ser diminuído, também devido à 

utilização da tiazida69; 71. 

Furosemida é um diurético da ansa indicado para o tratamento de edemas de 

origem cardíaca, hepática, renal e hipertensão arterial. O seu tratamento deve ser 

realizado em conjunto com uma dieta pobre em sal69. Pode ser utilizada em conjunto com 

outros anti-hipertensores. Efeitos adversos relacionados com a ação renal são comuns 

devido à perda excessiva de sódio e potássio e diurese, podendo causar hipovolemia. 

Pode ainda ocorrer hipotensão sintomática que resulte em tonturas, desmaio ou perda 

dos sentidos, agravados em doentes a tomar outras medicações que possam provocar 

hipotensão. Todos estes efeitos adversos são mais preocupantes e frequentes em 

pacientes idosos. O tratamento com este fármaco necessita de supervisão médica 

regular no caso de doentes com diabetes mellitus, como o caso. É necessário ter 

especial atenção a doentes a que seja administrado concomitantemente diuréticos e 

IECA, particularmente no início de tratamento com o diurético, pois pode ocorrer o risco 

de hipotensão ou deterioração da função renal69; 72. 

Clopidogrel é um pró-fármaco em que um dos metabolitos é um antiagregante 

plaquetário, inibindo a resposta plaquetária, e está indicado na prevenção de acidentes 

aterotrombóticos. É administrado ao utente de forma a prevenir um evento 

cardiovascular73. Clopidogrel tem um efeito aditivo com a aspirina69. 

Crestor® é um medicamento cuja substância ativa é a rosuvastatina, a estatina 

mais potente atualmente no mercado para a redução dos níveis séricos de colesterol. 

Neste caso em concreto, é utilizada mais particularmente para prevenir acontecimentos 

cardiovasculares major como adjuvante de correção de outros fatores de risco e não 

propriamente para tratamento de hipercolesterolemia. Isto deve-se a outros efeitos das 

estatinas já demonstrados como melhora da função endotelial, redução da inflamação 

vascular, redução da agregação de plaquetas, estabilização da placa aterosclerótica, 

ação antitrombótica, entre outros69. Os doentes devem ser advertidos a notificar 

imediatamente dor muscular, astenia ou cãibras inexplicáveis, particularmente se 
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associados a mal-estar ou febre. Alguns estudos sugerem que as estatinas podem 

aumentar a glicemia. Este risco é, no entanto, suplantado pela redução do risco vascular 

das estatinas e, portanto, não deve ser uma condição para interromper a terapêutica69; 74. 

Trajenta® tem como substância ativa linagliptina, um inibidor da dipeptidil-

peptidase-4 (DPP-4), indicado no tratamento de diabetes mellitus tipo 2 para controlo da 

glicemia, quando a metformina está contraindicada. Tem demonstrado segurança e 

eficácia em casos especiais, como os idosos75. 

O acompanhamento e monitorização terapêutica são conseguidos, direcionados 

para algum sintoma que possa surgir e importante medição de glicemia e pressão 

arterial, de forma a estar alerta a qualquer alteração fisiológica. 

8. Considerações finais 
 

Durante o meu período de estágio, a situação mais notável que verifiquei é o facto 

que os idosos são o grupo etário mais assíduo na farmácia. Apresentam uma grande 

fidelidade, para além de que são eles que apresentam grande parte das prescrições 

médicas que chegam à farmácia. Assim sendo, são um grupo que requer muita atenção e 

simpatia por parte dos trabalhadores. 

 O meu estudo permitiu-me compreender melhor as limitações condicionadas pelo 

envelhecimento. Patologias como, por exemplo, a demência, dificultam a comunicação, e 

é necessário arranjar estratégias para o farmacêutico ter a confiança de que a medicação 

vai ser tomada corretamente, como falar com o cuidador ou escrever a posologia nas 

embalagens dos medicamentos ou numa folha reservada a consulta desta posologia. 

Senti que este grupo populacional necessita de um atendimento especial. Para 

isso, o farmacêutico deve, para além da dispensa dos medicamentos, escutar o utente, 

confortar e manter um acompanhamento próximo, para que o utente se sinta confortável 

e tranquilo. Adequar o discurso à condição do utente, ao seu nível social, falar devagar e 

clarificar quaisquer dúvidas são situações indispensáveis. É de extrema importância a 

vigilância do farmacêutico, o profissional de saúde mais próximo que consegue 

percecionar a medicação do doente, de forma a saber se existem erros na sua utilização. 

Com este estudo e a execução do folheto informativo, senti que consegui atingir e 

sensibilizar alguns utentes que se encontram nesta faxa etária no sentido de alterar 

comportamentos e melhorar o seu estilo de vida. Com isto, aprofundei também os meus 

conhecimentos neste tema, permitindo melhorar o meu aconselhamento a esta 

população em específico. Só assim o objetivo do farmacêutico com o utente idoso é 

conseguido, sendo um suporte sólido de saúde, física e mental, a que o doente recorre 

regularmente.  
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II. RISCO CARDIOVASCULAR____________________ 

1. Enquadramento e objetivos 
 

Durante o meu período de estágio, tive a oportunidade de verificar que a maioria 

dos utentes da farmácia é, na verdade, bastante preocupada com a sua terapia 

farmacológica, raramente falhando na toma do medicamento correto e sua posologia. 

Contudo, nota-se que a forma como a maioria dos doentes controlam certos FRC como, 

por exemplo, hipertensão e hipercolesterolemia, se restringe à terapia farmacológica, 

negligenciando a terapia não farmacológica. 

O objetivo principal do desenvolvimento deste tema foi o de sensibilizar a 

população para a importância de adquirir estilos de vida saudáveis e como minimizar 

FRC com a mudança de estilo de vida pode ter uma influência significativa no combate a 

DCV e problemas associados. Para isso, foi feito um folheto informativo dedicado 

especificamente ao risco cardiovascular, FRC e medidas não farmacológicas (Anexo 

VIII). O intuito foi o de distribuir esses folhetos, para além de a qualquer pessoa que se 

dirigisse à farmácia, mais especificamente aos utentes que realizassem a medição da 

pressão arterial, níveis de colesterol e glicemia, de forma a prestar o melhor 

aconselhamento farmacêutico possível. 

2. Doença cardiovascular em Portugal 
 

O panorama das doenças cardiovasculares (DCV) em Portugal tem sofrido uma 

evolução positiva na última década, quer sobre as taxas globais de mortalidade quer ao 

nível de planos assistenciais. Contudo, as DCV continuam a ser uma área que se 

mantem no topo das causas de morte em Portugal e em toda a Europa. Assim, manter a 

continuidade desta evolução é essencial, sendo necessário manter e reforçar a 

divulgação da adoção de estilos de vida e alimentação saudáveis, prevenção, tratamento, 

reabilitação e promoção de estratégias de saúde para combater FRC modificáveis dentro 

da população76. 

As doenças do aparelho circulatório são a principal causa de morte em Portugal 

(Fig. 7). São também definidas duas componentes diferentes dentro das DCV, a doença 

cérebro-vascular, com maior expressão no acidente vascular cerebral (AVC) e a doença 

cardíaca isquémica, que engloba diferentes formas de apresentação clínica, incluindo o 

enfarte agudo do miocárdio76. O AVC e a doença cardíaca isquémica são as principais 

causas de mortalidade, morbilidade e invalidez em Portugal77. 
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Figura 7: Percentagem de óbitos no total das causas de morte em Portugal entre 1988 e 2012. 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, IP (2014). 

 Segundo a OMS, existe ainda outra problemática, as diferenças significativas no 

estado de saúde dos portugueses de acordo com o género, região demográfica e nível 

socio-económico78. Existe uma associação entre o nível socioeconómico, DCV e FRC, 

apresentando frequências e desigualdades económicas significativas, que incluem várias 

teorias e variáveis, desde exposição aos fatores que desencadeiam a doença, 

necessidades e recursos disponíveis à população. As DCV e os FRC na sua 

generalidade, como hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade, têm uma maior 

incidência nos níveis socioeconómicos mais baixos, o que pode demonstrar a presença 

de estilos de vida e comportamentos responsáveis pelas DCV, enquanto que dentro do 

nível socioeconómico mais elevado, existem mais fumadores79.  

3. Risco cardiovascular e fatores de risco cardiovascular 
 

Maioritariamente, as DCV têm uma base aterosclerótica, podendo envolver o 

coração, cérebro e circulação periférica, estando associados a múltiplos FRC80. O risco 

cardiovascular entende-se como a probabilidade de um indivíduo vir a ter um evento 

cardiovascular num determinado período de tempo, como por exemplo, enfarte agudo do 

miocárdio, angina de peito, doença arterial periférica, AVC81. 

 Os FRC podem ser divididos em modificáveis e não modificáveis (Tabela 5), 

formando quatro categorias: Biológicos (hipertensão, diabetes mellitus, 

hipercolesterolémia, dislipidémia, excesso de peso), associados ao estilo de vida 

(tabagismo, dieta, álcool, sedentarismo), outros fatores modificáveis (rendimento, 
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educação, condições de vida e trabalho) e FRC não modificáveis (sexo, idade, etnia, 

história individual e familiar)80. Os FRC contribuem para o desenvolvimento de DCV, 

implicando o seu início, evolução, complicações e prognóstico. Estima-se que 75% das 

DCV podem ser atribuídas a FRC modificáveis, logo, fatores que podem ser controlados, 

tratados e prevenidos82. Os FRC têm uma particularidade, pois os seus efeitos não são 

apenas de adição, mas eles potenciam-se, agravando-se mutuamente83. 

 Avaliar o risco de vir a ter uma DCV é fundamental, conseguindo-se pelo rastreio 

e diagnóstico. Quanto mais precoce o diagnóstico e a aplicação de medidas preventivas 

e terapia não farmacológica, maior é a possibilidade de impedir o agravamento de DCV 

ou o seu aparecimento83. 

 

Tabela 5: Fatores de Risco Cardiovascular. 

 

4. Medidas não farmacológicas 

4.1. Tabagismo 

O tabagismo é conhecido como a causa de um grande número de doenças e 

responsável por 50% das mortes evitáveis em fumadores, metade destas DCV. Em 

Portugal, o consumo de tabaco atinge cerca de 20 a 26% da população83. Cerca de um 

quinto das DCV em todo o mundo são atribuídas ao tabagismo84. De acordo com as 

estimativas SCORE, fumadores têm o dobro de risco cardiovascular fatal a 10 anos. O 

risco relativo de enfarte do miocárdio em fumadores com mais de 60 anos é o dobro 

aproximadamente, enquanto que em fumadores com menos de 50 anos é cinco vezes 

superior a não fumadores85; 86. A importância do abandono tabágico verifica-se uma vez 

que após um ano de deixar de fumar, o risco de DCV diminui cerca de 50% e após 15 

anos o risco relativo de morte por doença coronária assemelha-se ao de indivíduos não 

fumadores87. 

 A maior parte das pessoas que consegue deixar de fumar fá-lo sem precisar de 

ajuda farmacológica. No entanto, atualmente existem medidas farmacológicas eficazes, 

já comprovadas para a melhoria das taxas de cessação. Assim, para além do 

aconselhamento, a terapêutica de substituição da nicotina deve ser utilizada para auxiliar 

a cessação88. Aconselhar e informar o indivíduo fumador e estimular o abandono 

Não Modificáveis Modificáveis 

Género Pressão arterial Colesterol Glicemia 

Etnia Triglicerídeos Tabagismo Excesso de peso 

Antecedentes Sedentarismo Álcool Dieta 



MICF - RELATÓRIO DE ESTÁGIO 2015 - 2016 

 

Ana Rita de Magalhães Silva Lopes 44 

 

tabágico é um objetivo estabelecido. Para isso, o farmacêutico deve abordar o tema, 

fazendo várias perguntas sobre os hábitos tabágicos, aconselhar a deixar de fumar, 

avaliar o grau de dependência do indivíduo e a sua disposição para deixar de fumar e 

ajudar, delineando um planeamento de estratégia de cessação tabágica, aconselhando 

nas mudanças comportamentais e apoio farmacológico bem como manter o seguimento 

do doente88. 

 

4.2. Sedentarismo 

 De acordo com a OMS, cerca de 60% da população mundial não tem uma 

atividade física regular e adequada82. Portugal é um dos países com menores índices de 

atividade física na Europa83. 

 O sedentarismo é um FRC, estando a prática de atividade física relacionada com 

a diminuição deste risco, para além de promover a diminuição de outros FRC e manter e 

melhorar a saúde e o bem-estar geral, físico e psíquico83. A atividade física regular está 

relacionada com a redução de risco de eventos coronários fatais e não fatais em 

indivíduos saudáveis, pessoas com fatores de risco coronário e doentes cardíacos88. 

 É fundamental aconselhar a prática de uma atividade física diária e regular com a 

duração de, pelo menos, 30 minutos, que poderão ser distribuídos ao longo do dia, em 

três períodos de 10 minutos. Esta atividade física deverá estar adaptada à condição 

clínica83. 

 

4.3. Alimentação 

 Os hábitos alimentares influenciam o risco cardiovascular, influenciando não só 

outros FRC como PA, colesterol sérico, peso corporal e diabetes, como por um efeito 

independente88. 

 É importante incentivar o consumo de uma dieta saudável, podendo aconselhar 

certas características da alimentação: 

 Os ácidos gordos saturados devem corresponder a menos de 10% do aporte 

energético total, devendo ser substituídos por ácidos gordos polinsaturados; 

 Menos que 5 g de sal por dia; 

 30-45 g de fibra por dia, de produtos integrais, fruta e vegetais; 

 200 g de fruta por dia (2 a 3 peças); 

 200 g de vegetais por dia (2 a 3 porções); 

 Consumo de peixe pelo menos duas vezes por semana, uma das quais poderá 

ser peixe rico em ácidos gordos; 

 O consumo de bebidas alcoólicas deve ser reduzido a 2 copos por dia para os 

homens e 1 copo por dia para as mulheres88. 
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4.4. Excesso de peso 

A redução do peso em indivíduos com excesso de peso ou obesos está associada 

a efeitos favoráveis na PA e dislipidemia, estando, assim, recomendada. O aumento do 

peso corporal está associado a vários efeitos cardiovasculares como aumento da 

resistência à insulina, aumento da PA, inflamação sistémica e estado pró-trombótico, 

albuminúria, dislipidemia e variadas anomalias cardiovasculares e cerebrovasculares. O 

exercício físico e as mudanças comportamentais são a principal terapêutica para 

indivíduos com excesso de peso ou obesos. Contudo, muitas vezes são ineficazes no 

tratamento a longo prazo88. 

4.5. Lípidos 

A dislipidemia é um dos FRC mais importante relacionado com a aterosclerose, 

onde a gordura sanguínea se acumula na parede arterial, formando placas 

ateroscleróticas que dificultam ou impedem o fluxo sanguíneo normal para os diferentes 

órgãos. O tratamento das dislipidemias passa, para além de tratamento farmacológico, 

por uma mudança de estilo de vida na alimentação e atividade física83; 88. 

4.6. Pressão arterial 

O risco cardiovascular aumenta por cada 10 mmHg aumentados na pressão 

diastólica e por cada 20 mmHg na pressão sistólica. 91% dos casos de hipertensão 

arterial levam ao aparecimento de insuficiência cardíaca. A PA tem tendência a aumentar 

com a idade, exceto se não existir obesidade, houver prática de atividade física adequada 

e se a dieta for pobre em sal82. 

 

4.7. Diabetes 

A DCV é a principal causa de mortalidade e morbilidade em doentes com diabetes 

mellitus. É particularmente importante nestes casos uma abordagem multifatorial para 

obter níveis recomendados de PA, colesterol total e controlo contínuo de glicemia. Muitos 

dos valores alvo terapêuticos são mais difíceis de alcançar para estes doentes. Para 

além disso, têm também uma tendência aumentada para fenómenos trombóticos, sendo 

muitas vezes necessária terapêutica farmacológica88. 
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5. Considerações finais 

 As DCV e risco cardiovascular, devido à sua magnitude no nosso país e no 

mundo, necessitam de constante atenção. A sensibilização feita para a importância da 

terapia não farmacológica, monitorização do doente e aconselhamento podem ter efeitos 

positivos em várias vidas, melhorando a qualidade de vida e longevidade. 

 Mostrar num folheto informativo os vários conceitos dentro deste tema permitiu 

esclarecer de forma clara, sucinta e objetiva todas as dúvidas e questões colocadas 

pelos utentes e sensibilizar com um suporte físico para as vantagens de um estilo de vida 

saudável para retardar ou impedir o aparecimento de problemas cardiovasculares ou 

melhorar a qualidade de vida quando estes estão presentes.  
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III. DISTÚRBIOS DO SONO_______________________ 

 

1. Enquadramento e objetivos 

Este tema despertou o meu interesse uma vez que verifiquei que um alargado 

número de utentes experienciava dificuldade em adormecer ou em manter o sono, com 

consequências no seu desempenho diário.  

O objetivo principal foi o de aprofundar conhecimentos sobre os vários distúrbios 

do sono existentes com o intuito de aconselhar da melhor forma possível a população 

que sofre destes problemas. Para isso, foi realizado um folheto informativo que incide em 

alguns distúrbios mais frequentes e na higiene do sono (Anexo IX), que pode melhorar 

significativamente a qualidade de vida. Para além disso, surgiu uma oportunidade de 

marketing do produto Dormidina® (Anexo X). Assim, a promoção deste produto foi 

complementada com informação relevante para ajudar a população neste problema. 

 

2. Contextualização 

 O sono é um processo neurofisiológico básico, essencial à vida, que constitui 

cerca de um terço desta, estando sujeito a alterações89; 90. O sono influencia o 

funcionamento do organismo, por isso as manifestações consequentes de distúrbios do 

sono são frequentemente multi-sistémicas. Hoje em dia, ainda existe uma subvalorização 

das manifestações associadas ao sono, tanto pelos doentes como pela comunidade 

médica90. 

 Um sono de boa qualidade e reparador é essencial para o bom funcionamento 

diário, havendo estudos que indicam que a qualidade do sono tem maior impacto para a 

qualidade de vida e bom funcionamento do organismo que a quantidade de sono91. A 

privação e má qualidade do sono apresentam um grande impacto na saúde, bem-estar e 

níveis de satisfação com a vida92. 

 Atualmente existem cerca de cem distúrbios do sono, inseridos em vários grupos: 

Insónia, distúrbios respiratórios do sono, hipersónia, distúrbios do ritmo circadiano do 

sono, parassónias e distúrbios do sono relacionados com o movimento. A maioria das 

queixas dos indivíduos que sofrem algum destes distúrbios caracteriza-se pela 

dificuldade em iniciar o sono ou mantê-lo. Outra dificuldade com que têm que lidar é a 

sonolência diurna excessiva, que se exprime na sensação de fadiga, dificuldade na 

concentração, diminuição da capacidade de desempenho, alterações de memória, 

cefaleias ou alterações do humor. Os principais riscos da sonolência diurna são os 

acidentes de trabalho e aviação, muito relevante para a saúde pública90. 
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3. Distúrbios do Sono 

 

3.1. Insónia 

 A insónia é o distúrbio do sono mais frequentemente relatado podendo atingir 

40% da população, dos quais 13-17% têm características de insónia moderada a grave. 

A prevalência deste distúrbio aumenta com a idade, atingindo mais de 50% dos 

indivíduos com idade avançada90. 

 Insónia caracteriza-se pela presença de um ou conjunto de alguns fatores: padrão 

de sono alterado, dificuldade em adormecer (insónia inicial), dificuldade em manter o 

sono (insónia intermédia), acordar muito cedo (insónia terminal), duração do sono 

insuficiente, despertares frequentes ou prolongados, ansiedade ou agitação antes ou 

durante o sono, sensação de cansaço ao acordar, sonolência, fadiga e dificuldade de 

concentração diurna, depressão ou irritabilidade93. 

 As causas precisas da insónia ainda são pouco compreendidas, envolvendo uma 

combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais94, podendo ser causada por 

transtornos médicos e psicológicos, hábitos de sono pouco saudáveis ou por substâncias 

biológicas específicas93. Stress é considerado um fator principal na ativação do eixo 

hipotálamo-hipófise, podendo levar a insónia crónica94. 

3.2. Síndrome das pernas inquietas 

 Incluído no grupo de distúrbios do sono relacionados com movimentos destaca-se 

a síndrome das pernas inquietas, que surge em cerca de 5-15% da população geral. Esta 

síndrome é caracterizada por uma sensação de incómodo nos membros inferiores, como 

parestesias ou disestesias. As queixas apresentadas pelos doentes são muitas vezes de 

nervosismo em situações de repouso, principalmente ao final do dia e no início do sono, 

acompanhando frequentemente o horário de sono, com movimentos e contrações 

musculares, que podem levar à fragmentação do sono90. 

 A causa desta síndrome não é totalmente conhecida. Acredita-se que seja 

provocada por alterações do SNC, propriamente uma disfunção no sistema 

dopaminérgico e deficiências de ferro em algumas localizações cerebrais95. 

3.3. Síndrome de apneia obstrutiva do sono 

 A prevalência da síndrome de apneia obstrutiva do sono atinge cerca de 5-8% da 

população geral, o que torna esta situação clinicamente relevante. Esta situação envolve 

risco cardiovascular e manifestações de sonolência diurna excessiva90. 

 Esta é uma doença respiratória do sono caracterizada pela existência de colapsos 

intermitentes e repetidos da via respiratória superior ao nível da hipofaringe. Tem como 
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consequência pausas respiratórias durante o sono com duração superior a dez segundos 

com várias repetições durante a noite, que levam a despertares ao longo da noite, muitas 

vezes não sentidos pelo doente. Isto origina diminuição do oxigénio e aumento de dióxido 

de carbono no sangue95. 

 Os sintomas mais frequentes durante o sono são um intenso ressonar, variável e 

interrompido, sono agitado e muitas vezes interrompido por longas pausas, transpiração 

corporal e despertares súbitos com sensação de sufocação. Esta situação noturna leva 

também à presença de sintomas diurnos, como fadiga com sensação de sono não 

reparador e sintomas consequentes de sonolência diurna excessiva já referidos95. 

3.4. Narcolepsia 

Este distúrbio é relativamente raro, afetando cerca de 0,03-0,16% da população 

geral. No entanto, constitui uma doença profundamente limitante e perturbadora. 

Caracteriza-se por acessos irreprimíveis de sono, períodos de perda de força muscular 

súbita desencadeados por emoções (cataplexia), sonhos perturbadores e vívidos, 

principalmente ao adormecer ou ao acordar (alucinações hipnagógicas) e incapacidade 

de executar movimentos voluntários ao despertar (paralesia do sono)90. 

O início dos sintomas surge normalmente na infância ou adolescência. O 

desconhecimento da doença faz com que muitos casos permaneçam sem diagnóstico e, 

muitas vezes, são confundidos com outras doenças como depressão ou epilepsia95. 

Não se conhecem ainda todos os mecanismos que levam ao aparecimento desta 

doença. Contudo, observa-se em alguns doentes uma diminuição de neurónios do SNC 

com diminuição da produção de hipocretina, com papel fundamental no controlo das 

transições entre sono e vigília95. Esta é uma doença crónica e o tratamento está dirigido 

aos sintomas, maioritariamente direcionados para medidas comportamentais95. 

 

4. Higiene do sono 

 

A higienização do sono engloba um conjunto de medidas não farmacológicas cuja 

prática tem consequências favoráveis em ter um sono reparador e na qualidade de vida, 

devendo ser aconselhada a qualquer pessoa, com ou sem distúrbio de sono. No entanto, 

após o reconhecimento de que pode existir um problema relacionado com o sono num 

indivíduo, a prática destas medidas é fundamental e pode melhorar significativamente o 

problema e consequentes sintomas92; 95. 

Aconselha-se, portanto, a criar rotinas saudáveis e diárias de modo a retirar maus 

hábitos de sono e promover um sono reparador92. 
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Exemplos disso são estabelecer um horário regular para deitar e acordar, evitar 

fazer sestas, fazer exercício físico regular, não nas três horas antes de deitar e evitar ver 

televisão meia hora antes de dormir95; 96. 

Relativamente à alimentação, certas alterações ajudam a melhorar a qualidade de 

sono como evitar a ingestão excessiva de álcool quatro horas antes de dormir, não fumar 

na meia hora antes de dormir, evitar o consumo de cafeína seis horas antes da hora de 

dormir (café, chá, refrigerantes e chocolate) e evitar comidas pesadas, picantes ou doces, 

quatro horas antes de dormir preferindo uma refeição pequena e ligeira92; 95. 

O ambiente em redor influencia também o sono como utilizar roupa de cama 

confortável e agradável, encontrar um nível ideal de temperatura e manter o quarto bem 

ventilado, eliminar o ruído e luminosidade, evitar utilizar o quarto para trabalho ou outras 

atividades gerais e reservar o quarto para dormir, para melhor associar o quarto ao 

sono92; 96. 

 

5. Dormidina
®
 

Dormidina® é um medicamento não sujeito a receita médica, indicado para 

dificuldade temporária em adormecer, incluindo insónia ocasional. Cada comprimido 

revestido por película, alongado de cor branca, contém 12,5 ou 25 mg de sucinato de 

doxilamina97. 

A doxilamina é um anti-histamínico, inibidor da histamina sobre os recetores H1, 

derivado da etanolamina, que possui efeitos anticolinérgicos moderados e efeitos 

sedantes marcados. A administração é oral, devendo ser tomado 1 comprimido 30 

minutos antes de deitar e recomenda-se que o tratamento se restrinja a sete dias ou 

menos. A dose máxima diária recomendada é 25 mg97. 

Deve-se ter especial cuidado para a possibilidade de sensibilização cruzada com 

outros anti-histamínicos e na administração em pessoas idosas, pois têm maior 

sensibilidade ao aparecimento de reações adversas97. 

A substância ativa tem efeitos aditivos com o álcool, devendo-se evitar a ingestão 

de álcool aquando o tratamento com dormidina®, mas também com outros depressores 

do SNC. Possui também alguns efeitos anticolinérgicos como secura de boca, 

obstipação, hipersecreção brônquica, retenção urinária e outros como sonolência 

residual, vertigens e visão nublada. Assim, certos medicamentos podem prolongar e 

intensificar os efeitos anticolinérgicos, como os inibidores da monoamino oxidase ou 

outros medicamentos anticolinérgicos97. 
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6. Considerações finais 

Os distúrbios associados ao sono têm uma forte presença na vida da população 

em geral constituindo um problema de saúde pública, extremamente limitativo e que pode 

dar origem a outras patologias. O farmacêutico tem o potencial e a possibilidade de 

identificar doentes nestas situações, aconselhar e encaminhar a locais de apoio próprios 

quando assim se justifica. 

O desenvolvimento deste tema e respetivo folheto informativo ajudou a esclarecer 

dúvidas em relação a distúrbios do sono e a melhor aconselhar sobre a higiene do sono a 

utentes que se apresentavam na farmácia com este tipo de problemas. 
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CONCLUSÃO_____________________________________ 
 

 Os temas apresentados neste relatório tiveram como objetivo centrar a atenção 

em problemas críticos que a sociedade enfrenta atualmente e que eu verifiquei, ao longo 

do meu estágio, serem de importante conhecimento, indo de encontra às necessidades 

dos utentes. 

 Destes seis meses de trabalho levo comigo um pouco de experiência profissional, 

perceção da dinâmica de trabalho, novos conhecimentos e memórias. Tive a 

oportunidade de comprovar a importância da ação farmacêutica, ultrapassando o papel 

da dispensa de medicamento, mas também com um papel crucial, interventivo na saúde 

da população. 
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Anexo I: Lista de Produtos Encomendados 
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Anexo II: Fatura de Encomenda 

  



MICF - RELATÓRIO DE ESTÁGIO 2015 - 2016 

 

Ana Rita de Magalhães Silva Lopes 63 

 

Anexo III: Exemplo de Receita Médica Manual e Verso da Receita 

  



MICF - RELATÓRIO DE ESTÁGIO 2015 - 2016 

 

Ana Rita de Magalhães Silva Lopes 64 

 

Anexo IV: Exemplo de Receita Médica Materializada da 

Prescrição por Via Eletrónica e Verso da Receita 
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Anexo V: Exemplo de Receita Média Desmaterializada da 

Prescrição por Via electrónica – Guia de tratamento 
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Anexo VI: Verbete de Identificação de um Lote de Receitas 
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Anexo VII: Folheto Informativo “Envelhecimento Ativo” 
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Anexo VIII: Folheto Informativo “Risco Cardiovascular” 
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Anexo IX: Folheto Informativo “Distúrbios do Sono” 
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 Anexo X: Cartaz “Dormidina” 
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