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Resumo 

Os Suplementos Alimentares são uma classe de produtos bastante heterogénea tanto a 

nível dos seus constituintes quanto à sua forma de apresentação no mercado. Nos últimos 

15 anos em Portugal a sua venda tem vindo a aumentar muito significativamente, 

apresentando-se como um forte lucrativo monetário para as farmácias comunitárias e 

detêm como alvo a complementação de um regime alimentar normal. No entanto, a 

comprovação dos resultados propostos é bastante ambígua, baseando-se frequentemente 

no pouco conhecimento científico inerente aos diversos constituintes.  

O 30days® é um suplemento de emagrecimento, que como qualquer outro da mesma 

classe é muito procurado nas farmácias, propondo a diminuição significativa do perímetro 

da cintura em 30 dias. Conjuntamente com os dados recolhidos das consultas de nutrição 

quinzenais realizadas na Farmácia da Maia e um estudo científico aprofundado dos seus 

constituintes obteve-se um apoio positivo aos resultados pretendidos por este suplemento. 

Adicionalmente outro projeto foi realizado, mediante o interesse pessoal pela área de 

nutrição e despoletado também pelo seguimento destas consultas, finalizando-se com a 

elaboração de dietas com diferentes objetivos, disponibilizadas aos utentes da farmácia. 

Esta disponibilização era realizada pelos colaboradores da farmácia quando estes assim o 

entendessem e quando no atendimento surgissem dúvidas sobre nutrição saudável, 

obtendo-se um feedback positivo por parte dos utentes aquando da aceitação em formato 

de papel destas dietas. 

Devido à importância que os suplementos têm na farmácia especificamente a nível 

monetário, sempre que o total da compra não se reflete no total da venda a farmácia fica 

em prejuízo. Tendo em conta que a venda de determinados suplementos adquire uma 

sazonalidade, se estes não forem vendidos num determinado período de tempo, só o 

poderão ser após um intervalo alargado. O Memorium estudantes® é precisamente um 

destes suplementos encontrando-se a sua disponibilização aumentada em épocas de 

exame. Com este projeto pretendeu-se a formação dos colaboradores da farmácia, 

podendo estes melhorar o esclarecimento de possíveis incertezas por parte dos utentes, e 

realizar uma pequena campanha publicitária com o intuito da redução na quantidade de 

embalagens totais presentes na farmácia. Assim, obteve-se um desfecho positivo com uma 

venda significativa de embalagens deste suplemento. 

O aprofundamento renovável de conhecimentos é uma mais-valia para o farmacêutico visto 

ter uma ação benéfica no aperfeiçoamento do aconselhamento farmacêutico, parte 

integrante e fundamental desta profissão. 
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Lista de abreviaturas 

≈ – Aproximadamente 

AAMPF – Área de armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos  

ADP – Adenosina difosfato 

Acetil-CoA – Acetil-coenzima A 

AChT – Acetilcolina transferase  

ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde, IP 

AdoHcy – S-adenosilhomocisteina  

AdoMet – S-adenosilmetionina  

AG – Ácidos gordos  

AMP – Adenosina monofosfato 

ANF – Associação Nacional das Farmácias  

ARS – Administração Regional de Saúde  

ATP – Adenosina trifosfato 

BDNF – Fator neurotrófico derivado do cérebro 

CCR2 – recetor específico de quimiocinas 

Células T – são um tipo de linfócitos (células brancas do sangue). Têm um importante 

papel no sistema imune. Há dois tipos de células T: células T-4, também chamadas CD4+ 

que são as defesas. Elas lideram o ataque contra as infeções. As células T-8 (CD8+) são 

células supressoras que terminam a resposta imune. As células CD8+ por vezes são 

chamadas células assassinas porque "matam" as células cancerosas e as células infetadas 

com um vírus. Retirado de http://www.aidsportugal.com/Modules/WebC_ 

AIDS/Articles/ViewArticles.aspx?Mid=177&Aid=3393. 

ChAT – Enzima acetiltransferase 

CDO – Cisteína dioxigenase 

CDP – Colina 

CK – Colina quinase 

CNP – Código nacional dos produtos 

CNPEM – Código nacional para a prescrição eletrónica de medicamentos 

CO2 – Dióxido de carbono 

CoA-SH – Função tiol da parte reativa da coenzima A (-SH) de tioetanolamina, que muitas 

vezes é simbolizada como HS-CoA (ou CoA-SH) 

COOPROFAR – Cooperativa dos Proprietários de Farmácia CRL 

CPT – Colinafosfotransferase 

CR3 – Recetor complementar 3 

http://www.aidsportugal.com/Modules/WebC_
http://www.infoempresas.com.pt/Empresa_COOPROFAR-COOPERATIVA-PROPRIETARIOS-FARMACIA-CRL.html
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CT – Fosfocolina citidililtransferase  
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GAP – Gabinete de atendimento personalizado  

GCAI – Gabinete de consultas e administração de injetáveis  
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HDL-C – Lipoproteínas de alta densidade colesterol 

IL-1 – Citocinas pró-inflamatórias 

IL-6  – Citocina anti-inflamatória Interleucina 6  

IL-10 – Citocina anti-inflamatória interleucina 10 

IMC – Índice de massa corporal 

INFARMED – Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento 

LRE – Local de receção de encomendas 

LTC – Linfócitos T citotóxicos 

MAC – Complexo de Ataque a Membrana 

mAChRs – Recetores muscarínicos 

MAPKs – Proteína quinase ativada por mitógeno 

MCP-1 – Proteína quimioatrativa de monócito – 1 

Mg – Magnésio 

MNSRM – Medicamentos não sujeitos a receita médica 
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MPTP – 1-metil, 4 fenil 1,2,3,6 tetrahidropiridina  

MRB – Modificadores da resposta biológica  

MRJPs – Proteínas principais da geleia real 

MRJP1 – Proteína principal 1 da geleia real 

MRJP3 – Proteína principal 3 da geleia real 

mRNA – Ácido ribonucleico mensageiro 

MTAs – Macrófagos do tecido adiposo 

nAChRs – Recetores nicotínicos 

NE – Norepinefrina 

NFH – Subunidades pesados de neurofilamentos intermédios 

NS/NPCs – Células estaminais/progenitoras 

NT – Neurotransmissores 

O – Elemento químico Oxigénio 

O2 – Na sua forma molecular, O2, é um gás a temperatura ambiente, incolor (azul em estado 

líquido e sólido), insípido, inodoro, comburente, não combustível e pouco solúvel em água. 

OCT2 – Catião orgânico transportador 2 

oxLDL – Lipoproteína de baixa densidade oxidada 

P5P – Piridoxal 5’ fosfato 

PA – Pressão Arterial  

PAF – 1-O-Alkyl-2-acetyl-sn-glycerol 3-phosphocholine 

PAMPs – estruturas conservadas microbianas  

PC – Fosfatidilcolina 

PCint – Perímetro da cintura  

PCR – Proteína C-reativa  

PDH – Piruvato desidrogenase 

PE – Fosfatidiletanolamina 
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PM – Peso molecular  
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PVP – Preço de venda ao público  

R – Pensionistas/reformados  

RJ – Geleia real 
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RJP – Proteínas da geleia real 

ROS – Espécies reativas de oxigénio 

RR – Riscos relativos  

S – Enxofre 

SAMS – Serviços de Apoio Médico-Social dos Bancários  

SãVida – Medicina apoiada AS (EDP) 

SM – Esfingomielina  

SNC – Sistema Nervoso Central 

SNS – Serviço Nacional de Saúde  

SO3
2- – Sulfitos 

SO4
2- – Sulfatos 

SZT – Estreptozotocina  

TG – Triglicéridos  

TH1  – Células T auxiliares do tipo 1  

TNF-α – Fator de Necrose Tumoral Alfa  

TLRs – Recetores tipo toll  

TMEP – Fosfatidiletanolamina N-metiltransferase 

TNF- α – Fator de necrose tumoral  

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

vh – Valor dos honorários da preparação  

vme – Valor dos materiais de embalagem 

vmp – Valor das matérias-primas  

ZAP – Zona de atendimento ao público 
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Parte I 

 

I.1 Enquadramento 

Este estágio, em Farmácia Comunitária, surge no âmbito do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. O mesmo 

teve início a 27 de janeiro de 2014, tendo terminado a 25 de julho do mesmo ano, na 

Farmácia da Maia (FM, ver Anexo 1), Águas Santas, sob orientação da Dra. Maria 

Assunção Nápoles, Diretora Técnica (DT) da mesma. 

Atualmente, o papel do farmacêutico, em farmácia comunitária, não se limita somente à 

dispensa de medicamentos e produtos de saúde prescritos por outras entidades de Saúde. 

O aconselhamento farmacêutico tem sido cada vez mais valorizado, tornando-se numa 

necessidade urgente em todas as farmácias. Neste sentido, é imprescindível que o 

farmacêutico esteja em constante renovação de conhecimentos quer teóricos, quer de 

gestão, marketing e aconselhamento farmacêutico, de forma a poder colaborar mais 

ativamente com outros profissionais do mesmo ramo, fornecendo serviços de qualidade à 

população em geral. As noções científicas e teóricas só serão fortalecidas e consideradas 

mais robustas se a comunicação e a transmissão de conhecimentos for realizada de forma 

clara, objetiva e eficaz, garantindo uma boa compreensão por parte do utente. 

O estágio em Farmácia Comunitária é a etapa final para obtenção do grau de Mestre em 

Ciências Farmacêuticas. Muito embora possam existir muitos outros destinos laborais 

possíveis, considero fundamental e indispensável que o aluno experiencie o mercado de 

trabalho tanto a nível comunitário, como a nível hospitalar. Se bem que no início seja um 

pouco intimidante, devido à responsabilidade inerente a esta profissão, é de uma 

importância extrema para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais. 

No final de 4 anos e meio de provação teórica na Faculdade, pretendi aplicar alguns dos 

conhecimentos adquiridos neste estágio, sendo que foi na Farmácia que consolidei e 

coloquei em prática muitos dos saberes teóricos, melhorando assim o meu desempenho 

como profissional. 

 

I.2 Organização do espaço físico e funcional da Farmácia 

I.2.1 Localização 

A Farmácia da Maia iniciou as suas funções em 1934, sendo dirigida desde 1985 pela atual 

Direção Técnica da responsabilidade da dra. Maria Assunção Nápoles. A FM localiza-se 

em Águas Santas, concelho da Maia, na Rua D. Afonso Henriques, nº 3218, estando 

relativamente perto do Centro de Saúde de Águas Santas. Insere-se numa zona 
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essencialmente habitacional, com alguns estabelecimentos de comércio, nomeadamente 

o Continente. Muito perto da FM está situada uma paragem de autocarros, proporcionando 

a este estabelecimento bastante movimento. Nas suas proximidades situam-se ainda as 

Farmácias Agra, Martins da Costa, Moreira Barros, Moura e da Palmilheira. Até 1996, ano 

da mudança para as atuais instalações, a FM esteve localizada no outro lado da rua.  

 

I.2.2 Recursos humanos 

Cumprindo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto [1], a FM integra a seguinte equipa 

multidisciplinar e organizada que procura resolver problemas e trazer soluções de uma 

forma mais rápida, criativa e eficaz convergindo assim para o seu bom funcionamento. Os 

elementos constituintes são: 3 Farmacêuticos (dra. Maria Assunção Nápoles: Diretora 

Técnica, dra. Teresa Lima: Farmacêutica Adjunta e dra. Maria Inês Maia: Farmacêutica), 3 

Técnicos de Farmácia (Adelina Ferreira: Técnica de Farmácia, Elisabete Gonçalves e 

Joana Peixoto: Técnicas de Farmácia em estágio profissional), 1 Auxiliar de Técnico de 

Farmácia (Emanuel Oliveira) e 1 Auxiliar de limpeza em regime de prestação de serviços,  

 

I.2.3 Horário de funcionamento 

A FM está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h e 30min às 22h, sendo que 

ao sábado fecha às 19h. Nos dias de serviço, a partir das 22h, a dispensa de medicamentos 

é realizada através de um postigo de atendimento, estando a farmácia aberta 24 horas. 

 

I.2.4 Espaço exterior (EE) 

O espaço exterior da FM é de acesso facilitado e com ampla visibilidade. Neste espaço 

encontra-se uma cruz verde luminosa sempre que a farmácia esteja de serviço (diurno ou 

noturno) permitindo a fácil identificação da mesma. Possui também um reclamo com a 

inscrição “Farmácia da Maia” na fachada do prédio. Na porta de entrada encontra-se o 

horário de funcionamento e a farmácia de serviço de forma a tornar-se visível do exterior. 

A sua apresentação ao público é agradável quer pelo estado de conservação do 

estabelecimento e limpeza, quer pela apresentação dos produtos nas montras. Estas são 

feitas maioritariamente pelos colaboradores da farmácia procurando cativar a atenção dos 

utentes, consoante a especialidade farmacêutica que se pretenda incrementar a venda, o 

que muitas vezes está relacionada com a sazonalidade dos produtos. 

 

I.2.5 Espaço interior (EI) 

A FM está divida em diversos espaços com funções diferentes e bem organizados de 

maneira a nutrir as necessidades dos colaboradores e dos utentes. 
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I.2.6 Zona de atendimento ao público (ZAP) 

A ZAP é uma área ampla, bem organizada e iluminada com ar condicionado e música 

ambiente, facilitando assim a comunicação entre o profissional e o utente. Os seis postos 

de atendimento estão divididos por dois balcões perpendiculares para facilitar o 

atendimento, principalmente quando a farmácia está com mais movimento. Cada posto de 

atendimento tem um computador, impressora, leitor ótico de código de barras e, folhetos 

com informação relativa aos serviços que a FM disponibiliza. Por detrás dos balcões 

encontram-se lineares autoportantes com medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), vitaminas, suplementos, produtos veterinários, produtos de higiene oral, entre 

outros, de rotação sazonal, facilitando a dispensa por parte do farmacêutico e também a 

segurança dos mesmos. O balcão paralelo à entrada da FM contém uma série de gavetas 

as quais estão reservadas para emplastros térmicos, preservativos, vaselina, sabões e 

seringas. Nos lineares autoportantes de acesso ao público encontram-se produtos 

materno-infantis, de puericultura e de dermofarmácia e cosmética, especialmente das 

marcas Galénic, Eucerin, Klorane e René Furterer. No espeço interno de acesso ao público 

existe também um pequeno armário com os vernizes e batons de diferentes cores e 

gôndolas com produtos de rotação sazonal. Neste espaço também se encontra uma 

balança que pode ser utilizada diretamente pelo utente. 

 

I.2.7 Gabinete de atendimento personalizado (GAP) 

Este gabinete é facilmente visível e acessível através da zona de atendimento ao público, 

sendo que neste se realizam os testes de glicemia capilar, colesterol HDL, colesterol total, 

ácido úrico, triglicéridos e medição da pressão arterial. Todo o material de apoio necessário 

à sua prática encontra-se dentro desta divisão. É uma sala acolhedora e com privacidade 

o que permite manter uma conversação mais intimista com o utente. É também no GAP 

que, normalmente, a DT ou a Farmacêutica Adjunta recebem os delegados de informação 

médica. 

 

I.2.8 Gabinete de consultas e administração de injetáveis (GCAI) 

No GCAI proporciona-se, aos utentes, diferentes consultas de diferentes especialidades, 

designadamente Nutrição, Podologia, Osteopatia, Medicina Natural e Psicologia. 

Realizam-se também mais esporadicamente mini faciais da Eucerin e depilação a laser. 

Esta dependência possui no seu interior uma secretária, uma marquesa e todo o material 

de apoio à administração de vacinas. 
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I.2.9 Área de armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos (AAMPF) 

Esta área (AAMPF) encontra-se muito bem organizada (contendo blocos de gavetas 

deslizantes e prateleiras), estando dividida em diversos espaços para diferentes fins de 

armazenamento simplificando a ação dos colaboradores. Um dos blocos de gavetas 

deslizantes é reservado para medicamentos de marca organizados de A-Z, sendo que a 

última fila é reservada a cremes, pomadas e géis de administração cutânea e vaginal/rectal. 

Um outro bloco é reservado para medicamentos genéricos, organizados de igual forma. 

Paralelamente, e relativamente aos medicamentos genéricos, existem também uma série 

de prateleiras reservadas para estes fármacos de compra direta, os quais dão uma margem 

de lucro maior à FM e, concomitantemente, com prioridade de venda maior. Um outro 

conjunto de prateleiras, localizado junto à área de receção de encomendas, é destinado a 

produtos farmacêuticos de indicação da FM. A FM possui, ainda, um armário deslizante 

onde se armazenam xaropes, suspensões e soluções orais, pós para administração oral, 

ampolas bebíveis ou para administração de injetáveis, papas e leites, elixires e colutórios, 

águas do mar, produtos de protocolo de diabetes (lancetas e tiras para os aparelhos de 

glicémia comparticipados), produtos de higiene íntima, entre outros pertencentes ao stock 

passivo. Por último, existe um frigorífico destinado a produtos que necessitam de condições 

de refrigeração especial (entre 4-8°C), sobretudo as vacinas para uso humano e veterinário, 

insulinas, alguns colírios e suplementos liofilizados. Todas as áreas exibem condições 

adequadas de temperatura e humidade. 

 

I.2.10 Laboratório 

O Laboratório compreende a área destinada à elaboração de manipulados e todo o material 

necessário e obrigatório, assim como local para armazenamento das matérias-primas e 

material de apoio. 

 

I.2.11 Local de receção de encomendas (LRE) 

O LRE é uma zona ampla, com um balcão onde se encontram um computador, um leitor 

ótico, uma fotocopiadora e uma impressora, onde se verificam e registam os produtos que 

chegam à FM. 

 

I.2.12 Escritório da Diretora Técnica (EDT) 

O EDT é o local onde se procede à gestão técnica e financeira, administração e 

organização da farmácia. 
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I.2.13 Vestiários 

Local onde os colaboradores guardam os seus pertencentes e, as batas usadas no 

atendimento ao público. 

 

I.2.14 Sanitários 

A FM dispõe de uma casa de banho para utilização por parte dos colaboradores. 

 

I.2.15 Arrumos 

Na parte de trás da FM localiza-se um terraço e um pequeno armazém, onde se guardam 

expositores, materiais de decoração de apoio à elaboração das montras e da zona de 

atendimento ao público. 

 

I.3 Aprovisionamento e gestão de encomendas  

Numa boa gestão farmacêutica é crucial que se encare a farmácia não só como um 

estabelecimento de saúde, mas também como uma empresa. Tendo como principal 

objetivo fazer chegar ao utente o medicamento desejado, não podem, no entanto, ser 

descurados os stocks da farmácia, de forma a impedir a acumulação em excesso de 

medicamentos que depois ficam parados, fazendo a farmácia perder dinheiro, ou em última 

instância, ter de recorrer à devolução dos fármacos com inerentes prejuízos. De salientar, 

que por vezes é difícil lidar com o descontentamento dos utentes quando estes em muitas 

situações procuram uma medicação específica, ou mesmo medicamentos genéricos de um 

laboratório particular que a FM não tem em stock. Ouve-se então muitas vezes frases tais 

como: “Quando aqui venho, nunca tenho os medicamentos que quero” e “Se não tem então 

vou a outra farmácia”. Quando tal acontece procuramos explicar ao utente que podemos 

providenciar para o próprio dia e que a farmácia devido à grande variedade de produtos 

farmacêuticos e laboratórios não pode ter em stock todos os produtos existentes. Contudo, 

por vezes a impaciência das pessoas acaba por fazer com que essa informação não seja 

rececionada da melhor maneira acabando por abandonar o estabelecimento. Outros há 

que compreendem a situação e mais tarde vão levantar a medicação. 

 

I.3.1 Elaboração de encomendas 

Na FM são realizadas duas encomendas diárias a dois fornecedores diferentes, 

concretamente a OCP Portugal 1  e a Cooperativa dos Proprietários de Farmácia CRL 

(COOPROFAR), distribuidores grossistas que satisfazem de forma rápida e eficaz, as 

                                                
1 A OCP Portugal é uma empresa de comercialização e distribuição de produtos farmacêuticos, de cosmética, perfumaria, 

dietética, medicina natural, dispositivos médicos, acessórios para farmácia e matérias-primas relacionadas [2]. 
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necessidades da FM. As encomendas são realizadas através do sistema informático 

existente na farmácia SIFARMA 2000, assistido pela Glintt, que gera uma proposta de 

encomenda, baseada nos stocks mínimos e máximos previamente estabelecidos. 

Posteriormente, a mesma é analisada pelas farmacêuticas responsáveis, tendo em conta 

o consumo diário/mensal, rotação, stock atual, capacidade de armazenamento, 

bonificações e campanhas promocionais. Também se podem realizar encomendas 

manuais, de extrema importância, pois permitem encomendar a tempo real o medicamento 

específico para determinado utente, obedecendo ao princípio “just in time”, podendo ser 

feitas por modem ou por telefone. 

Nas encomendas diretas aos laboratórios, preenche-se uma nota de encomenda, que 

servirá de termo de comparação com a fatura entregue aquando da receção da(s) 

encomenda(s). 

 

I.3.2 Receção e verificação de encomendas 

A receção e verificação de encomendas é o primeiro passo a ser realizado, antes dos 

produtos serem armazenados e ficarem registados no stock da farmácia. Eventuais 

enganos, nesta fase, podem determinar erros de stock que consequentemente vão 

prejudicar a farmácia. As encomendas dos laboratórios chegam à farmácia em caixotes de 

cartão, já as encomendas dos fornecedores vêm em caixas plásticas empilháveis 

(permitem fácil higienização e esterilização). Antes de qualquer verificação, é necessário 

identificar a eventual existência de uma caixa térmica destinada ao frio, pois estes devem 

ser os primeiros medicamentos a serem recolhidos e armazenados de forma conveniente. 

Cada encomenda deverá trazer a respetiva fatura (original - ver Anexo 2 - e duplicado), 

onde deverá constar o número da fatura, Código Nacional dos Produtos (CNP), nome e 

quantidade dos mesmos, Preço de Venda à Farmácia (PVF) e/ou Preço de Venda ao 

Público (PVP) de cada produto e número da caixa onde o produto se encontra. Se, por 

lapso, a fatura não vier com a encomenda, deverá ligar-se ao respetivo fornecedor, pedindo 

o envio por correio eletrónico da mesma. 

Depois de verificada a encomenda, os medicamentos são colocados na bancada de forma 

organizada e visível. De seguida é dada entrada de cada produto, através da função 

“Receção de Encomendas” do SIFARMA. Aqui é registado o número da fatura e o valor da 

mesma e posteriormente procede-se ao registo de cada produto através da leitura ótica do 

código de barras (ou quando não for possível, o registo manual) tendo em atenção o Prazo 

de Validade (PV), PVP, PVF e o estado da embalagem. Se esta estiver danificada deverá 

ser devolvida com a respetiva nota de devolução e justificação. O PV deverá ser atualizado 

quando o stock do produto estiver a zero, ou quando este é inferior ao indicado no sistema. 

Os medicamentos que não forem entregues são redirecionados para outro fornecedor. Se 
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na encomenda vierem benzodiazepinas e/ou psicotrópicos o sistema irá pedir o número do 

documento. Este, vem sempre em duplicado, sendo que o original fica na farmácia 

devidamente arquivado durante 3 anos e o duplicado, depois de assinado e carimbado, 

será entregue aos fornecedores. 

No final, a fatura (original) deverá ser assinada pelo respetivo farmacêutico juntamente com 

a data de receção, sendo que no final do mês o fornecedor envia um resumo das faturas 

para que possam ser conferidas, procedendo-se ao pagamento do valor em consonância 

com as respetivas condições de pagamento. 

 

I.3.3 Preço dos produtos 

A marcação de preços pela FM só acontece com os MNSRM em que o valor depende do 

PVF, IVA (6 ou 23%) e margem de lucro estipulada pela farmácia. O sistema informático 

permite facilmente a impressão de etiquetas, as quais devem ser colocadas de maneira a 

não ocultar informações importantes da cartonagem. 

 

I.3.4 Prazos de validade e devoluções 

O prazo de validade é de extrema importância, e a sua verificação é essencial para permitir 

a segurança dos utentes. Assim sendo, o SIFARMA permite a retirada de uma lista mensal 

dos produtos que estão com o PV a expirar, que no caso dos produtos de saúde humana 

é de 3 meses e de 6 meses para os de uso veterinário.  

A devolução dos medicamentos pode ocorrer por diferentes razões, entre as quais se pode 

mencionar a retirada do mercado pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento 

(INFARMED) ou pelo laboratório, danificação da cartonagem, fora do PV, engano no pedido 

ou desistência do utente. Depois da mesma ser registada no sistema, é impressa, em 

triplicado, a nota de devolução, cujas folhas devem ser assinadas, carimbadas e registada 

a data do pedido. O original e o duplicado deverão ser levantados pelo transportador 

simultaneamente com o produto, aquando da próxima encomenda. No que concerne ao 

triplicado, este deverá ser corretamente arquivado. A resposta à devolução poderá ser a 

troca por um produto igual, emissão de nota de crédito, ou então, a não-aceitação da 

mesma. Se esta última situação acontecer, dá-se então quebra do produto e 

posteriormente coloca-se na caixa do VALORMED2. Poderá também dar-se quebra de um 

produto, quando este é aberto para uso interno. 

 

 

                                                
2 A VALORMED, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Resultou da colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores 
e Farmácias em face da sua consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo [3]. 
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I.3.5 Armazenamento 

No armazenamento dos medicamentos dever-se-á ter em atenção certos fatores como a 

temperatura, humidade e luminosidade, tendo especial atenção com os produtos que 

necessitem de refrigeração. Os psicotrópicos são arrumados num armário junto ao 

laboratório, para assim serem facilmente identificados e não haver trocas com a restante 

medicação. Os produtos devem ser arrumados segundo o lema “First expired, first out” 

(FEFO), de maneira a que os produtos que tenham um PV mais curto sejam os primeiros 

a sair diminuindo os riscos de ocorrência de prejuízos económicos para a farmácia. 

 

I.4 Produtos existentes na farmácia 

O Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto [1], indica de forma clara os medicamentos 

que podem ser dispensados numa farmácia. No início do estágio afigurava-se-me quase 

impossível sabê-los e identificá-los mas com a prática na receção e armazenamento das 

encomendas fui ficando cada vez mais familiarizada. Porém, de salientar que todo este 

processo requer uma aprendizagem contínua, visto que o mercado relativo ao fabrico de 

produtos farmacêuticos para diversos fins tem vindo a crescer. Neste sentido, a farmácia 

pode dispensar os produtos que de seguida se discriminam: a) Medicamentos sem receita 

médica (MSRM) e MNSRM; b) Medicamentos e produtos veterinários; c) Medicamentos e 

produtos homeopáticos; d) Produtos naturais; e) Suplementos alimentares e produtos de 

alimentação especial; f) Produtos fitoterapêuticos; g) Produtos cosméticos e de higiene 

corporal; h) Artigos de puericultura; i) Dispositivos médicos; e j) Medicamentos manipulados. 

A FM tem no seu stock todas estas especialidades farmacêuticas, sendo dependente 

sempre da rotação do produto, da sazonalidade, das bonificações ou eventuais promoções 

a serem realizadas. 

 

I.5 Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos, com objetivo de uma eficácia farmacológica ou não, faz parte 

das funções do farmacêutico. Para tal, torna-se assim indispensável que, para além de 

todas as noções fisiopatológicas e farmacoterapêuticas, o profissional de saúde faça uma 

transmissão simplificada desses conhecimentos, facilitando a compreensão por parte do 

utente. Como último agente de saúde com quem o utente fala antes da toma da medicação, 

o farmacêutico tende a exibir uma componente moral e ética. Como exemplo, recordo uma 

situação ocorrida na FM em que um pai me pede um xarope para a tosse seca, porque o 

seu filho não parava de tossir nos últimos 4 dias. Questionando-o sobre a idade do filho, 

se era diabético e se a tosse era mesmo seca, ou se tinha alguma expetoração (nem que 

fosse residual), o pai respondeu-me que o filho tinha 4 anos, não era diabético e que se 
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tratava mesmo de tosse seca. As perguntas efetuadas são obrigatórias antes de dispensar 

qualquer xarope para a tosse. Em conformidade com o stock da farmácia, o xarope 

dispensado foi o Stodal® (Boiron), medicamento homeopático e que pode ser utilizado por 

crianças a partir de um ano de idade. De ressaltar, todavia, que este grupo etário é sempre 

considerado de risco. Foi explicado ainda ao pai o que era um produto homeopático e como 

deveria ser feita a sua toma (5mL, 3 vezes ao dia). Como este caso, existem muitos 

semelhantes, em que o utente vai à farmácia pedir a ajuda do farmacêutico, confiando 

plenamente no seu profissionalismo. Com o número crescente de outras instituições com 

autorização de venda de MNSRM (ex. parafarmácias, hipermercados…) esta prática tende 

cada vez mais a ser esquecida. 

 

I.5.1 Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Sendo o farmacêutico o último profissional que está em contacto com o paciente, a sua 

ação é de extrema importância e responsabilidade. Antes do doente iniciar a sua 

terapêutica, é necessário que as informações relevantes, particularmente a dosagem e o 

modo de administração, sejam bem percecionadas para não correr o risco de tomar a 

medicação de forma incorreta. É também dever do farmacêutico, questionar o utente sobre 

a escrita da posologia na cartonagem do medicamento, principalmente para aqueles mais 

idosos e polimedicados. Outra questão fulcral na dispensa de medicamentos relaciona-se 

com a linguagem do agente de saúde. Esta deverá ser objetiva, simples, clara e 

pronunciada com convicção para que o utente não fique indeciso relativamente à 

informação que recebe. O farmacêutico deverá ter uma postura profissional, simpática e 

observadora dos seus utentes, podendo assim adequar a sua linguagem a cada estilo de 

utente, que varia muito dependendo da idade, escolaridade e nível económico. Além de 

tudo isto, deve ser dispensado ao utente, dependendo de cada fármaco, informações extra, 

como por exemplo os principais efeitos adversos e como ultrapassá-los, especialmente os 

anti-histamínicos que por causarem sonolência deverão ser tomados à noite. Um outro 

exemplo prende-se com o vincar da extrema importância de cumprir a terapêutica, como é 

o caso dos antibióticos (esta informação foi sempre veiculada nos atendimentos por mim 

realizados). Considerando, por exemplo, uma infeção da boca em que o médico prescreve 

oito dias da toma do antibiótico, enfatizei a necessidade de continuar com a terapêutica até 

ela terminar, mesmo que após o terceiro dia possa não sentir dores. É usual, a toma ficar 

inacabada, porque a pessoa já se sente bem e sem dores. Face ao exposto, em 

tratamentos prolongados e crónicos, o farmacêutico deverá sempre, dentro das suas 

possibilidades, coadjuvar na boa adesão do paciente à terapêutica e promover o uso 

racional da medicação. 
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I.5.2 Regras fundamentais e validação da prescrição médica 

Quando um utente se dirige à farmácia para aviar uma receita, é necessário, antes de mais, 

verificar todas as informações burocráticas, confirmando que os medicamentos 

efetivamente possam ser dispensados. Caso contrário, deverá ser explicada a situação de 

não-aceitação ao utente. As receitas podem ser prescritas de forma manual ou 

informatizada, sendo que as manuais têm uma validade de 30 dias a partir da data de 

prescrição e devem somente ser prescritas em caso de: a) falência do sistema informático; 

b) inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada 

anualmente pela respetiva Ordem profissional; c) prescrição ao domicílio; d) outras 

situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês, sendo que o motivo deverá 

estar assinalado na receita. Relativamente às receitas informatizadas, estas podem ser de 

dois tipos: 1) não renováveis e 2) renováveis. As não renováveis, são receitas para 

prescrição de medicação para um tratamento curto, e por isso têm uma validade de 30 dias 

(Anexo 3). As receitas renováveis são emitidas em triplicado, tendo uma validade de 6 

meses, usadas normalmente para tratamentos longos ou para autocontrolo da Diabetes 

mellitus (DM). As receitas informatizadas só podem ser consideradas válidas se 

preencherem os requisitos abaixo discriminados uma vez que o medicamento é identificado 

pelos elementos: denominação comum internacional (DCI) ou nome da substância ativa; 

dosagem; forma farmacêutica; dimensão da embalagem; Código Nacional para a 

Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM); posologia e número de embalagens; 

número da receita e local de prescrição; identificação do médico; nome e número de utente; 

regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável; entidade financeira 

responsável; identificação do medicamento; designação pelo nome comercial, se aplicável 

e respetivas exceções; data de prescrição; e assinatura do prescritor. Cada receita só pode 

ter 4 medicamentos diferentes, sendo que só pode conter 4 embalagens de medicamentos 

distintos, não ultrapassando o máximo de 2 embalagens por medicamento. No caso de ser 

em unidoses, poderá ir até 4 embalagens por medicamento. 

Segundo a Portaria n.º 137-A/2012 [4], as receitas têm de ser prescritas por DCI, dando 

assim o direito de opção ao utente, exceto quando não exista genérico, ou só exista 

medicamento de marca ou quando exista alguma das exceções abaixo indicadas: Exceção 

a) medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; Exceção b) reação adversa 

prévia, que tenha sido já reportada ao INFARMED; e Exceção c) medicamento destinado 

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

Mesmo com esta justificação, o doente pode optar por um medicamento similar, desde que 

seja por um preço inferior. Assim, o utente passa a ter direito de opção assinalando esse 

mesmo direito no verso da receita, onde se encontra indicado “Direito de opção”, através 
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da sua assinatura, exceto quando exista uma das exceções supracitadas. O farmacêutico 

tem o dever de fornecer essa informação ao utente e de ajudá-lo nas suas eventuais 

dúvidas. Inevitavelmente, o atual tempo de crise leva cada vez mais pessoas a exigirem o 

genérico mais barato para manterem as suas terapêuticas. 

 

I.5.3 Comparticipações 

O Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio [5], alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2010, 

de 1 de outubro [6], prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de 

um regime geral e de um regime especial, o qual se aplica a situações específicas que 

abrangem determinadas patologias. No regime geral de comparticipação, o Estado paga 

uma percentagem do preço dos medicamentos (90%, 69%, 37%, 15%) consoante a sua 

classificação farmacoterapêutica. No regime especial o médico terá de colocar na receita 

o despacho/portaria (Anexo 4) a que se destina, nomeadamente para doenças tais como: 

paramiloidose, lúpus, hemofilia, hemoglobinopatias, doença de Alzheimer, psicose 

maníaco-depressiva, doença inflamatória intestinal, artrite reumatoide e espondilite 

anquilosante, dor oncológica moderada a forte, dor crónica não oncológica moderada a 

forte, procriação medicamente assistida e psoríase. Para que o utente possa usufruir do 

desconto, o farmacêutico terá de selecionar o respetivo despacho/portaria (Anexo 4). Os 

pensionistas/reformados, também inseridos no regime especial, têm que ser identificados 

na receita pela letra “R”. 

Além da entidade comparticipante Serviço Nacional de Saúde (SNS), existem ainda 

subsistemas (ex., Serviços de Apoio Médico-Social dos Bancários - SAMS, Medicina 

apoiada AS (EDP; Anexo 5) - SãVida) e seguradoras (Multicare 3 , Fidelidade 4 ), que 

dependendo do acordo estabelecido regem-se por outras regras. 

 

I.5.4 Aviamento do receituário e faturação 

Após serem dadas todas as explicações necessárias ao utente, verificação da 

conformidade das receitas e recolha da medicação desejada, é necessário a introdução 

correta da medicação no programa SIFARMA 2000, tendo sempre em atenção o PVP, 

sobretudo quando há ajustes destes a nível nacional. Segue-se a introdução do tipo de 

comparticipação no sistema introduzindo-se o número correspondente: a) 01, para o SNS; 

b) 49, se a medicação for sujeita a um diploma; c) 45, se for um medicamento prescrito por 

                                                
3 A Multicare é uma seguradora especializada em seguros de saúde, como empresa de seguros do grupo Caixa Geral de 

Depósitos, também associada à Fidelidade Seguros e à Império Bonança [7]. 
4 A Fidelidade é uma das companhias de seguros do universo da Caixa Geral de Depósitos. A maior de todas por sinal, 

detendo também a liderança do sector segurador nacional. Resultando de várias fusões com outras seguradoras, a 
Fidelidade exerce atividade seguradora nos ramos vida e não vida [8]. 

http://www.dre.pt/pdf1s/2010/05/09301/0000200015.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/10/19201/0000200005.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/10/19201/0000200005.pdf
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um neurologista para a doença de Alzheimer; 48, para os pensionistas; etc… Depois da 

colocação da respetiva comparticipação, o farmacêutico deverá verificar se está tudo 

correto através da conferência do receituário: validar a vinheta e a assinatura do médico, 

regime de comparticipação, validade, exceção e portarias, quando aplicável. Posto isto, o 

técnico de saúde deverá carimbar a receita, assinar e datar (Anexo 6). Seguidamente é 

feita uma dupla conferência do receituário por outros técnicos de saúde e as receitas são 

posteriormente organizadas em lotes de 30 do mesmo tipo, com exceção do lote de 

receitas médicas remanescentes desse mesmo tipo. O único lote que poderá não estar 

completo será o último do fim do mês. Para cada lote é impresso um verbete de 

identificação do lote, fornecidos gratuitamente pela Administração Regional de Saúde (ARS) 

ou por entidade por esta designada, onde deverão ser colocados os seguintes elementos: 

nome e código da farmácia (número de código fornecido pelo INFARMED); mês e ano da 

respetiva fatura; código, tipo e número sequencial do lote, no total dos lotes entregues no 

mês; quantidade de receitas; quantidade de etiquetas; o PVP desse lote; o valor total pago 

pelo utente; e o valor total da comparticipação a receber pela farmácia. O verbete deverá 

ser carimbado e dobrado juntamente com as respetivas receitas. No final do mês é emitida 

a relação resumo dos lotes (em duplicado) e a fatura mensal (em quadruplicado). 

Os lotes devem ser acompanhados do respetivo verbete e da relação resumo dos lotes (a 

outra cópia fica arquivada na farmácia) e do original e uma cópia da fatura mensal (a 2ª 

cópia é enviada para a ANF, e a 3ª fica arquivada na farmácia). Após a assinatura e carimbo 

da DT a caixa é selada e está pronta a ser levantada. Os lotes com comparticipação do 

SNS são levantados na farmácia a partir do dia 5 de cada mês pela Administração Central 

do Sistema de Saúde IP (ACSS). Os lotes pertencentes a outras entidades de 

comparticipação são enviados para a Associação Nacional das Farmácias (ANF) 

juntamente com 3 cópias da relação resumo lotes e da fatura mensal. Após verificação do 

receituário pelas entidades supramencionadas, as receitas que não estejam conformes são 

devolvidas à farmácia, para retificação do erro. Estas vêm conjuntamente com o motivo da 

não-aceitação, o que poderá ser contestado pela farmácia se após nova conferência não 

concordar. 

 

I.5.5 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

Para medicamentos especiais, como é o caso dos psicotrópicos e estupefacientes, é 

necessária uma atenção redobrada, tanto no manuseamento, na dispensa ao utente, como 

no controlo por parte das autoridades responsáveis. Este tipo de medicação exerce uma 

depressão do sistema nervoso central criando também uma dependência física e psíquica. 

Em casos mais graves, pode ser utilizada para fins onde a vida seja posta em risco, ou 

então para fins ilícitos. Estas substâncias estão descritas no Decreto-Lei nº 15/93, de 22 
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de janeiro [9] e Lei n.º 22/2014, de 28 de abril [10]5, definindo também o regime jurídico, 

produção, distribuição, prescrição, dispensa, obrigações do farmacêutico, entre outras 

regras importantes para este tipo de medicação mais delicada. Para a validação deste tipo 

de substâncias é obrigatório que o farmacêutico verifique a identidade do adquirente, 

colocando esses dados na ficha que aparece no SIFARMA. Nesta ficha deverá constar não 

só os dados do utente para o qual a medicação foi prescrita e do prescritor, como também 

os dados do adquirente da medicação tais como o nome, número e validade do cartão de 

cidadão/carta de condução/ ou passaporte. O original da receita é assinado e carimbado 

pelo farmacêutico, ao qual é anexado o original do talão de compra e enviado para a 

Entidade comparticipadora, enquanto a cópia da receita juntamente com o segundo talão 

é arquivado na farmácia durante 3 anos. O terceiro dos talões impressos é então enviado 

para o INFARMED. 

Recordo um caso, de uma senhora na casa dos 40 anos de idade, que se dirigiu à FM e 

me pediu Diazepam 10 mg, ao qual eu respondi que sendo uma benzodiazepina a sua 

dispensa só poderá ser realizada com receita médica, perguntando-lhe também se era 

cliente habitual desta farmácia. A senhora disse-me que não era cliente e que tinha 

conseguido este fármaco noutra farmácia sem qualquer problema. Eu referi que estas 

substâncias causam dependência física e psíquica e não podem ser dispensadas 

livremente e, muito menos, quando não sabemos com segurança absoluta para que fim 

destinam. A senhora pareceu compreender a situação e foi embora sem o medicamento. 

No entanto, existem situações em que tal não sucede e que passo a relatar uma outra 

situação a que apenas assisti durante o meu estágio. Uma senhora dirigiu-se à FM para 

levantar a medicação para um utente que supostamente já estaria registado na base de 

dados desta farmácia. Ela não trazia consigo qualquer identificação, ao que a farmacêutica 

de serviço respondeu não poder dispensar a medicação. A senhora não compreendeu, e 

começou a entrar por um campo menos delicado e simpático. Depois de acalmar e lhe ser 

novamente explicado o motivo pelo qual tal não poderia ser dispensado, acabou por ir 

buscar a sua identificação e como tal a receita foi aviada. 

 

I.5.6 Manipulados 

Antes de se iniciar a preparação de um manipulado dever-se-á garantir a conformidade 

das matérias-primas e a limpeza de todo o material necessário na sua preparação, 

seguindo as normas da Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho [11]6. Seguidamente, deverá 

                                                
5 Vigésima alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo 

de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando a substância 5 (2-aminopropil)indole à tabela anexa II-A e a 
substância 4 metilanfetamina à tabela anexa II-B. 
6 Aprova as boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar. 
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preencher uma ficha de preparação em que deve constar o procedimento, o prazo de 

validade, a data de preparação, informações ao utente e o PVP calculado (Anexo 7). O 

manipulado deverá ser realizado segundo as Boas Práticas de Manipulação, garantindo a 

fiabilidade e qualidade final do mesmo. Por último, este deverá ser convenientemente 

acondicionado e rotulado de acordo com a anterior Portaria. O estabelecimento do preço 

deve seguir as normas indicadas na Portaria n.º 769/2004 de 1 de julho [12], consoante o 

valor dos honorários da preparação (vh), valor das matérias-primas (vmp) e dos materiais 

de embalagem (vme), segundo a fórmula: (vh + vmp + vme) x 1,3 + IVA (6%). As fichas de 

preparação deverão ser carimbadas e assinadas pelo DT juntamente com a fotocópia da 

receita e rótulo, sendo arquivadas na farmácia durante 3 anos [11]. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de realizar alguns manipulados, nomeadamente 

solução de Trimepropim 1%, creme de Diprobase e Emovate (butirato  de clobetasona 

0,5mg/g) e Solução de Ácido acético 2% (Anexo 7). 

 

I.5.7 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

O Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de agosto [13], com alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.o 238/2007 de 19 de junho [14], estabelece o regime da venda de 

medicamentos não sujeitos a receita médica fora das farmácias. Os MNSRM são uma 

fração importante para a farmácia, dado que a margem de lucro é ditada por esta (não 

excedendo as margens máximas limitadas por lei) e a farmácia não tem de esperar pela 

comparticipação do Estado. Nestes casos, o papel do farmacêutico é fulcral para o 

esclarecimento do seu uso, manuseamento, ou mesmo indicação da ida a uma Unidade 

de Saúde, para casos mais graves. A dispensa deste tipo de medicamentos deverá ser 

para afeções ligeiras e agudas em tratamento curto. Recordo aqui uma situação que 

ocorreu comigo na FM. Uma cliente habitual, já na casa dos 60 anos de idade dirigiu-se a 

mim e questionou-me sobre o que poderia colocar na vista, uma vez que estava muito 

vermelha e lhe dava alguma comichão. Observei a senhora e comprovei a vermelhidão da 

vista devido à ocorrência de uma vasodilatação. Questionei-a quanto ao tempo em que se 

encontrava neste estado e se já tinha solicitado uma opinião médica. A senhora respondeu 

que tinha assim a vista há já 2-3 dias e que ainda não tinha ido ao médico à qual indiquei 

uma ida urgente ao centro de saúde, embora ela insistisse que lhe indicasse um 

medicamento. Contudo, não faz parte das minhas funções incentivar a automedicação em 

situações que devem ser observadas por um especialista, particularmente quando se trata 

de um órgão extremamente sensível, como é o caso da vista. Como se pode concluir, a 

indicação farmacêutica também passa pelo incentivo da ida ao médico, quando a situação 

assim o exigir. Todavia, perante os sintomas que o doente relatar, o farmacêutico 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – PARTE I  

Verónica Varandas de Oliveira 15 
 

normalmente tenta encontrar uma solução viável e correta, poupando assim a ida ao centro 

de saúde sem motivo aparente. O agente de saúde deve sempre mencionar que a 

permanência dos sintomas ou o seu agravamento são motivo para interrupção da toma do 

MNSRM e a ida imediata a uma Unidade de Saúde. Sendo a automedicação, uma prática 

integrante do sistema de saúde, e desejadamente praticada de uma forma responsável, 

esta está limitada a situações clínicas bem definidas e estabelecidas pelo Despacho nº 

17690/2007, de 23 de julho [15], que revoga o anexo ao despacho n.º 2245/2003, de 16 de 

Janeiro - lista das situações de automedicação [16]. 

 

I.6 Serviços farmacêuticos 

As farmácias, como instituições que preservam a saúde, além da dispensa de 

medicamentos, facilitam outros serviços, na tentativa de ajudar a população em geral no 

controlo de certas patologias, na sua prevenção, ou simplesmente no controlo da saúde 

em geral. Assim, além de diminuírem a ida aos centros de saúde, propiciam ao ato 

farmacêutico uma responsabilidade acrescida na farmacovigilância dos utentes. 

 

I.6.1 Determinação dos parâmetros físicos, bioquímicos e fisiológicos 

Relativamente aos parâmetros físicos, estes são determinados no ZAP onde se encontra 

uma balança que regista o peso, a altura e o índice de massa corporal (IMC), sendo que 

sempre que um utente desejar utilizar o serviço, deverá ser acompanhado por um 

colaborador da FM, de maneira a poder interpretar e analisar melhor os resultados obtidos, 

segundo os valores de referência. À exceção dos parâmetros físicos, os bioquímicos e 

fisiológicos são medidos no GAP, local onde decorrem os serviços farmacêuticos, 

designadamente a determinação da PA, glicemia, colesterol e triglicéridos, ácido úrico e 

teste de gravidez. Sendo um local simpático e acolhedor propicia uma conversação mais 

intimista, onde o utente sente maior confiança para falar de assuntos mais delicados. 

Relembro um caso de uma senhora, com cerca de 40 anos de idade, que se dirigiu à 

farmácia para a medição da pressão arterial. Acompanhei a mesma ao GAP questionando-

a sobre a frequência de medição e se tomava algum medicamento anti hipertensor. A 

resposta foi de que media frequentemente para prevenção, que não tomava nenhuma 

medicação, pois as suas tensões normalmente encontravam-se ligeiramente abaixo do 

valor de referência. Face ao seu esclarecimento, medi a tensão arterial a qual se 

encontrava a 118/78. Apontei no cartão da FM que a senhora me entregou e questionei-a 

sobre a sua alimentação. Simpaticamente, a senhora começou a falar sobre os seus 

problemas relacionados com a bipolaridade e da sua relação com a restante família. Em 

conclusão, acabei por dar pequenos conselhos pessoais, sobre como poderia melhorar as 
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suas relações pessoais quando se sentisse mais em baixo. O espaço de aconselhamento 

e a sua decoração contribuem também muito para que o utente se sinta mais à vontade e 

liberto. Trata-se, pois, de um espaço fundamental em qualquer farmácia. 

Deverá lembrar-se o utente que os valores obtidos são meramente informativos e não de 

um diagnóstico exato, já que para isso necessita de realizar determinações assíduas. Caso 

os valores estejam muito afastados dos de referência, deverá alertar-se o utente para se 

dirigir ao seu médico de família. No Anexo 8 encontram-se discriminados os diferentes 

testes efetuados na FM. 

 

I.7 VALORMED 

Sistema cómodo e seguro para a deposição de embalagens vazias e medicamentos fora 

de uso, sendo estes considerados resíduos especiais, recolhidos seletivamente e sob 

controlo farmacêutico para depois ser processado em estações de tratamento adequadas. 

Depois de cheios os contentores são selados e transportados para o Centro de Triagem, 

sendo separados e classificados para diferenciar o tipo de tratamento. As taxas de recolha 

têm vindo a aumentar, devido a campanhas de informação e sensibilização que a 

VALORMED tem vindo a desenvolver, com a participação ativa das farmácias para 

prevenção e conservação do ambiente [3]. 

 

I.8 Recolha de radiografias 

A FM também realiza recolha de radiografias para a sua reciclagem, cooperando com a 

campanha realizada e incentivada pela Assistência Médica Internacional (AMI) 7 . Cada 

tonelada de radiografias dá origem a cerca de 10kg de prata, sendo que a venda deste 

metal ajuda a AMI nas suas ações humanitárias em países desfavorecidos. 

 

I.9 Serviços de promoção de saúde 

A Portaria nº1429/2007, de 2 de Novembro [17] prevê a possibilidade das farmácias 

prestarem serviços para promoção da saúde e bem-estar, sendo que a FM disponibiliza 

consultas de diferentes especialidades, legalmente aceites e com profissionais habilitados 

em nutrição, osteopatia, podologia, medicina natural, psicologia e rastreios de audição. 

 

I.10 Formação contínua e trabalhos realizados 

O dever do farmacêutico é a sua constante renovação de conhecimentos e procura de 

novas informações relevantes para a sua profissão. A FM valoriza muito a formação 

                                                
7 A AMI é uma Organização Não Governamental (ONG) portuguesa, privada, independente, apolítica e sem fins lucrativos.  
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contínua dos seus colaboradores, e neste âmbito tive oportunidade de assistir a muitas 

formações internas, e que passo a citar: Produtos Dietmed®, Bene®, Novartis®, Vitalsil®, 

Omegapharma®, Pierre Fabre® e Solgar®. 

Tive também a oportunidade de assistir a algumas formações externas, designadamente: 

a) Boiron, com o tema “introdução à Homeopatia”; b) Eucerin®, com enfatização no produto 

“Atopic Control Eucerin”; c) PharmaNord, no âmbito do produto “Bioativo Lipoexit®”; d) 

Boehringer Ingelheim, sobre o tema “DPOC na Farmácia”; e) Novartis, no âmbito do 

produto “Voltaren® Plast”; e f) Bene®, com o tema “A vida é mais sem dor”. 

Foi-me também proposto pela DT a realização de um folheto informativo sobre “Como 

manter um Estilo de Vida Saudável” (Anexo 9) o qual foi posteriormente distribuído pelos 

utentes, quando os colaboradores assim entendessem. 

 

I.11 Cronograma geral das atividades realizadas na FM 

Iniciei a minha formação, nomeadamente os 3 primeiros meses, com o aprofundamento 

nas áreas de recepção e verificação de encomendas, armazenamento dos medicamentos, 

conhecimento dos produtos existentes e serviços realizados na FM, percepção da 

validação e verificação das receitas e pontualmente, com autorização prévia, no 

atendimento para observar todo o processo relativo ao aconselhamento farmacêutico. 

Após este período realizei mais frequentemente esta última atividade. A partir do 4º mês e 

meio o atendimento foi realizado sem acompanhamento. No Quadro do Anexo 10 encontra-

se de forma mais detalhada o trabalho desenvolvido durante o período de estágio na FM. 

 

I.12 Conclusão 

Os seis meses de estágio em Farmácia Comunitária permitiram a colmatação de muitos 

conhecimentos apenas teóricos. Com esta equipa de colaboradores, adquiri muitos 

conhecimentos práticos, observando e contactando de perto com o sentido humano da 

profissão farmacêutica. Considero que o estágio, tanto em Farmácia Comunitária como em 

Hospitalar, são essenciais para a formação de profissionais de qualidade, adquirindo ao 

longo deste uma visão completamente diferente do que a maioria dos estudantes têm antes 

de ingressarem nesta fase final do curso. Ainda há um caminho muito longo a percorrer, 

porém, a renovação e atualização de conhecimentos deverá ser um ponto fundamental na 

formação contínua de qualquer profissional. Observando o trabalho diário de toda a equipa 

em que estive integrada, pude percecionar a verdadeira realidade da profissão, sendo que 

todos os obstáculos foram essenciais para a minha aprendizagem como profissional.
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Parte II 

 

Projeto A: Estudo das características do 30 DaysTM e elaboração 

de dietas com base na Dieta Mediterrânica 

II.A1 Enquadramento  

Este projeto teve início em Abril do corrente ano. A área de nutrição, mais especificamente 

a nutrição desportiva era, para mim, uma área de eleição antes mesmo de ter iniciado o 

estágio. Esta informação foi transmitida à DT da FM quando comecei a estagiar, durante 

uma conversa sobre as minhas áreas de interesse. Para levar a cabo este projeto contei 

também com o apoio do dr. César Leão, nutricionista em prestação de serviços na FM. O 

dr. César realiza consultas quinzenais de nutrição na FM, recomendando, caso necessário, 

produtos existentes na FM de modo a poder atingir os objetivos definidos com o utente. A 

seleção e disponibilização dos suplementos existentes na FM, para escolha do nutricionista, 

era feita pelos colaboradores da mesma, nomeadamente a pessoa responsável pela área 

da nutrição (Dra. Teresa Lima), dando uma breve explicação sobre os que suscitassem 

dúvidas. Em inícios de abril surgiu na FM um suplemento novo, o 30 DaysTM, sobre o qual 

tivemos uma pequena formação dada pela Ampliphar (empresa que comercializa este 

suplemento), nomeadamente relativa às suas propriedades e indicações, de maneira a 

poder elucidar todos os colaboradores. Desde logo causou bastante curiosidade sobre os 

verdadeiros benefícios da sua aplicação e sobre os resultados anunciados de uma redução 

de 1 a 2 tamanhos nas calças. Este produto foi líder de mercado em 2010, 2011 e 2012 na 

Noruega, Finlândia, Suécia, Holanda e Hungria. Considerando que na primavera a 

população em geral começa a preocupar-se mais com a linha, pela aproximação do Verão, 

época em que o corpo fica mais exposto, a DT decidiu escolher este suplemento como 

indicação para emagrecimento. 

Desde logo, mostrei interesse ao dr. César em acompanhar os resultados da aplicação 

deste suplemento nos seus pacientes ao que se mostrou totalmente aberto à cedência de 

toda a informação necessária e possível acompanhamento de pacientes. A primeira 

paciente, com quem contactei no dia 4/4/2014, depois de realizada a consulta, foi uma 

senhora perto dos 50 anos de idade que já tinha perdido 15 kg com a supervisão do 

nutricionista, mas que se mostrou interessada em tomar o suplemento, pois ainda não tinha 

atingido o peso que desejava. Tratava-se de uma cliente habitual da FM, a qual me pareceu 

bastante motivada no cumprimento da dieta estabelecida e na adesão à terapêutica 

proposta. Outra senhora na casa dos 40 anos, obesa, que trabalhava num loja comercial 

próximo da FM, ficou também bastante interessada neste suplemento. Cheguei a ter uma 
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conversa com ela, ao que me referiu que tinha uma vida bastante agitada e que muitas 

vezes era complicado seguir exatamente a dieta recomendada pelo dr. mas que dentro dos 

possíveis tentava manter as indicações que lhe eram dadas. Dado o meu interesse 

crescente relativamente à utilização deste suplemento, decidi no mês de Junho pedir 

permissão à DT e ao dr. César para assistir a uma consulta, tendo-me sido concedida. 

Assisti a uma consulta relativa à primeira utente acima referida a 6/6/2014, na qual ajudei 

na pesagem e medição do perímetro da cintura (PCint). Face às minhas questões relativas 

à adesão à dieta estabelecida e à terapêutica recomendada, a paciente retorquiu dizendo 

que tentava seguir o indicado, e que sentia que a sua qualidade de vida tinha melhorado 

com a perda de tantos quilos. Perguntei ainda, se a paciente possuía alguma comorbilidade 

ao que me disse ter problemas osteoarticulares8 e dislipidemia9. Reparei também que a 

senhora se sentiu pouco à vontade na consulta, provavelmente por não estar habituada à 

minha presença, sendo que não assisti a mais nenhuma consulta da mesma. No entanto 

o dr. César ia-me mantendo informada sobre os resultados alcançados. Auxiliei também na 

consulta no dia 11/7/2014 da senhora obesa anteriormente aludida, com a sua 

concordância. Durante a consulta ajudei na pesagem e na medição do PCint e assisti aos 

conselhos dados pelo dr. César sobre a dieta a fazer. Questionei a paciente, depois de 

devidamente autorizada, relativamente ao número de refeições que realizava por dia, à 

prática de exercício físico, ao cumprimento na toma do medicamento, à adesão à dieta 

prescrita e ainda sobre a existência ou não de comorbilidades. A senhora respondeu que 

apenas realizava 3 refeições por dia, mas que estava a tentar mudar para 5, contudo, a 

sua profissão não a ajudava. Relatou ainda que tentava fazer exercício físico depois das 

refeições, nomeadamente uma caminhada de 15 minutos, e tomava os comprimidos que 

lhe foram prescritos. Quanto à dieta, procurava seguir as indicações do dr. no entanto, por 

vezes cometia um ou outro disparate. Por último referiu possuir hipertensão arterial (HTA)10 

e dislipidemia. As dietas indicadas pelo dr. eram dietas hipocalóricas que se baseavam na 

redução da ingestão de hidratos de carbono e lípidos saturados e, consequentemente, 

diminuição do valor calórico. Este tipo de dietas que eram aconselhadas pelo Nutricionista 

variavam consoante o utente, tendo que para isso questionar e analisar a rotina alimentar, 

física e a motivação de cada um.   

Neste mesmo mês de junho, tive a ideia da realização de algumas dietas, com o aval do 

dr. César e da DT da FM, para poder disponibilizar aos utentes que fossem pedir 

                                                
8 Problemas que afetam as articulações sendo a principal causa de limitações físicas e locomoção. 
9 Dislipidemias, também chamadas de hiperlipidemias, referem-se ao aumento dos lipídios (gordura) no sangue, 

principalmente do colesterol e dos triglicerídeos. 
10 A hipertensão arterial é a elevação persistente da pressão sistólica e/ou diastólica além de 140/90 mmHg. No entanto, 

para que uma pessoa seja considerada hipertensa é necessário que apresente duas a três avaliações elevadas de pressão 
arterial em diferentes dias. 
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aconselhamento nutricional à FM, ou fossem comprar qualquer suplemento relacionado 

com o emagrecimento. Como consequência, desenhei várias dietas saudáveis, práticas e 

fáceis de confecionar, tais como: 1) dieta saudável típica portuguesa, mais concretamente 

recorrendo à dieta mediterrânica; 2) dieta desintoxicante, podendo somente ser realizada 

durante 3-4 dias, para as pessoas que quisessem perder entre 1-2 kg num curto espaço 

de tempo e que quisessem limpar o seu organismo. Aconselhava-se também que a dieta 

deveria ser feita antes da toma de qualquer suplemento, principalmente em pessoas com 

uma má alimentação, ou às quais fossem disponibilizadas suplementos com o objetivo 

desintoxicante; 3) dieta bronzeadora, a qual foi colocada junto ao expositor dos protetores 

solares da Eucerin®, fornecendo assim um incentivo à alimentação saudável, podendo ser 

observada por todos os utentes que entrassem na FM; 4) dieta energizante, com o intuito 

de ajudar as pessoas que se queixassem de fadiga, podendo também ser integrada com 

suplementos de revitalização mental e física (Anexo 11). 

 

II.A2 Introdução: 30 DaysTM no tratamento da obesidade 

A obesidade é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um 

importante problema de saúde pública, afetando crianças, adolescentes e adultos [18], 

sendo que a sua prevalência tem vindo a aumentar e a espalhar-se não só nos países 

desenvolvidos como também nos em vias de desenvolvimento [19], sendo responsável, 

em grande parte, pelo aumento da mortalidade e morbilidade com implicações 

significativas no indivíduo, na família e na comunidade [18]. Wright et al [20] salientam que 

a obesidade é uma doença multifatorial, incluindo interações entre fatores genéticos, 

hormonais, metabólicas, ambientais, culturais e psicológicos individuais que todos reunidos 

produzem um balanço energético positivo crónico. Segundo a OMS a prevalência da 

obesidade, a nível mundial, é tão elevada (tem vindo a aumentar desde 1980) que 

considerou esta doença como a epidemia global do século XXI. Esta Organização admite 

que, neste século, pelo facto da obesidade ter uma prevalência igual ou superior à da 

desnutrição e das doenças infeciosas, se devem tomar medidas drásticas para a sua 

prevenção e tratamento caso contrário, mais de 50% da população mundial será obesa em 

2025. Na maioria dos países da Europa 10 a 40% da população adulta, é obesa tratando-

se por isso da epidemia em maior crescimento. Um dado considerado assustador pela 

Organização Mundial WHO está relacionado com a obesidade nas crianças. Esta 

Organização refere que em 2012, cerca de 44 milhões de crianças (6,7% das crianças de 

todo o mundo), abaixo de 5 anos, eram obesas ou com excesso de peso [21]. Em Portugal, 

é de realçar que a prevalência da pré-obesidade (≈ 34%) e da obesidade (≈ 12%) na 
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população adulta até 2005 (avaliada através do Índice de Massa Corporal (IMC) 11 , era 

maior nos homens comparativamente às mulheres [22]. No concernente às crianças (7-9 

anos de idade), a prevalência da pré-obesidade e da obesidade era de aproximadamente 

31,56%, sendo que as crianças do sexo feminino apresentavam valores superiores às do 

sexo masculino [27]. 

A WHO [23] indica que para o estudo do excesso de peso e da obesidade se pode recorrer 

a medidas antropométricas, amplamente utilizadas, como o peso, a altura, o perímetro 

cefálico, o perímetro braquial e a circunferência abdominal ou PCint. Ainda de acordo com 

estes autores [23], o recurso a estas medidas constituem um método relativamente fácil, 

não invasivo, reprodutível e de custos reduzidos para determinar a proporção, tamanho e 

composição corporal de cada indivíduo. Medidas antropométricas que resultam da 

conjugação de duas anteriores são também usadas como indicadores. Resultante da 

avaliação do peso e da altura, o Índice de Massa Corporal (IMC, [24]), segundo a WHO 

[23], é um método aplicado universalmente, embora a OMS [25] saliente que este não 

diferencia a ampla variação na distribuição da gordura corporal, apesar de ser muito útil a 

nível epidemiológico. O cálculo do IMC é um bom indicador da corpulência de um individuo, 

distinguindo entre pré-obesidade e obesidade, sendo indicativo também de possíveis 

comorbilidades tais como a diabetes, hipertensão arterial, problemas cardiovasculares 

entre outras [26] (ver Anexo 12). A OMS refere que quando o IMC ≥ 25 kg.m-2 é indicativo 

de excesso de peso, enquanto o IMC ≥ 30 kg.m-2 é indicativo de obesidade e esta classifica-

se em 3 classes (Anexo 13). Relativamente à tipologia morfológica da obesidade podemos 

considerar a obesidade androide (abdominal ou visceral, típica do sexo masculino), onde 

a acumulação de gordura se localiza sobretudo a nível abdominal originando uma forma 

de maçã, e a obesidade ginóide (característica do sexo feminino), onde a gordura se 

localiza mais na região das coxas, ancas e glúteos originando uma forma de pera [25]. Na 

prática clínica, a avaliação da obesidade androide é realizada pela determinação do PCint, 

sendo que valores acima dos referenciados (ver Anexo 14) deverão ser considerados como 

fatores de risco ao desenvolvimento de doenças metabólicas intimamente relacionadas 

com a obesidade e que requerem uma intervenção médica [26]. O PCint é também 

considerado um fator de risco para o desenvolvimento da síndrome metabólico, visto como 

um problema de saúde púbica na atualidade. Este distúrbio e definido por quaisquer dos 3 

seguintes fatores: elevado PCint (hiperglicemia), elevada PA, reduzidos níveis de 

lipoproteínas de alta densidade colesterol (HDL-C) ou elevados níveis de triglicéridos (TG) 

[27]. Estudos têm vindo a demonstrar (ex., [28]) que o PCint é um bom preditor de doenças 

relacionadas com a obesidade ajudando a identificar as pessoas com riscos acrescidos 

                                                
11 O IMC mede a corpulência e determina-se dividindo o peso, em quilogramas, pela altura em metros elevada ao quadrado 

(peso/altura2) [28]. 
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tendo por base as categorias do IMC. Daí que alguns autores [18,29] tenham vindo a 

sugerir o uso de um sistema graduado para a avaliação do risco de saúde baseado no 

PCint. Outro indicador, recentemente introduzido, para avaliar o risco de desenvolvimento 

de doenças associadas à obesidade, é o cálculo da razão cintura/anca [27]. Este indicador 

também permite a diferenciação da tipologia morfológica desta doença. Uma razão ≥ 0,9 

nos homens e ≥ 0,8 nas mulheres é um indicador de risco para o desenvolvimento de 

doenças metabólicas associadas [27].  

Com o estudo de diversas doenças associadas à obesidade, foi possível descobrir a 

relação entre o excesso de consumo de nutrientes e desarranjos nos mediadores celulares 

e moleculares da imunidade e inflamação [30], nomeadamente o aumento de marcadores 

sistémicos inflamatórios, como a proteína C-reativa (PCR), fator de necrose tumoral (TNF- 

α; [31]) e interleucina-6 (IL-6) 12  [31,32], que determinam a obesidade como uma 

“metainflamação”, isto é, uma resposta crónica inflamatória de baixo grau [30]. A produção 

anormal de mediadores químicos leva à diminuição da sensibilidade à insulina, ao aumento 

da PA e subsequente desenvolvimento de uma doença secundária [27]. A primeira 

evidência obtida desta resposta em murganhos obesos, relaciona-se com a proliferação de 

leucócitos, nomeadamente linfócitos T citotóxicos (LTC), mastócitos, neutrófilos e 

preferencialmente macrófagos [33]. Um balanço positivo no consumo energético leva a um 

aumento do tecido adiposo, resultando numa hipertrofia13 e hiperplasia14 das suas células 

constituintes (adipócitos) [34], que conjuntamente com a formação de hipoxia local e 

stresse gerado, aumentam significativamente a morte das mesmas [35]. Os adipócitos 

hipertróficos segregam vários quimioatrativos, especificamente a MCP-1 que se liga ao seu 

recetor CCR2 de quimiocinas dos monócitos, estimulando a sua transmigração através da 

parede vascular para o local da inflamação [33]. Com a morte dos adipócitos, os epitopes15 

são expostos para as células apresentadoras de antigénios, concretamente os macrófagos 

do tecido adiposo (MTAs), estimulando estes posteriormente a proliferação de linfócitos T 

CD4+16 , tendo um papel fundamental na ligação entre a imunidade inata e adaptativa, 

componentes essenciais na resposta crónica inflamatória [33]. Em concordância com 

evidências clínicas, os adipócitos não são células inertes, mas sim fontes dinâmicas, que 

libertam substâncias pro-inflamatórias, originando uma desregulação da homeóstase 

metabólica [27]. No entanto, apesar de ser uma doença crónica inflamatória, a obesidade 

                                                
12 Interleucina-6 (IL-6) é uma proteína que em humanos é codificada pelo gene ' IL6 '. Age como uma citocina pro-inflamatória 

e anti-inflamatória e é secretada por células t e macrófagos para estimular a resposta imune ao trauma participando de uma 
cascata de reações que inicia com o dano tecidular e que objetiva, em última instância, a restauração do tecido [32]. 
13 Hipertrofia dos adipócitos é um termo utilizado para designar o aumento de tamanho dos adipócitos maduros [34]. 
14 A hiperplasia relaciona-se com a proliferação e diferenciação dos pré-adipócitos [34]. 
15 Células que apresentam antigénios que podem ser macrófagos ou células dendríticas [33]. 
16 Linfócitos T são produzidos no timo a partir de células T percursoras derivadas de células stem na medula óssea. Estes 

percursores diferenciam-se no timo em linfócitos T maturos que expressam moléculas funcionalmente importantes como o 
TCR, CD4 e CD8. Os T CD4+ quando se maturam geram cél. efetoras e cél. memória, com funções de ajuda a outras células.  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – PARTE II 

Verónica Varandas de Oliveira 23 
 

tem aspetos que a diferenciam das restantes, concretamente na ativação de baixo grau da 

imunidade inata do organismo que afeta a homeóstase metabólica ao longo do tempo [36]. 

Além do mais, a ocorrência de episódios agudos de ativação imune induzidos pela 

disponibilidade de nutrientes é outro fator diferenciador assim como o envolvimento de 

diversos órgãos, tais como o pâncreas, fígado, coração, cérebro e músculos [30]. 

Recentemente foi lançado um produto farmacêutico, o 30 DaysTM Linha de Cintura, em 

embalagens de 120 comprimidos, pela empresa Ampliphar com o objetivo da redução do 

perímetro abdominal, sendo este um indicador importante na avaliação do risco de 

comorbilidades associadas à obesidade. A sua eficácia e tolerabilidade foram testadas num 

estudo duplo-cego em 58 mulheres de idade média, IMC ≥ 27,5 kg.m-2 e PCint ≥ 95 cm, 

tendo-se obtido reduções significativas do PCint. A posologia associada à redução do peso 

é de 4 comprimidos por dia (2 de manhã e 2 à noite), enquanto para a manutenção de peso 

recomenda-se a toma de apenas 2 comprimidos diários. A empresa norueguesa Med Eq 

solicitou a patente para a utilização de beta 1,3/1,6 glucanos na perda de peso e no 

tratamento da obesidade, a qual foi aprovada nos Estados Unidos da América em 

Dezembro de 2012 [37]. 

 

II.A2.1 Ação dos principais constituintes do 30 DaysTM 

De acordo com a Ampliphar, o 30 DaysTM Linha de Cintura é um suplemento de origem 

norueguesa desenvolvido para diminuir o perímetro abdominal de forma natural e saudável 

graças ao efeito de Beta 1,3/1,6 glucanos e DTox™ (uma seleção especial de extratos 

vegetais) - (ver Anexo 15). Esta mistura de extratos vegetais, nomeadamente alcachofra, 

alcaçuz, rodiola rosada, dente-de-leão, cardo mariano e esquisandra chinesa ajudam a 

regular o processo digestivo e a melhorar a eliminação de toxinas [37].  

 

II.A2.1.1 1,3/1,6 β-glucanos 

De acordo com Akramienė et al. [38], os β-glucanos, grupo heterogéneo de polissacarídeos 

que ocorrem naturalmente, são considerados, para a comunidade científica, os mais 

poderosos estimulantes imunológicos conhecidos e poderosos antagonistas tanto de 

tumores benignos como de malignos. Referem ainda que reduzem o colesterol e nível de 

triglicéridos, normalizam o nível de açúcar no sangue, curam e rejuvenescem a pele para 

além de outros benefícios. Os β-glucanos pertencem a um grupo de compostos 

fisiologicamente ativos designados de modificadores da resposta biológica (MRB) e 

representam componentes estruturais altamente conservadas da parede celular de 

leveduras, fungos, algas [38,39] e ainda são encontrados nos cereais, mas as 

concentrações são maiores na aveia e cevada, com valores entre 2-6% [40]. Estes 
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polímeros são constituídos por monómeros de D-glucose ligados por ligações β-

glicosídeas nas posições β-(1,3), β-(1,4) ou β-(1,6) [39]. Akramienė et al. [38] referem que 

estas substâncias aumentam a defesa imunológica do hospedeiro ativando o sistema 

complemento, elevando os macrófagos e a função natural de morte de células. Estes 

autores acrescentam que os β-glucanos podem impedir a oncogénese (em fase inicial) 

devido ao efeito protetor contra potentes agentes cancerígenos genotóxicos por meio da 

ativação de macrófagos e citotoxicidade das células NK imunoestimulantes. Porém, em 

certos casos, os β-glucanos podem ter efeitos negativos sobre o hospedeiro, incluindo a 

toxicidade letal em combinação com certos fármacos anti-inflamatórios, formação de 

granulomas e podem contribuir para a asma [39,41]. Novak e Vetvicka [39] salientam, 

todavia, que apesar de quase 150 anos de investigação, os mecanismos exatos da ação 

destes polímeros permanecem por esclarecer. 

Relativamente ao suplemento 30 DaysTM, alvo deste estudo, este contém na sua 

composição uma cadeia longa principal de polissacarídeos β-(1,3)-glucanos com 

ramificações (1,6), sendo então designados de 1,3/1,6 B-glucanos. A sua maior fonte 

provém da parede celular do fermento de padeiro (Saccharomyces cerevisiae) ou seus 

derivados e em menor quantidade de algumas espécies de cogumelos tais como o 

Ganoderma Lucidum (na China foi designado como “erva de Deus” por mais de 2000 anos, 

ou também vulgarmente conhecido por Reishi), Lentinula edodes (Siitake) e Grifola 

frondosa (Maitake ou cogumelo dançante). As propriedades químicas primárias dos β-

glucanos, nomeadamente a estrutura molecular, pureza [42] solubilidade (Quadro 1) [39], 

peso molecular (PM), estrutura terciária, tipo de ligação e ramificação, grau de ramificação 

solução de conformação (hélice tripla ou única ou espiral aleatória), e carga do polímero 

[41] são características que podem fazer variar as suas capacidades imunomodulatórios 

[41,42]. Vetvicka e Vetvickova [43] aditam que o processo de fabrico e o método de 

isolamento tem impactos na estrutura dos β-glucanos e consequentemente os seus efeitos 

sobre o sistema imunológico. Brown e Gordon [42] acrescentam que a proveniência dos β-

glucanos é também um fator, que afeta a sua atividade imunomoduladora. Todavia, 

Vetvicka e Vetvickova [43] reforçam dizendo que esta atividade dos β-glucanos, 

inclusivamente a partir da mesma fonte, podem variar consideravelmente no nível de 

pureza, na solubilidade, na massa molecular, na estrutura terciária, no grau de ramificação, 

na carga de polímero e solução de conformação.  

Os humanos dado que não conseguem metabolizar nem sintetizar as ligações β-

glicosídicas destes polissacarídeos, reconhecem-nos como corpos estranhos [41]. Assim, 

as células do sistema imunitário reconhecem estruturas conservadas microbianas (PAMPs) 

[39,41,43] através dos seus recetores de reconhecimento de padrões (PRR), 

nomeadamente a dectina-1, o recetor complementar 3(CR3) e recetores tipo toll (TLRs), 
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sendo no entanto a ligação à dectina-1 preferencial desencadeando uma resposta imune 

inata e adaptativa [39,41]. Estas respostas baseiam-se na fagocitose, explosão oxidativa e 

produção de citocinas (IL-1) e quimiocinas nas células dentríticas e nos macrófagos [41]. 

 
 

Quadro 1. Divisão geral dos β-glucanos de qualquer origem de acordo com a sua solubilidade em água 
(adaptado de Novak e Vetvicka [39]). 

TIPO TIPOS 

β-glucanos gelatinosos (solúveis) 

 β-glucanos ramificados de elevada massa molecular (ex., Grifola 

frondosa, Schizophyllum commune, Sclerotinia sclerotiorum: Podridão 

de esclerotinia ou mofo branco)  

 β-glucanos lineares (ex., laminárias de algas marinhas castanhas)  

 β-glucanos específicos quimicamente modificados (ex., 

carboximetilado, sulfurados ou β-glucanos fosforilados). 

β-glucanos específicos (insolúveis)  β-glucanos fúngicos  

 

Estudos in vivo e in vitro demonstraram que os β-glucanos insolúveis eram fagocitados por 

células dentríticas e macrófagos via dectina-1 [44]. Depois da ligação à dectina-1, os β-

glucanos insolúveis induzem a diferenciação de células T em Th-1. Já os β-glucanos 

solúveis ativam preferencialmente o recetor CR3 que induz uma resposta imune mediada 

pela ativação do complemento (MAC) [44], que necessita de anticorpos específicos [41]. 

Segundo um estudo realizado para avaliar o efeito dos 1,3/1,6 β-glucanos na iniciação e 

desenvolvimento da aterosclerose, utilizando macrófagos THP-1 induzidos por oxLDL, 

descobriu-se que a ativação de macrófagos pro-inflamatórios (M1) dependia em parte da 

fosforilação do p38 MAPK induzida pelo tratamento com oxLDL, dado que esta fosforilação 

é significativamente inibida pela presença de β-glucanos [45]. Num outro estudo realizado 

por Kohl et al. [46] que pretendia observar os efeitos do consumo de 1,3/1,6 B-glucanos 

durante 4 semanas, em indivíduos com excesso de peso ou obesos, concluiu que a 

ingestão de 1,5 g do consumo destes polissacarídeos aumentou os níveis circulatórios da 

citocina anti-inflamatória IL-10 e a sua expressão mRNA no tecido adiposo. A IL-10 inibe a 

ativação da produção de citocinas pro-inflamatórias como a TNF-α e IL-6 [47] que estão 

intimamente associadas à síndrome metabólica e diabetes tipo II [47]. Além dos efeitos 

atrás mencionados, os 1,3/1,6 β-glucanos mostraram atividade anticarcinogénica, de 

prevenção da oncogénese e de metástases, diminuindo os níveis de colesterol e TG [27]. 

 

II.A2.1.2 DTox™ – uma mistura de extratos vegetais   

Ao contrário dos β-glucanos, em que é feita uma abordagem mais descritiva das suas 

características por serem os constituintes mais importantes e abundantes no suplemento 

30 DaysTM, no que respeita aos extratos plantas é apresentada uma revisão abrangente 

up-to-date, embora condensada em forma de Quadro. Assim, no Anexo 16, com base nos 

elementos constantes no Anexo 15, encontram-se caracterizados os diferentes extratos 
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vegetais (DTox™) designadamente o nome científico e comum, origem da planta, partes 

da planta com atividade farmacológica, composição fitoquímica, propriedades 

farmacológicas/medicinais, uso tradicional, efeitos secundários e referências bibliográficas 

usadas na pesquisa dos anteriores elementos. 

 

II.A2.2 Metodologia  

Com os dados cedidos pelo dr. César (ver Anexo 17), relativos ao acompanhamento dos 

casos clínicos que ele tratou, até à data de finalização do meu estágio na FM, procurei 

fazer uma análise estatística básica dos dados (média, desvio padrão, valores mínimo e 

máximo) e cálculo do IMC e percentagens de decréscimo do IMC visto que o número de 

observações não são suficientes para tratamentos mais elaborados. Para uma melhor 

visualização e comparação dos valores entre pacientes recorreu-se aos gráficos de 

bigodes (Anexo 18). Com esta análise simples pretende-se obter informação sobre a 

eficácia do 30 DaysTM, mais concretamente na diminuição do peso e PCint, procurando 

relacionar esses efeitos aos diversos constituintes deste suplemento. Para o tratamento de 

dados recorreu-se ao Programa STATISTICA V.10 Data Miner.  

 

II.A2.3 Resultados   

Da análise dos quadros e figuras constantes nos Anexos 17 e 18 é constata-se que dos 5 

casos estudados (A, B, C, D, e E), apenas 1 diz respeito ao sexo masculino (C). Os pacientes 

tinham idades compreendidas entre os 42 (C) e os 60 anos (D). Relativamente às alturas, 

as mulheres estavam entre os 1,5 m (D) e 1,65 m (B e E) e o homem possuía 1,73 m. Dos 

5 pacientes, apenas um (B) não tinha patologias associadas. Os restantes sofriam de 

dislipidemia (A, D e E), HTA (A), problemas osteoarticulares (E) e hérnia discal (C). 

Considerando os valores constantes no Quadro do Anexo 13 apura-se que de todos os 

pacientes analisados, a B (IMC = 24 kg.m-2) e D (IMC = 24,9 kg.m-2) possuíam peso normal 

embora a D se situasse muito próxima do limite inferior do valor considerado de pré-

obesidade. Os restantes elementos encontravam-se na classe de pré-obesidade (E, IMC 

= 28,7 kg.m-2) e obesidade classe I (A, IMC = 34,3 kg.m-2 e C, IMC =33,5 kg.m-2). Após o 

tratamento com 30 DaysTM observou-se que a paciente A, perdeu 4,4 kg em 63 dias; a B, 

perdeu apenas 1 kg em 60 dias; o C, 3,8 kg em 59 dias; a D, 2,1 kg em 113 dias; e a E, 4,7 

kg em 78 dias. De salientar, contudo, que esta última paciente (E), quando iniciou o 

tratamento já tinha perdido 15 kg e encontrava-se estabilizada nos 78 kg. Isto comprova 

que o recurso ao suplemento em análise foi indutor de perda de peso tendo a paciente 

reduzido o seu peso para 73,3 kg. No que concerne aos valores de PCint verificou-se que 

a paciente A foi aquela que em termos médios mensais perdeu percentualmente mais 
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perímetro (4,2%), seguida da E (3,3%), B (3,1%), D (2,8%) e finalmente pelo paciente C 

(2,7%). Por último, e tendo por base os valores constantes no quadro do Anexo 14, os 

resultados mostram ainda que todos os pacientes, antes de iniciarem a toma do 

suplemento, possuíam um PCint muito aumentado e assim permaneceram após o 

tratamento. É contudo de evidenciar que, embora todos eles tenham permanecido na 

mesma classe conseguiram reduções apreciáveis do PCint (A - 8,8% em 63 dias; B - 6,2 

em 60 dias; C - 5,3 em 59 dias; D - 10,5 em 113 dias; e E - 8,5 em 78 dias).  

 

II.A3 Introdução: Dieta Mediterrânica 

A Dieta Mediterrânica deve a sua denominação a Ancel Keys, um investigador americano 

que verificou que o padrão alimentar dos países da bacia do Mediterrânico, de onde se 

destacava o consumo de azeite, se associava a um menor surgimento de enfartes do 

miocárdio, comparativamente a outros países onde o consumo elevado de gorduras, 

sobretudo saturadas, revelava o oposto. O conceito de dieta mediterrânica foi desenvolvido 

para refletir os hábitos alimentares seguidos nos anos 60, pelos habitantes da bacia 

mediterrânica, nomeadamente Creta, Grécia e sul de Itália [48]. No entanto, a dieta 

mediterrânica tem sido progressivamente apagada com a disseminação da economia 

ocidental, urbanização e cultura tecnológica, assim como a o consumo e nova produção 

dos alimentos devido à globalização [48]. Quando comparada com outras dietas saudáveis, 

esta dieta distingue-se devido à abundância na ingestão de gordura pertencente 

essencialmente ao azeite virgem, nozes e peixes gordos e também devido ao consumo 

moderado de vinho tinto durante as refeições [49]. Esta dieta é então caracterizada pelo 

elevado consumo de vegetais, frutas e nozes, legumes e cereais não processados, baixo 

consumo de carne e derivados e baixo consumo de produtos lácteos, com exceção dos 

queijos com preservação elevada. O álcool também é tradicional, mas com moderação e 

na forma de vinho durante as refeições. A quantidade total de lípidos ingeridos poderá ser 

elevada (≥ 40% da energia total ingerida na Grécia ou cerca de 30% em Itália), sendo que 

o rácio lípidos monoinsaturados/saturados é elevado [50]. Este baixo consumo de lípidos 

saturados, explica a baixa incidência de doenças coronárias, pela redução do colesterol. 

Os benefícios desta dieta são diversos, nomeadamente ajudam a prevenir doenças 

coronárias, AVCs, cancro em geral e mais em particular o cancro da mama, cancro colorretal 

e gástrico, diabetes mellitus, fraturas da anca, síndrome metabólico, comprometimento 

cognitivo e depressão unipolar [51]. Em 1995, na Grécia, Trichopoulou et al. [52], 

considerou 8 alimentos essenciais na caracterização da dieta mediterrânica: os vegetais, 

legumes, frutas, frutos secos, grãos, lacticínios, carnes, álcool e o peixe, posteriormente 

adicionado [53]. A partir desta data, a dieta mediterrânica foi popularizada com a famosa 
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representação da pirâmide que graficamente ilustra os grupos alimentares (ver Anexo 19) 

a serem consumidos diariamente, semanalmente ou pouco frequentemente [54]. A Dieta 

Mediterrânica da Grécia, Espanha, Itália e Marrocos (em 2010) e Portugal, Chipre e 

Croácia (2013), como Património Cultural Imaterial da Humanidade (UNESCO), contempla 

para além dos alimentos, as técnicas e práticas produtivas, nomeadamente de agricultura 

e pescas, formas de preparação, de confeção e de consumo dos alimentos, festividades, 

tradições orais e expressões artísticas [55,56]. A partir daqui, os cientistas apresentaram 

uma ferramenta consensual de comunicação para ajudar o público em geral e profissionais 

de saúde, tendo sido concebido um quadro de todos os aspetos relacionados com a Dieta 

Mediterrânica para se adaptar a diferentes países com diferentes realidades (tamanhos 

das porções- ver Anexo 20) e, variações nos padrões alimentares variando 

geograficamente, socioeconomicamente e culturalmente [48]. Estas recomendações têm 

como alvo, adultos saudáveis dos 18 aos 65 anos e deverão ser adaptadas para crianças, 

grávidas e pessoas com doenças.  

O novo padrão alimentar inclui todos os grupos, sendo que a diferença entre ser saudável 

ou não, varia com as técnicas culinárias, frequência e quantidades diárias [48]. Na base 

estão indicados os alimentos que devem suster a dieta, com maior ingestão e frequência, 

nomeadamente alimentos que advêm de plantas, providenciando fibras e substâncias 

protetoras para o bem-estar geral, saciedade e a manutenção de uma dieta balanceada [48]. 

No topo da pirâmide, localizam-se os alimentos que deverão ser consumidos com 

moderação assim como os alimentos de origem animal e/ou doces e gorduras [48]. Todos 

os dias as refeições principais deverão conter os 3 elementos essenciais: 1) cereais, 2) 

vegetais e 3) fruta. A ingestão de água deverá ser de 1,5-2L, proporcionando uma 

hidratação apropriada ao organismo, ou então a ingestão de chás sem açúcar [48]. Os 

produtos lácteos deverão ser consumidos moderadamente, enfatizando os produtos 

fermentados e com pouca gordura [57]. O azeite, essencialmente o extra virgem, está 

localizado no centro da pirâmide como fonte principal de lípidos. É resistente a elevada 

temperaturas e está associado positivamente aos sistemas cardiovasculares, devido à sua 

composição rica em ácidos oleicos monoinsaturados e antioxidantes. Azeitonas, nozes e 

sementes são fontes de lípidos, vitaminas, minerais e fibras, podendo ser utilizadas como 

snacks saudáveis na proporção de uma mão cheia [48]. Ervas, especiarias, alho e cebolas 

são maneiras de introduzir novos sabores e redução de sal, fator que contribui para o 

desenvolvimento da hipertensão [58]. Semanalmente deverá ser ingerido peixe, 

principalmente os que são ricos em ómega 3, tendo estes propriedades antioxidantes [59], 

carne branca e ovos ricos em proteína [48]. A carne vermelha e carnes processadas 

deverão ser ingeridas em poucas quantidades e frequência, pois têm sido associadas ao 

desenvolvimento de doenças crónicas [60]. Os legumes e cereais são fontes proteicas e 
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lipídicas [61]. As batatas também estão incluídas neste grupo, no entanto a sua ingestão 

deverá ser cuidada, visto estas terem um índice glicémico elevado. Juntamente com a 

proporção e frequência de consumo, uma incorporação de elementos culturais e 

relacionados com o estilo de vida são inovações nesta pirâmide, incluindo: 1) Moderação: 

as porções deverão ser baseadas na frugalidade, sendo adaptadas às necessidades 

energéticas dos estilos de vida urbanos e sedentários [48]; 2) Socialização: Cozinhar, 

compartilhar a comida na companhia de amigos e familiares são um suporte social dando 

o sentido de comunidade [62]; 3) Sazonalidade, biodiversidade, produtos locais: Dando 

preferência aos alimentos menos processados, maximizando os nutrientes protetores dos 

alimentos; e 4) Atividade: Praticar pelo menos 30 minutos de exercício diário. Descanso 

também é parte de um estilo de vida saudável [48].  

 

II.A4 Conclusões   

Tendo por base as informações cedidas no site da Ampliphar, referentes ao estudo 

realizado durante 1 mês a 30 mulheres com IMC≥ 27,5, e comparando-as com os 

resultados obtidos no presente estudo com IMC equivalente, conclui-se que os pacientes 

do dr. César tiveram um decréscimo apreciável mensal no PCint (A=4,2%; C=2,7%; 

E=3,3%). Como conclusão pode-se aferir que o suplemento 30 DaysTM Linha de Cintura 

promove, tal como publicita, a redução da gordura acumulada na zona abdominal de forma 

natural e saudável com base nos efeitos dos Beta 1,3/1,6 glucanos e DTox™ (uma seleção 

especial de extratos vegetais). Contudo, seria também interessante obter informações 

relativas à adesão à dieta estabelecida e a adesão à terapêutica para aumentar a 

fiabilidade dos resultados, o que poderia ser obtido pela elaboração de um diário nutricional 

por parte dos utentes referenciados. 

Relativamente às dietas por mim desenhadas, é de salientar que a adesão às mesmas por 

parte dos utentes foi positiva, tendo sido disponibilizadas quando destes surgiam dúvidas 

nutricionais, ou quando desejavam a perda de peso com ajuda de suplementos, de maneira 

a poder complementar de forma mais eficiente o aconselhamento farmacêutico. Conclui-

se por isso que a disponibilização destas dietas aumentou o contentamento dos utentes da 

FM e, consequentemente aumentou a sua curiosidade sobre a nutrição saudável e seus 

benefícios. 

 

Projeto B: Estudo das características do Memorium® Estudantes 

II.B1 Enquadramento  

No ensino secundário, normalmente são os pais que se preocupam com o bem-estar físico 
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e psíquico dos filhos, procurando alternativas para a resolução do seu cansaço mental e 

nervosismo antes dos exames. Frequentemente dirigem-se à farmácia e questionam o 

profissional sobre suplementos para ajudar o seu filho(a) a estudar, ou então, referem 

algum suplemento que tenha sido publicitado nos meios de comunicação social. No que 

concerne ao ensino universitário a procura por este tipo de suplementos é maioritariamente 

efetuada pelos próprios estudantes procurando por uma solução para obterem mais 

rendimento na fase de exames por se tratar de uma fase de elevado stresse. 

A ideia de apostar no Memorium® Estudantes surgiu no início do mês de maio, aquando 

do atendimento a uma mãe que procurava uma solução para ajudar na concentração e 

memória do seu filho que estava a preparar-se para os exames nacionais. Estava muito 

preocupada por se tratar de uma fase determinante na vida do seu filho. Referiu que decidiu 

passar pela FM já que uma amiga lhe tinha falado acerca de suplementos que podiam 

ajudar nessas funções ao que lhe perguntei se pretendia um suplemento de ação rápida, 

utilizado normalmente poucos dias antes dos exames ou de um tratamento mais longo. A 

mãe revelou que queria um pequeno tratamento só mesmo para dar energia e fazer com 

que o seu filho tivesse mais rendimento nos estudos. Face ao solicitado, sugeri o 

Memorium® Estudantes ampolas, pelo seu efeito rápido. Indiquei a posologia de 1 ampola 

por dia antes do pequeno-almoço. No caso de se sentir muito cansado, poderia tomar até 

duas ampolas por dia (ao pequeno-almoço e almoço), pois como o produto contém 

estimulantes não seria indicado a sua toma à noite. A senhora levou então uma embalagem, 

que daria para 15 dias e caso o seu filho se sentisse bem, então viria comprar outra caixa. 

Vinte dias após a compra, a mesma senhora, compra uma segunda embalagem, tendo 

relatado que o seu filho se tinha sentido com mais energia e que tinha gostado bastante da 

toma em ampolas. Em simultâneo, indiquei igualmente medidas não farmacológicas que 

favorecem o desempenho intelectual e físico, principalmente uma dieta equilibrada, rica em 

alimentos antioxidantes e fibras. 

Nessa altura achei que seria uma boa ideia fazer uma montra com o Memorium® 

estudantes atraindo a atenção dos utentes. No momento, o produto que estávamos a 

trabalhar (exposto na montra há já 1 mês) era o 30 DaysTM, para indicação farmacêutica 

nos casos de emagrecimento. Tratou-se de uma boa aposta uma vez que com o aproximar 

do verão as pessoas começam a preocupar-se mais com o corpo já que este ficará mais 

exposto aos olhares das outras pessoas. Face ao período em que o 30 DaysTM esteve 

exposto, achei importante fazer a montra de Memorium® estudantes e energia por 2 

motivos: primeiro, porque se aproximava a época de exames (ensino secundário e 

universitário), que se prolongaria até ao mês de julho e segundo, tratavam-se de 

especialidades que estariam em maior stock na FM. Expus a ideia à DT da FM a qual 

apoiou de imediato. Neste sentido, realizei a montra juntamente com uma colaboradora da 
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farmácia. Escolhi algumas decorações relacionadas com o tema, juntamente com a 

impressão dos códigos de barras para algumas embalagens esclarecendo as pessoas do 

preço dos medicamentos. Produzi também uma faixa (colocada na vertical) com letras a 

vermelho a dizer “MEMORIUM” onde foram inseridas de uma maneira criativa nas letras 

principais palavras-chave relacionadas com o tema, nomeadamente energia, raciocínio e 

memória (Ver Anexo 21). Sugeri, ainda, um folheto sobre o suplemento em causa na 

tentativa de atrair a atenção dos utentes que acabou por não ser disponibilizado uma vez 

que a DT achou dispensável. Contudo, foi feito um folheto com indicações genéricas sobre 

as principais funções do produto à venda (Anexo 22), mas apenas disponibilizado aos 

colaboradores. Esta brochura foi colocada numa área específica da farmácia, junto à área 

de receção de encomendas, procurando relembrar os colaboradores da prioridade da 

venda deste suplemento e tornar-se visível aos utentes de forma a despertar a curiosidade. 

Dei aos colaboradores formação complementar sobre as características do suplemento.  

 

II.B2 Introdução 

Memorium estudantes é um suplemento comercializado pela empresa Dietmed Natural 

Products. Existem duas formas farmacêuticas comercializadas cuja diferença reside na 

toma diária: cápsulas (2-4 por dia) e ampolas (1-2 por dia). A sua composição é rica em 

vitaminas solúveis, minerais, aminoácidos (a.a.) e estimulantes (Anexo 23) e é 

contraindicado em casos de hipertensão, devido às suas propriedades estimulantes, de 

doentes com insónia e hipersensibilidade ao veneno da abelha. Também não é 

recomendado em doentes com úlcera gástrica, asma, atopia e insuficiência renal. Durante 

a toma deste suplemento podem ocorrer náuseas, diarreia, rubor no rosto ou tronco. De 

acordo com as recomendações da Dietmed, este suplemento não deverá ser utilizado 

conjuntamente com outros estimulantes [63]. 

A época de exames, com preparação intensa à base de longas horas de estudo, é 

possivelmente a fase mais difícil para todos os estudantes. Stresse, ansiedade, noites mal 

dormidas, nervos à flor da pele, etc., são muitos dos sintomas que mais, frequentemente, 

os estudantes sentem [64]. Estes sintomas estão comprovados por parâmetros 

imunológicos, neuroendócrinos, fisiológicos [65] e psicológicos [64]. Num estudo quasi-

experimental levado a cabo durante o período de exames para quantificar os sintomas 

somáticos em estudantes saudáveis [66] são relatados sintomas diversos por parte dos 

mesmos, que alteram o normal funcionamento do organismo e podem eventualmente, 

afetar também o seu desempenho académico. De acordo com este mesmo estudo, os 

principais sintomas que se relacionam com o stresse em fases de grande exigência 

académica, são: o desconforto abdominal, mais conhecido por “borboletas no estômago”, 
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a falta de apetite, diarreia, fadiga, dores de cabeça, náuseas e dores de costas. Também 

Koh et al. [65] determinaram os efeitos do stresse de exames na somatização, mostrando 

uma relação positiva significativa em 38 participantes. Contudo, ao contrário do estudo 

anterior [66], nenhuma descrição quantitativa dos sintomas de somatização sob o stresse 

exame foi descrito, embora os sintomas somáticos de ansiedade aguda ter sido 

sistematicamente reportada [64]. 

O cérebro é o centro que controla a memória, a razão, a concentração, a emoção e a 

consciência. Uma boa saúde mental permite-nos obter uma boa coordenação e regulação 

das atividades corporais. Existem suplementos que são utilizados para melhorar o 

desempenho cognitivo, a memória e a atenção. São potenciadores cognitivos que atuam 

por diversos mecanismos, nomeadamente no aumento da circulação sanguínea cerebral, 

no melhoramento da função neuronal, no fornecimento de energia, fornecendo percursores 

que aumentam a produção de certos neurotransmissores no cérebro, prevenindo a 

formação de radicais livres no cérebro, etc. [67].   

O sistema colinérgico está intimamente ligado com os processos cognitivos no cérebro. A 

acetilcolina quando libertada pelos neurónios, é essencial para a modulação da aquisição, 

codificação, consolidação e reconsolidação das memórias [68]. Segundo este artigo, a 

acetilcolina, estimula tanto os recetores muscarínicos (mAChRs) como os nicotínicos 

(nAChRs). Os primeiros, (mAChRs)17 são recetores acoplados à proteína G, cujas respostas 

à sua ativação são mais lentas, podendo ser excitatórias ou inibitórias [70]. No SNC, os 

mAChRs estão envolvidos no controle da função extrapiramidal, vestibular, em funções 

cognitivas como a memória, aprendizagem e atenção, em respostas emocionais, na 

modulação do stresse, no sono e na vigília [69]. Já os nAChRs18 são recetores iónicos 

regulados por ligantes19, cuja ativação causa um aumento da permeabilidade aos iões Na+ 

e Ca2+, ocorrendo assim a despolarização e consequentemente excitação dos mesmos. 

Ambos os tipos de recetores são conhecidos por participarem na codificação e recuperação 

em processos de memória [68]. Segundo Levin et al. [72], os recetores nicotínicos estão 

envolvidos em várias funções fisiológicas, tais como a aprendizagem e memória. Também 

                                                
17 Os recetores muscarínicos ou metabotrópicos podem ser classificados em cinco grupos, representados por M1, M2, M3, 

M4 e M5, de acordo com a localização dos gânglios onde são encontrados, seja no Sistema Nervoso Periférico, nos órgãos 
efetores autónomos ou nas glândulas exócrinas. Apenas o subtipo M5 não foi totalmente caracterizado ao nível 

farmacológico e funcional. Os recetores M1 (sistema nervoso central, estômago e gânglios), M3 e M5 são acoplados a uma 

fosfolipase C e possuem uma atividade excitatória. Os recetores M2 (coração, músculos lisos) e M4 são responsáveis pela 
abertura dos canais de potássio que provoca uma hiperpolarização da membrana pós-sináptica [69]. 
18 Os nAChRs, ou recetores ionotrópicos, são compostos por cinco subunidades homólogas organizados à volta de um poro 

central e são divididos em dois grupos: rês categorias: musculares (localizados na junção neuromuscular esquelética); 

ganglionares (responsáveis pela transmissão nos gânglios simpáticos e parassimpáticos); e os do Sistema Nervoso Central 
(espalhados por todo o cérebro). Os nAChRs neuronais são amplamente expressos nos gânglios periféricos, da medula 
suprarrenal, diversas áreas do cérebro e células não-neuronais [70].  
19 Grupo de canais iónicos transmembranares que se abrem quando um ligando se liga a uma região extracelular do recetor 

de proteína de canal. Esta ligação altera o arranjo estrutural da proteína do canal fazendo com que estas se abram ou se 
fechem. Este canal iónico ligando, um tipo de recetores ionotrópicos, permite que os iões específicos (como Na+, K+, Ca2+, 
ou Cl-) fluam para dentro e para fora da membrana (ex., recetores de acetilcolina, de serotonina, GABA e de glutamato) [71]. 
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têm sido associados a várias doenças neuromusculares e neurodegenerativas. Dos muitos 

subtipos possíveis de nAChRs os α7 e os α4β2 são os dois principais subtipos amplamente 

expressos no cérebro, especialmente no hipocampo. O hipocampo tem um papel chave na 

consolidação de muitas formas de memória contribuindo contribui para a consolidação da 

memória durante longos períodos assim como no processamento da informação [68]. 

 

II.B3 Ação dos principais constituintes do Memorium® Estudantes 

II.B3.1 Colina 

Em animais, a colina pode ser adquirida através da dieta e via biossíntese de novo: a colina  

é produzida através da metilação da fosfatidiletanolamina (PE) a fosfatidilcolina (PC) 

catalisada pela fosfatidiletanolamina N-metiltransferase (TMEP) [73,74] – (ver Anexo 24). 

A Colina endógena é produzida, principalmente no fígado mas também em pequena 

extensão no cérebro, por meio da adição de 3 grupos metilo na PE, dando origem à PC, 

que pode ser posteriormente metabolizada por fosfolipases em colina [75]. Todas as células 

utilizam a colina como um componente essencial das subunidades de fosfolípidos que, 

quando agregadas, formam as suas membranas. A PC, subunidade mais importante, é 

sintetizada a partir da colina pelo ciclo CDP-colina (Anexo 25), fornecendo esta, a 

fosfocolina para a síntese de esfingomielina (SM), outro importante fosfolípido membranar 

(Kennedy Cycle [76]). Contudo, a sua utilização total no organismo é balanceada pela 

oxidação a betaína e excreção biliar da PC [75]. Como o organismo humano não armazena 

colina nas células, a PC e Ach poderão ser consideradas como armazenamento a longo 

prazo de colina livre [73] (Anexo 25). As quantidades de colina presentes no cérebro, como 

PC ou SM, são muito maiores do que as de colina livre, sendo que a sua concentração 

local normalmente controla a taxa de síntese de acetilcolina [75]. De acordo com Cohen e 

Wurtman [77] os tratamentos que aumentem a colina cerebral (ex., a administração de 

colina) ou o consumo de alimentos ricos em colina, rapidamente podem causar mudanças 

nos níveis de acetilcolina do cérebro. 

A colina, em pequenas quantidades, pode passar a partir do sangue pelo f luido 

cerebrospinal, através da ação de uma proteína de transporte específica, o catião orgânico 

transportador 2 (OCT2) ou em maior quantidade entre o sangue e o líquido extracelular do 

cérebro (ECF) por difusão facilitada [75]. A Colina em concentrações suficientemente 

elevadas pode ativar diretamente os mAChRs e os nAChRs, nomeadamente os recetores 

α7-nAchR [68]. Alguns estudos demonstram que a administração aguda de colina em seres 

humanos, como o cloreto de colina ou PC, melhora a memória a curto prazo [78]. No 

entanto, outros estudos revela não existir qualquer efeito [79]. A suplementação perinatal 

é conhecida também por causar alterações neuroquímicas em regiões do cérebro 
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envolvidas na memória. Por exemplo, a suplementação de colina aumenta a atividade de 

acetiltransferases (ChAT) no hipocampo, a densidade dos recetores muscarínicos, a 

libertação de ACh, a amplitude dos potenciais excitatórios mediados pela Ach, e reduz a 

atividade da acetilcolinesterase [75]. 

 

II.B3.2 Taurina 

A taurina, ou ácido 2-etanoaminosulfónico, é classificada como um aminoácido não 

essencial pelo facto de esta não participar na síntese proteica. Conquanto, relativamente 

à sua distribuição e funções no organismo esta classificação fica aquém da realidade [80]. 

De acordo com os mesmos autores, a taurina é produzida endogenamente ou também 

pode ser adquirida através da dieta, nomeadamente peixe, frutos do mar ou suplementos. 

Existem 3 vias para a síntese da taurina a partir da cisteína. Todas estas vias necessitam 

de P5P, a coenzima da vitamina B6 na sua forma ativa, deduzindo-se então que uma 

deficiência nesta vitamina poderá influenciar a síntese de taurina [81]. O Anexo 26 

representa, de forma muito simplificada, a principal via de síntese endógena da taurina 

através da cisteína ou metionina. No que concerne à obtenção de taurina pela dieta ou 

suplementos, esta circula no plasma em concentrações dependentes da dieta e reguladas 

pelo rim [82]. A taurina livre é largamente distribuída no organismo nomeadamente no 

músculo-esquelético, cardíaco e no cérebro e espinal-medula, retina, leucócitos e em 

quase todos os tecidos [80]. No cérebro este aminoácido concentra-se mais na 

glândula pineal, protuberância, hipotálamo, striatum e cerebelo. Uma deficiência em taurina 

pode levar a uma série de patologias incluindo cardiomiopatia, disfunção renal, mal 

funcionamento da célula pancreática beta e perda de fotorrecetores da retina [80]. Este 

aminoácido não essencial apresenta diversas funções biológicas e fisiológicas, incluindo, 

prevenção de colestases e conjugação de ácidos biliares, antiarrítmico com ação inotropa 

e cronotropa, desenvolvimento da retina, efeitos metabólicos e endócrinos, 

neuromodulação do sistema nervoso central, ação antioxidante, anti-inflamatória [81] e 

ainda na osmorregulação, destoxificação e estabilização das membranas celulares [83]. 

Tem sido cada vez mais evidente a sua ligação ao stresse oxidativo, com consequente 

diminuição da acumulação de espécies reativas de oxigénio e prevenção de inúmeras 

doenças humanas, incluindo diversas desordens do CNS, devido ao seu efeito citoprotetor, 

às suas propriedades antioxidantes, estabilização da função mitocondrial e atenuação da 

apoptose que está diretamente relacionada com o stresse oxidativo [80]. O stresse 

oxidativo tem um papel muito importante na neurodegeneração. Os radicais produzidos por 

este processo atacam proteínas, ácidos nucleicos e membranas lipídicas interrompendo a 

integridade e desempenho celular. Visto que o cérebro é rico em ácidos gordos insaturados 

a sua vulnerabilidade à ação destes radicais é muito elevada [84]. 
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Apesar deste antioxidante não atuar diretamente na erradicação de espécies reativas de 

oxigénio (ROS) vai impedir a formação da cascata de sinalização iniciada por toxinas o que 

leva a alterações do cálcio, destabilização da cadeia transportadora de eletrões e 

consequentemente a geração de oxidantes. Outro mecanismo pelo qual a taurina atua 

como antioxidante é pelo aumento da razão PE/PC, o que altera a fluidez da membrana 

das células, aumentando a resistência a toxinas [85]. Além da sua ação protetora, a taurina 

também exerce um papel fundamental no normal desenvolvimento cerebral, não só 

embrionário, como também em regiões ativas do cérebro adulto. Estudos realizados em 

culturas de cérebros de rato, demonstraram que a taurina ativa as células-tronco e 

percursores neurais, na zona subventricular onde a neurogénese ainda continua mesmo 

no estado adulto [80]. Posto isto, Ripps e Shen [80] salientam que esta molécula é assim 

considerada como uma potencial candidata a neurotransmissora e que por isso merece 

especial atenção contrariamente ao que tem vindo a ser feito. De referir que a taurina 

possui as características que são consideradas como principais critérios gerais já 

estabelecidos para a integração de substâncias como neurotransmissoras. Assim, vários 

autores [80,86] salientam que a taurina tem uma semelhança estrutural com o ácido γ-

aminobutírico; possui distribuições semelhantes destes aminoácidos e das suas enzimas 

que sintetizam em várias regiões do cérebro; tem um efeito inibitório na atividade bioelétrica 

da retina e na transmissão sináptica da via retinotectal; e que existe um efluxo de taurina 

dependente do cálcio, após estimulação elétrica e a presença de mecanismos de captação 

para terminar a sua ação. Todavia, e de acordo com Ripps e Shen [80], o critério mais 

importante, relacionado com a presença de recetores taurina-específicos em células pós-

sinápticas, ainda não foi totalmente comprovado. Lu et al. [87], no seu estudo relativo ao 

efeito de uma exposição prolongada de ratos (durante 8 semanas) ao manganês, relatam 

que este metal aumenta a atividade da acetilcolina esterase e diminui a atividade da colina 

acetiltransferase. O balanço destas duas enzimas medeia a quantidade de acetilcolina no 

organismo e consequentemente a sua ação, que a nível cerebral está relacionada com a 

aprendizagem e memória. O estudo atrás referido [87] mostrou igualmente que os ratinhos 

expostos ao manganês restauraram os níveis de colina acetiltransferase, regulando assim 

a quantidade de acetilcolina no cérebro. Estes autores concluem desta forma que para 

além do importante efeito preventivo do stresse oxidativo, pelo restauro da cadeia de 

eletrões na mitocôndria (responsável pela produção de ATP e fornecimento de energia 

cerebral e prevenção da apoptose 20  a taurina também tem um importante papel na 

                                                
20 A apoptose ou morte celular programada (morte celular não seguida de autólise) é um acontecimento comum, tanto em 

situações patológicas, contribuindo para fenómenos de inflamação e de disfunção orgânica, como em situações fisiológicas, 
no decurso de processos de embriogénese e metamorfose [88]. 
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regulação das enzimas AChT e ChAT, responsáveis pela quantidade de acetilcolina no 

cérebro, sendo esta uma peça fundamental na aprendizagem e memória. 

 

II.B3.3 Geleia Real 

A geleia real (RJ) é produzida pelas glândulas mandibulares e hipofaríngeas das abelhas 

trabalhadoras da espécie Apis melífera. É uma substância viscosa, composta 

principalmente por proteínas, hidratos de carbono, lípidos, a.a. livres e vestígios de sais 

minerais e vitaminas, que é o alimento fundamental das larvas e rainha das abelhas [89]. 

A RJ é maioritariamente composta por proteínas, destacando-se as principais proteínas da 

geleia real (MRJPs) por serem hidrossolúveis. Das MRJPs existentes, as mais abundantes 

são a MRJP1 seguida da MRJP3 [90]. Nagai e Inoue [91] verificaram que a proteína de RJ 

tinha atividade antioxidante ainda que o substrato, função e mecanismo não tenha sido 

esclarecido. Kamakura et al. [92] reportaram que a proteína MRJP1 promovia a 

regeneração hepática em ratos. Já Watanabe et al. [93] destacaram que a MRJP1 

estimulava o crescimento de hematócitos humanos num meio isento de soro e Kamakura 

et al. [94] observaram um efeito de antifadiga em murganhos. Relativamente à proteína 

MRJP3, Okamoto et al. [95] relataram os seus potentes efeitos imunoreguladores quer in 

vitro, quer in vivo. Outros componentes importantes na RJ são a adenosina monofosfato 

(AMP) N1-óxido, importante na diferenciação das células PC1221, e o ácido 10-hidroxi-

trans-2-decenóico (HDEA) [96]. Este ácido gordo insaturado, considerado também o mais 

importante princípio ativo da RJ, consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica e imita 

os efeitos fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), podendo estimular a neurogénese 

em cérebros maduros. Este ácido exerce uma importante função bacteriana e ajuda a 

impulsionar o sistema imunológico [97]. Estudos indicam que a administração oral de geleia 

real aumenta a expressão do fator neurotrófico derivado de linhagem de células glial 

(GDNF), um fator de proteção neuronal contra a degeneração de neurónios 

dopaminérgicos, e também aumenta a expressão de subunidades pesados de 

neurofilamentos intermédios (NFH) no hipocampus [98]. Também Ito et al. [96] demonstram 

que o HDEA e a RJ, foram eficientes na melhoria dos sintomas de stress-induzido de 

depressão e ansiedade. Estes mesmos autores também sugerem que ambos (HDEA e RJ) 

podem tornar-se numa ferramenta promissora como antidepressivo. 

A RJ, única fonte de acetilcolina pura, tem propriedades antibacterianas, antimicrobianas 

[99], antitumorais, antihipercolesterolémicas, anti-inflamatórias e com atividades 

vasodilatadoras e hipotensivas [100], para além de ter sido implicada como benéfica para 

                                                
21 A linha celular PC12 consiste numa população homogénea de células capazes de sintetizar, armazenar e libertar dopamina 

dum modo semelhante a células neuronais. 
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uma ampla gama de condições farmacológicas e de saúde tais como: bronquite asmática, 

insónias e muitos problemas de pele. Sabe-se também que apoia o sistema imunitário e 

que pode ser benéfica para o fígado, rins, doenças do pâncreas, bem como úlceras do 

estômago e fraturas ósseas [99]. Proporciona, ainda, o crescimento celular e a prevenção 

de infeções. Facilita a diferenciação neuronal de culturas de células estaminais/progenitoras 

(NS/NPCs) e a neurogénese, in vivo, no giro denteado do hipocampo (DG). Um estudo 

realizado para avaliar a aplicação terapêutica da RJ na aprendizagem e memória em 

murganhos injetados na região intracerebroventricular com estreptozotocina (SZT), 

mostraram um efeito positivo através da melhoria da resistência à insulina [100]. Esta 

substância causa uma demência esporádica de Alzheimer, com diminuição do metabolismo 

da glucose por dessensibilização dos recetores de insulina, redução na adenosina trifosfato 

(razão ATP/ADP), redução da síntese de acetilcolina por inibição da acetil-CoA, 

desregulação das enzimas AChT e ChAT e aumento da produção de citocinas22 que levam 

a apoptose das células cerebrais. Outro estudo, com o objetivo de analisar os efeitos da 

toma oral de RJ durante seis meses, em voluntários saudáveis, concluiu que esta 

melhorava a eritropoiese, a tolerância à glucose e saúde mental. Os autores anteriormente 

citados colocam a hipótese das enzimas antioxidantes constituintes da RJ, terem uma ação 

positiva sobre as enzimas 3β-HSD2 e/ou 17β-HSD3 que metabolizam a hormona DHEA-S 

a T e produzam os efeitos referidos anteriormente (ver Anexo 27) [100]. 

  

II.B3.4 Guaraná 

O guaraná, Paullinia cupana, muito utilizado pelas tribos amazónicas pelas suas 

propriedades terapêuticas, mormente como um elixir que promove uma grande 

longevidade. Nas sementes de guaraná, encontram-se essencialmente taninos, 

metilxantinas e saponinas em pouca quantidade. Estas sementes contêm sensivelmente 

2,5-6% de cafeína (1,3,7-trimetilxantina), e a planta contém outros alcaloides purínicos 

(valores abaixo de 0,3%), nomeadamente a teobromina e teofilina e ainda taninos. Porém, 

a sua composição não se limita só às metilxantinas. Por exemplo, no óleo são encontrados 

metilbenzenos, monoterpenos cíclicos, sesquiterpenos, ácido oleico, ácidos gordos 

ómega-7 e metoxifenilpropeno. O extrato de guaraná, obtido por processo de evaporação 

e diluição, contém uma percentagem de cafeína superior às sementes (≈ 9,8-11%). Muitos 

poucos estudos têm vindo a ser realizados com o objetivo de identificar e quantificar os 

                                                
22 As citocinas são proteínas que modulam a função de outras células ou da própria célula que as geraram. São produzidas 

por diferentes células mas principalmente por linfócitos e macrófagos ativados, sendo importantes para o controle da resposta  

imune. Uma única citocina pode agir em diversos tipos de células, fenómeno designado por  pleiotropia. As citocinas 
dependem da ligação com recetores específicos da membrana celular para desempenharem a sua função. Normalmente, a 
citocina para dar uma resposta imune eficaz necessita de agir em conjunto com outras citocinas [101].  
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efeitos dos componentes bioativos do guaraná e as suas potenciais aplicações 

farmacológicas [102]. No entanto, Mattei et al. [103] atribuiu a forte atividade antioxidante 

do extrato de guaraná à presença de flavonoides (principalmente catequinas) e saponinas. 

As propriedades terapêuticas desta planta vão além dos poderes estimulantes do SNC que 

advêm da cafeina. Mattei et al. [103] destacam também a melhoria do estado de alerta, 

tempo de reação, memória, velocidade do processamento de informação, humor, aumento 

do desempenho físico, efeitos termogénicos associados com a perda de peso e excreção 

de ácidos gástricos. Segundo Alves e Bragagnolo [104], a teobromina atribui também a 

esta planta um efeito diurético e a teofilina para além do efeito estimulante (propriedade 

semelhante à cafeína mas em menor proporção) é também caracterizada como 

broncodilatador. Kennedy et al. [105] mostraram que 75 mg de guaraná seria suficiente 

para melhorar a memória e a velocidade de atenção. Num estudo realizado por Haskell et 

al. [106], levado a cabo em jovens adultos e saudáveis, obtiveram-se resultados indicativos 

da melhoria do desempenho cognitivo e humor. Contudo, e relativamente ao desempenho 

cognitivo, esta beneficia de doses mais baixas de guaraná. Em contrapartida, só as doses 

mais altas elevaram as taxas do estado de alerta e contentamento, apesar de cada uma 

das outras doses testadas também conduzirem a alguns melhoramentos. Este estudo vem 

corroborar e reforçar os resultados obtidos por Kennedy et al. [105] sobre os efeitos do 

guaraná na precisão da memória secundária. 

 

II.B3.5 L-carnitina 

A L-carnitina é um nutriente fundamental no sistema cardiovascular, nomeadamente no 

fortalecimento do coração e redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos. Esta 

substância encontra-se presente em relativamente grandes quantidades na carne e 

produtos lácteos e também é produzida endogenamente no corpo [107]. Segundo os 

autores atrás citados, a L-carnitina é sintetizada no fígado e no rim (1,6% das cerca de 27 

g que o corpo humano inteiro possui) e quase 98% está presente no músculo-esquelético 

e cardíaco os quais estão dependentes do transporte desta substância através da 

circulação. A L-carnitina é um produto final do metabolismo humano, e apenas é libertado 

através da excreção na urina e fezes. As perdas diárias são mínimas (< 60 mg.dia-1) e são 

reduzidas para menos de 20 mg.dia-1 em dietas isentas de carne e de carnitina. Estas 

perdas mínimas implica que a taxa de biossíntese endógena, que é necessária para manter 

o corpo armazena funcionais, é também apenas cerca de 20 mg de d -1. Os montantes 

perdidos nas fezes geralmente pode ser ignorado, exceto após a ingestão de suplementos 

orais. Jeukendrup e Randell [107] indicam que estas perdas implicam que a taxa de 

biossíntese endógena, que é necessária para manter funcionais as reservas do corpo, é 
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também mínima e semelhante à excretada (20 mg.d-1) tornando-as negligíveis, exceto após 

a ingestão de suplementos. Esta substância é conhecida por melhorar o metabolismo da 

gordura, reduzir a massa gorda e aumentar a massa muscular, e por conseguinte é muitas 

vezes usada para perder peso, reduzir a gordura corporal e melhorar a os contornos do 

corpo. Atletas de resistência usam a L-carnitina para aumentarem a oxidação de gorduras 

e glicogénio muscular [107]. Jeukendrup e Randell [107] indicam como função primordial 

da L-carnitina o transporte de ácidos gordos de cadeia longa através da membrana interna 

mitocondrial dado esta ser impermeável a ambos os ácidos gordos de cadeia longa e 

ésteres gordos de acetil-CoA. Timmons et al. [108] por sua vez complementam dizendo 

que os ácidos gordos depois de entrarem para a mitocôndria, podem ser degradados a 

acetil-CoA através da β-oxidação e avançar para o ciclo do ácido tricarboxílico. 

Acrescentam também que a L-carnitina também desempenha um papel importante no 

metabolismo dos hidratos de carbono através da manutenção da razão mitocondrial de 

acetil-CoA/CoA-SH, que é um regulador do fluxo através do complexo piruvato 

desidrogenase (PDH). 

Estudos levados a cabo por Vukovich et al. [109] demonstraram sem qualquer dúvida que 

a ingestão oral de L-carnitina (acima de 6 g.d-1, durante 14 dias) não alterava a 

concentração de carnitina muscular. Jeukendrup e Randell [107] robustecem estes 

resultados dizendo que, cálculos baseados na cinética da enzima indicam que o músculo 

humano em condições de repouso possui carnitina livre suficiente para permitir que a 

enzima carnitina palmitoil transferase I (CPT I) funcione em pleno e como tal as afirmações 

de que a L-carnitina leva à perda de peso são infundadas e teoricamente é impossível. 

 

II.B3.6 Vitaminas complexo B e minerais 

As vitaminas solúveis, nomeadamente as do complexo B e C, juntamente com minerais 

como o cálcio e o magnésio são fundamentais no desenvolvimento cognitivo, sendo que 

deficiências em qualquer destes elementos manifestam-se a nível neuronal, causando 

sintomas não específicos variados (ver Anexo 28). O constante fornecimento de nutrientes, 

nomeadamente de micronutrientes, a nível cerebral é fulcral para um bom desempenho 

cognitivo e humor. Assim sendo, pessoas expostas a um nível de stresse (ver Anexo 29) 

elevado combinado com uma má alimentação tornam-se muito suscetíveis a estas 

deficiências, principalmente os idosos.  

Existem 4 mecanismos principais pelos quais as vitaminas são essenciais a nível da 

melhoria do desempenho cognitivo, nomeadamente na síntese de neurotransmissores 

(NT), membranas neuronais e modificação de recetores, metabolismo energético e 

Vitaminas do complexo B e metabolismo da homocisteína [110]. O Quadro constante no 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – PARTE II 

Verónica Varandas de Oliveira 40 
 

Anexo 28, procura sumariar os micronutrientes que estão mais intimamente associados ao 

desempenho* cognitivo, nomeadamente quais os alimentos onde se podem encontrar, a 

sua localização no organismo, as funções que desempenham no SNC e as consequências 

da deficiência dos mesmos. Segundo Huskisson et al. [111], o termo “desempenho” tem 

sido utilizado para incluir os aspetos da função cognitiva, como a concentração, 

aprendizagem, memória e raciocínio, que não envolvem diagnósticos psiquiátricos ou 

neurológicos.  

 

II.B4 Conclusões 

Com o objetivo de redução do stock de Memorium® Estudantes na FM, e dado que se 

aproximava a fase de exames nacionais e exames do ensino universitário, deu-se inicio ao 

projeto Memorium® Estudantes e energia com a realização da montra. Foi feito um folheto 

com indicações genéricas sobre as principais funções do produto à venda, apenas 

disponibilizado aos colaboradores. Foi-lhes ainda dada uma formação complementar sobre 

este suplemento. Esta ideia surgiu após uma mãe se ter dirigido à FM para obter uma 

solução para ajudar na concentração e memória do seu filho que estava a preparar-se para 

os exames nacionais. A procura por este tipo de suplementos faz-se sentir com maior 

intensidade pouco antes da fase de exames, fase de elevado stresse, como solução para 

os estudantes obterem mais rendimento. Sempre que se vendia este produto eram 

indicadas medidas não farmacológicas adicionais que favorecem o desempenho intelectual 

e físico, principalmente uma dieta equilibrada, rica em alimentos antioxidantes e fibras. No 

final do período de exames e que coincidiu com o término do meu estágio, o stock foi 

reduzido em aproximadamente 84% do inicial. Do stock existente na FM (22 embalagens 

de Memorium® estudantes cápsulas e 10 de ampolas) apenas ficaram 5 embalagens de 

cápsulas.  
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ANEXO 1  

Localização da Farmácia da Maia (imagem do Google Earth 2014) 
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ANEXO 2  

Fatura da encomenda (cópia de um original) 
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ANEXO 3  

Exemplo de uma receita informatizada não renováveis 
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ANEXO 4  

Dispensa exclusiva em Farmácia Oficina (adaptado de INFARMED 

[112]) 

Patologia especial Âmbito Comp. Legislação 

Paramiloidose Todos os medicamentos 100% Desp. 4 521/2001 (2ª série), de 31/1 

Lúpus Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5 

Hemofilia Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5 

Hemoglobinopatias Medic. comparticipados 100% Desp. 11 387-A/2003 (2ª Série), de 23/5 

Doença de Alzheimer Lista de medicamentos re-

feridos no anexo ao Des-

pacho nº 13020/2011 (2ª 

série), de 20 de Setembro 

37%  

(quando prescrito  

por neurologistas 

ou psiquiatras) 

Despacho nº 13020/2011, de 20/09 

Psicose maniaco- de-

pressiva 

Priadel (carbonato de lítio) 100% Desp. 21 094/99, de 14/9 

Doença inflamatória 

intestinal 

Lista de medicamentos re-

feridos no anexo ao Des-

pacho nº 1234/2007 (2ª 

série), de 29 de Dezembro 

de 2006 

90% (quando 

prescrito por mé-

dico especialista) 

Despacho n.º 1234/2007, de 29/12, alte-

rado pelo Despacho n.º 19734/2008, de 

15/07  

Despacho n.º 15442/2009, de 01/07 

Despacho n.º 19696/2009, de 20/08   

Despacho n.º 5822/2011, de 25/03   

Despacho n.º8344/2012, de 12/06  

Artrite reumatoide e  

espondilite anquilo-

sante 

Lista de medicamentos re-

feridos no anexo ao Des-

pacho n.º 14123/2009 (2ª 

série), de 12 de Junho 

69% Despacho n.º 14123/2009 (2ª série), 

de 12/06, alterado pelo Despacho n.º 

12650/2012, de 20/09 

Dor oncológica mode-

rada a forte 

Lista de medicamentos re-

feridos no anexo ao Des-

pacho nº 10279/2008 (2ª 

série), de 11 de março de 

2008 

90% Despacho nº 10279/2008, de 11/03, al-

terado pelo despacho n.º 22186/2008, 

de 19/08  

Despacho n.º 30995/2008, de 21/11 

despacho n.º 3285/2009, de 19/01 

Despacho n.º 6229/2009 de 17/02  

Despacho n.º 12221/2009 de 14/05  

Declaração de retificação n.º 1856/ 

2009, de 23/07  

Despacho n.º 5725/2010 de 18/03  

   Despacho n.º 12457/2010 de 22/07  

   Despacho n.º 5824/2011 de 25/03  

   Despacho n.º 57/2014 de 19/12 
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Patologia especial Âmbito Comp. Legislação 

Dor crónica não onco-

lógica moderada a 

forte 

Lista de medicamentos re-

feridos no anexo ao Des-

pacho nº 10280/2008 (2ª 

série), de 11 de Março de 

2008 

90% Despacho nº 10280/2008, de 11/03, al-

terado pelo Despacho n.º 22187/2008, 

de 19/08  

Despacho n.º 30993/2008, de 21/11 

Despacho n.º 3286/2009, de 19/01  

Despacho n.º 6230/2009, de 17/02  

Despacho n.º 12220/2009, de 14/05 

Despacho n.º 5726/2010 de 18/03,  

Despacho n.º 12458/2010 de 22/07  

Despacho n.º 5825/2011 de 25/03  

Despacho n.º 251/2014 de 23/12 

Procriação medica-

mente assistida 

Lista de medicamentos re-

feridos no anexo ao Des-

pacho n.º 10910/2009, de 

22 de Abril 

69% Despacho n.º 10910/2009, de 22/04 al-

terado pela Declaração de Retificação 

n.º 1227/2009, de 30/04  

Despacho n.º 15443/2009, de 01/07 

Despacho n.º 5643/2010, de 23/03  

Despacho n.º 8905/2010, de 18/05  

Despacho n.º 13796/2012, de 12/10 

Despacho n.º 56/2014, de 19/12 

Psoríase Medic. psoriase 

lista de  medicamentos 

90% Lei n.º 6/2010, de 07/05 
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ANEXO 5  

Subsistemas de Saúde (adaptado de Rede de investigadores do 

OPSS [113]) 

Subsistemas de Saúde  

ADSE  Direcção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da 

Administração Pública 

ADME  

ADMA  

ADMG   

ADMFA   

SAD PSP  

 

 

 

Assistência na doença aos Militares do Exército  

Assistência na doença aos Militares da Armada 

Assistência na doença à GNR 

Assistência na doença aos Militares da Força Aérea 

Serviços de Assistência na doença da Polícia de Segurança Pública  

Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros 

Serviços Sociais do Ministério da Justiça 

Serviços Sociais dos Ministérios das Finanças e do Planeamento da 

Administração do Território 

Serviços Sociais da Administração do Porto de Lisboa 

Serviços Sociais da Administração dos Portos do Douro e Leixões 

SAMS do Sul e Ilhas 

SAMS Centro  

SAMS Norte  

Serviços de Assistência Médico Social do Sindicato dos Bancários Sul e 

Ilhas  

Sindicato dos bancários centro  

Sindicato dos bancários norte 

SSCGD  Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos  

UCS   Cuidados Integrados de Saúde AS (TAP) 

SSINCM  Serviços Sociais da Imprensa Nacional Casa da Moeda  

PT-ACS  

IOS-CTT  

Portugal Telecom- Associação de Cuidados de Saúde 

Instituto das Obras Sociais dos CTT 

SãVida   Medicina Apoiada AS (EDP) 
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ANEXO 6 

Fatura da receita 
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ANEXO 7 

Exemplo de uma ficha de preparação de medicamentos manipulados 
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ANEXO 8  

Testes efetuados na FM 

 

Peso, altura e IMC 

No ZAP encontra-se uma balança que regista o peso, a altura e o índice de massa corporal 

(IMC), sendo que sempre que um utente desejar utilizar o serviço, deverá ser 

acompanhado por um colaborador da FM, de maneira a poder interpretar e analisar melhor 

os resultados obtidos, segundo os valores de referência. A balança regista os valores num 

papel que sai automaticamente mal complete a medição. 

 

Pressão arterial (PA) 

A Hipertensão é um distúrbio assintomático onde ocorre a elevação da pressão nas artérias, 

aumentando o risco de distúrbios como o AVC, insuficiência cardíaca e enfarte do 

miocárdio [114,115]. Na FM a pressão arterial é medida no GAP por um aparelho 

automático de braçadeira. Antes de qualquer medição, os utentes deverão repousar entre 

5 a 10 minutos a fim de normalizarem a PA. Deverá garantir-se que os utentes não fumaram 

ou utilizaram estimulantes 30 minutos antes, recolhendo também informações importantes 

para a análise dos resultados. O utente deverá ter o braço desnudado sem qualquer 

acessório e a determinação deverá ser realizada em silêncio. Registam-se num cartão, 

disponibilizado pela FM aos seus utentes, os elementos data, hora, pressão arterial 

sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e batimento cardíaco. Analisam-se os 

resultados e aconselham-se os utentes, mediante os resultados, sobre alimentação, 

exercício físico e outros temas propostos pelos utentes ou que sejam relevantes para cada 

situação. Deve-se chamar atenção para o uso racional da medicação anti hipertensora, se 

aplicável, e recordar que o tratamento da doença assenta também em medidas não 

farmacológicas. Revivo umas das minhas primeiras medições de PA numa senhora já na 

casa dos 80 anos de idade, que se dirigiu à farmácia um pouco abalada e apática. 

Acompanhei-a ao GAP, realizei a determinação da PA, tendo o aparelho indicado um valor 

de 180/100, deixando-me bastante assustada. Aconselhei a senhora a ir ao posto de saúde 

de urgência porque os valores estavam muito elevados, mas a senhora só fazia referência 

ao seu cão, estando num estado muito ansioso. Resolvi então chamar uma colaboradora 

para me ajudar a lidar com a situação. Insistimos para que fosse ao centro de saúde, mas 

notavelmente com poucas posses e muito nervosa não tinha muitas forças para se levantar. 

A colaboradora decidiu indicar-lhe 2 comprimidos Relaxen® (Dietmed), um calmante 
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natural, que ajuda em situações de grande agitação emocional. Decorridos 30 minutos, a 

idosa acabou por referenciar uma situação que lhe tinha acontecido pouco tempo antes de 

se dirigir à farmácia que a deixou bastante abalada e depois de medida novamente a PA, 

os resultados já se encontravam dentro dos parâmetros normais. 

 

Glicemia 

A determinação da glicemia é essencial na prevenção, diagnóstico e manutenção do tra-

tamento da DM, que é uma doença crónica baseada na deficiência na produção de insu-

lina no pâncreas, ou inefetividade na sua produção. Como consequência há um aumento 

da glucose no sangue, podendo danificar os vasos sanguíneos. Na FM a determinação 

da glicemia é realizada no GAP, no aparelho One Touch® Vita® (Lifescan). Trata-se de 

um teste bastante útil para prevenção, deteção e controlo da DM. Antes da realização do 

teste deverá questionar-se o utente se está em jejum, ou se a última refeição foi há mais 

de duas horas. Utiliza-se uma lanceta descartável e desinfeta-se o dedo do paciente an-

tes de efetuar a medição. Mediante o resultado obtido, são dados conselhos necessários, 

como por exemplo a prática de exercício físico regular, a redução da ingestão de gordura 

e sal e o aumento do consumo de fibras [116,117]. 

 

Colesterol e triglicéridos 

As duas principais gorduras presentes no organismo são o colesterol e os triglicerídeos, 

sendo utilizadas como fonte primária de combustível para os processos metabólicos. Níveis 

aumentados destas gorduras podem estar associadas a doenças cardiovasculares 

[118,119]. Na FM a determinação destes indicadores é realizada no GAP a partir de uma 

amostra de sangue capilar, obtida por uma pequena picada no dedo, devendo o doente 

estar em jejum de 12 horas. Na eventualidade dos resultados serem superiores aos valores 

de referência, o farmacêutico deverá averiguar as possíveis razões e aconselhar medidas 

não farmacológicas essenciais para a melhoria dos resultados, nomeadamente a prática 

regular de exercício físico, alimentação saudável com aumento da ingestão de fibras, 

diminuição da ingestão de gorduras, consumo moderado de bebidas alcoólicas e não fumar 

[118,119]. 

 

Ácido úrico 

A hiperuricemia identifica-se pela presença de níveis aumentados de ácido úrico no sangue, 

e pode estar relacionada com DM, hipertiroidismo, obesidade e ingestão alcoólica 

[120,121]. O ácido úrico é o composto final do metabolismo das purinas e o seu aumento 

está relacionado com patologias associadas à deposição de cristais de urato. Na FM não 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lifescan.pt%2Fourproducts%2Fteststrips%2Fonetouchvita&ei=H27fU8XPNc3X7Aaa-oDwBQ&usg=AFQjCNF3K04NvAqRh37ZlJVOouSCNczzYA&sig2=dNHwEBOigZLtoP2WcQGHBg&bvm=bv.72197243,d.ZGU
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tive oportunidade de realizar esta análise, porém, dei aconselhamentos de medidas não 

farmacológicas e vigilância dos valores, para prevenir o possível agravamento. Alguns dos 

conselhos úteis que se podem transmitir ao doente são: aumentar a ingestão de água, 

facilitando a excreção de ácido úrico, evitar o excesso de alimentos ricos em purinas 

(carnes vermelhas, marisco e miúdos) e o excesso de álcool e preferir alimentos não 

industrializados [120]. 

 

Teste de gravidez 

O teste de gravidez, utilizado na FM, é um teste comercializado, baseado na deteção da 

hormona gonadotrofina cariónica humana (hCG), hormona produzida em grande 

quantidade no soro e na urina da mulher grávida, sendo um ótimo marcador para os testes 

de gravidez [122,123]. Os testes de gravidez permitem a deteção de hCG superiores a 20 

mUI/ml, sendo recomendado a realização do exame com a urina da manhã, visto esta 

hormona estar mais concentrada. Durante o meu estágio assisti a uma determinação do 

teste de gravidez, a qual obteve um resultado negativo. Embora a interpretação geral de 

um teste de gravidez seja relativamente fácil, algumas pessoas confiam mais no 

farmacêutico para a sua realização e análise dos resultados, diminuindo assim possíveis 

erros. A urina é recolhida num recipiente esterilizado e, de seguida, a ponta absorvente do 

teste é mergulhada nessa amostra durante pelo menos dez segundos. Depois o teste deve 

ser colocado numa superfície plana, limpa e seca enquanto aguarda (tempo recomendado 

pelo fabricante) pelo resultado (negativo, positivo ou inconclusivo, neste último caso repetir 

novamente o teste).  
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ANEXO 9  

Como manter um estilo de vida saudável (folheto entregue na FM) 
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ANEXO 10  

Cronograma geral das atividades realizadas na FM durante o período de estágio (27 janeiro – 25 de julho) 

 

Quadro Erro! Não existe nenhum texto com o estilo especificado no documento..1 – Cronograma de actividades realizadas em cada semana no período compreendido 
entre Março e Julho de 2009. 

Tarefa 
janeiro-14 fevereiro-14 março-14 abril-14 maio-14 junho-14 julho-14 

5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Início do estágio                          

Receção e verificação de encomendas dos 
fonecedores          

                

Receção e verificação de encomendas diretas                          

Armazenamento dos medicamentos                          

Verificação de receitas                          

Tratamento das receitas (ordenação por número, 
lotes, regime de comparticipação e verbetes)          

                

Devoluções                          

Realização de encomendas manuais                          

Atendimento de observação após pedido de 
autorização          

                

Atendimento com acompanhamento após pedido 
de autorização          

                

Atendimento autónomo                          

Realização de manipulados                          

Determinação dos parâmetros físicos, 
bioquímicos e fisiológicos          

                

VALORMED                          
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ANEXO 11  

Dietas  
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ANEXO 12  

Riscos relativos (RR) de doenças associadas à obesidade (adaptado 

de DGS [21]) 

 

Aumento 

Grande 

(RR <3X) 

Moderado 

(RR 2-3X) 

Ligeiro 

(RR 1-2X) 

Diabetes tipo2 Doença coronária Cancro (mama, na pós-menopausa endométrio) 

Doença vesicular Hipertensão Síndroma do ovário poliquístico 

Dislipidémia Osteoartrose (joelho) Alterações das hormonas de reprodução, diminuição 

da fertilidade 

Insulinorresistência 

Hiperuricémia e gota 

Dor lombar 

Dispneia Risco anestésico 

Apneia do sono Malformações fetais associadas à obesidade maternal 
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ANEXO 13  

Classificação da obesidade no adulto em função do IMC e risco de 

Comorbilidades (adaptado de WHO [23]) 

 

Classificação IMC (kg.m-2) Risco de comorbilidades 

Baixo peso < 18,5 Baixo (mas risco aumentado de outros 

problemas clínicos) 

Variação normal 18,5 – 24,9 Médio 

Pré-obesidade 25,0 – 29,9 Aumentado 

Obesidade Classe I 30,0 – 34,9 Moderado 

Obesidade Classe II 35,0 – 39,9 Grave 

Obesidade Classe III ≥ 40,0 Muito grave 
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ANEXO 14  

Perímetro da cintura e risco de complicações metabólicas (adaptado 

de DGS [21]) 

 

Perímetro da cintura (cm) 

Risco de complicações metabólicas Homem Mulher 

Aumentado ≥ 94 ≥ 80 

Muito aumentado ≥ 102 ≥ 88 
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ANEXO 15  

Composição do 30 Days / 4 comp (adaptado de Ampliphar [37]) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Beta 1,3/1,6 Glucanos   500 mg 

DTOX™ – mistura de extratos vegetais  

  Extrato da folha de alcachofra 

  (Cynara scolymus l)   

200 mg 

  Extrato da raiz de alcaçuz    

  (Glycyrrhiza glabra) 

200 mg 

  Extrato de rodiola rosada   

  (Rhodiola rosea) 

200 mg 

  Extrato de dente-de-leão 

  (Taraxacum officinale) 

200 mg 

  Extrato da semente de cardo mariano   

  (Silybum marianum)  

200 mg 

   Extrato de esquisandra 

  (Schisandra chinensis) 

200 mg 
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ANEXO 16 

Caracterização dos diferentes extratos vegetais (DTox™) 

Partes da 
planta com ati-

vidade farma-
cológica 

Componentes Propriedades farmacológicas / 
medicinais 

Uso tradicional Efeitos secundários Ref. bibli-
ográficas 

Nome científico: Cynara scolymus L.     
Família: Asteraceae 
Nome Comum: alcachofra          

Origem: Regiões mediterrânicas 

 
- Folhas 
- Inflorescên-
cia imatura  
- Raiz 
- Caule 

 
- Ácidos fenólicos: cinarina 
(ácido 1,5-dicafeoilquinico), 
ácido clorogénico (ácido 5-
cafeoilquinico) e ácido ca-
feico 
- Derivados flavonoides (lu-
teolina) e de apigenina 
- Inulina como um HC de 
reserva 
- Pectina 
- Taninos 
- Componentes flavónicos 
glicosídeos: cinarosídeo e 
scolimosídeo 
- Lactonas sesquiterpéni-
cas (Cinaropicrina)  
- Enzimas 

 
- Antibacterianas 
- Anti-HIV 
- Anticarcinogénicas 
- Aperitivo 
- Colagogo 
- Colerético, 
- Depurativo 
- Diurético 
- Hipocolesterolémico (melho-
rando a regeneração hepática 
após hepatectomias) 
- Tónico 
- Antioxidantes e protetoras do 
stresse oxidativo 
- Funções pré-bióticas 
- Reduz a glicemia em jejum e 
pós prandial em pacientes 
com diabetes tipo II 

 
- Arteriosclerose 
- Celulite 
- Dispepsia 
- Diabetes 
- Disfunções renais e hépato-bi-
liares 
- Anemia 
- Reumatismo 
- Picadas de cobra 
- Cálculos biliares 
- Problemas digestivos (dispep-
sia, flatulência, náusea, dor de 
estômago e vómitos) 
- Tónico 
 

 
- Alcachofra é segura nas quantidades utili-
zadas em alimentos. É possivelmente se-
gura quando usada como um medica-
mento. Tem sido usada de forma segura 
em investigação até 23 meses  
- Em algumas pessoas, a alcachofra pode 
causar alguns efeitos secundários, tais 
como gases intestinais e reações alérgi-
cas. As pessoas em maior risco de rea-
ções alérgica são aqueles que são alérgi-
cas a plantas como malmequeres, margari-
das e outras plantas semelhantes  
- Precauções e advertências especiais: 
gravidez e amamentação: não se sabe o 
suficiente sobre o uso da alcachofra du-
rante a gravidez e aleitação. 
- Obstrução das vias biliares: a alcachofra 
pode piorar a obstrução do ducto biliar, au-
mentando o fluxo de bílis  
- A alcachofra pode causar uma reação 
alérgica em pessoas que são sensíveis a 
plantas da família Asteraceae/Compositae. 
Os membros desta família incluem ambró-
sia, crisântemos, cravos, margaridas, e 
muitos outros 

 
[125,132] 
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Partes da 

planta com ati-
vidade farma-

cológica 

Componentes Propriedades farmacológicas / 

medicinais 

Uso tradicional Efeitos secundários Ref. bibli-

ográficas 

Nome científico: Glycyrrhiza glabra L. 
Família: Fabaceae  
Nome Comum: Alcaçuz ou madeira doce      

Origem: Regiões temperadas e subtropicais incluindo países do Mediterrâneo, Sul da Europa, Ásia Menor, Egito, Turques-
tão e Irão 

 
- Rizomas  
- Raízes 

 
- Flavonoides 
- Polissacarídeos 
- Pectinas 
- Açúcares simples 
- Aminoácidos 
- Minerais 
- Saponinas triterpénicas: 
glicirrizina, 18B-ácido glicir-
retínico e os seus diastere-
oisómeros, flavonoides 
como a liquiritina 
- Prenilflavonoides 
- Fitoesteróis 
- Colina 
- Taninos 

 
- No Japão é usada no trata-
mento da hepatite C cronica, 
reduzindo as enzimas ALT e 
melhorando a função hepática 
- Expectorante 
- Antimicrobiano 
- Carminativo 
- Anti-viral 
- Hipolipidémico 
- Hepatoprotetor 
- Espasmolítico 
- Antidepressiva 
- Ansiolítica 
- Anti-convulsivante 
- Antidiurético 
- Anti mutagénico 
- Anti-inflamatório 
- Anti adipogénese nas células 
3T3-L1 
- Anti obesidade em animais 
obesos induzidos pela dieta 
 

 
- Adoçante natural 50x mais 
doce que um cubo de açúcar 
- Aromatizante 
- Aditivos em medicamentos à 
base de plantas 
- Laxativa 
- Tuberculose 
- Insuficiência adrenocorticóide 
- Reumatismos e artrites 
- Faringite, Bronquite e tosse 
- Anemia 

 
- Em doses elevadas, há efeitos colaterais 
potencialmente graves, incluindo a hiper-
tensão, hipocalémia (baixos níveis de po-
tássio no sangue), e retenção de líquidos.  

 
[133-138] 

Nome científico: Rhodiola rosea L. 
Família: Crassulaceae 
Nome Comum: Rodiola rosada, raiz de ouro 
ou raiz ártica        

Origem: Nas regiões árticas da Europa e Ásia 
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Partes da 

planta com ati-
vidade farma-

cológica 

Componentes Propriedades farmacológicas / 

medicinais 

Uso tradicional Efeitos secundários Ref. bibli-

ográficas 

 
- Raízes  
- Rizomas 

 
- Fenilpropanoides (rosa-
vina, rosina, rosarina)  
- Derivados de feniletanol 
(salidrosida, tirosol),  
- Flavonoides (rodiolina, ro-
dionina, rodiosina, acetilro-
dalgina, tricina) 
- Monoterpenos (rosiridol, 
rosaridina) 
- Triterpenos (daucosterol, 
beta-sitosterol) 
- Ácidos fenólicos (ácidos 
clorogénicos, hidroxicina-
micos e gálhicos) 

 
- Adaptogénica por melhorar 
respostas adaptativas a fato-
res de stresse ambiental, men-
tal e fisiológico. 
- Propriedades antioxidantes 
- Protege do frio 
- Os mecanismos adaptogéni-
cos também transmitem efei-
tos cardioprotetores mediados 
pelas suas ações putativas so-
bre as monoaminas, como NE 
e serotonina (5HT) 
- Apesar de não ter sido de-
monstrado que produz redu-
ções de peso corporal susten-
tado, tem, contudo, faz im-
pacto na ingestão de alimen-
tos 
- Os componentes desta 
planta são úteis na desintoxi-
cação de xenobióticos, assim 
como também na diminuição 
da peroxidação lipídica, au-
mento de antioxidantes cere-
brais e prevenção dos efeitos 
tóxicos. 
- A R. rosea parece ter um im-
pacto positivo sobre a ativi-
dade do eixo hipotalâmico-pi-
tuitário-adrenocortical (HPA), 
que, por sua vez, modula o 
sistema imunológico de res-
posta central 
- Antidepressivo 
- Anticancerígeno 
- Anti-hiperglicémica 

 
- Aumentar a resistência 
- Maior produtividade no traba-
lho  
- Fertilidade 
- Longevidade 
- Redução da fadiga 
- Depressão 
- Anemia  
- Cancro 
- Elevada resistência à doença 
de altura 
- Impotência 
- Doenças gastrointestinais 
- Infeções 
- Compulsão alimentar 

 
- Não se verificaram efeitos colaterais num 
estudo que procurou investigar o efeito do 
tratamento repetido com uma dose baixa 
de um extrato padronizado SHR / 5 de ri-
zoma Rhodiola rosea L, (PRE) em fadiga 
durante o turno da noite, num grupo de 56 
médicos, jovens e saudáveis 
- Estudos indicam que uma quantidade en-
tre 1,5-2g ou superior de extratos com 2% 
de rosavina podem causar irritabilidade e 
insónia. 

 
[139-145] 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

Verónica Varandas de Oliveira  
 

Partes da 

planta com ati-
vidade farma-

cológica 

Componentes Propriedades farmacológicas / 

medicinais 

Uso tradicional Efeitos secundários Ref. bibli-

ográficas 

Nome científico: Taraxacum officinale L.          
Família: Asteraceae 
Nome Comum: Dente-de-leão     

Origem: amplamente distribuído nas zonas temperadas mais quentes do Hemisfério Norte 

 
- Toda a 
planta. Podem 
colher-se as 
folhas pri-
meiro, e de-
pois podem-se 
colher as raí-
zes 

 
- Rico em vitaminas (pró-
vitamina A: mais alto do 
que o da cenoura, vitamina 
C, riboflavina, vitamina B6 
e tiamina) 
- Rico em proteínas  
- Elevado conteúdo de ca-
rotenoides (taraxantina) 
- Flavonoides  
- Substâncias amargas (ta-
raxacina, lactopicrina, ta-
raxerina)  
- Inulina  
- Taraxacosídeo  
- Fitoesterois (b-sitosterol, 
estigmasterol)  
- Lactonas sesquiterpéni-
cas (folhas) 
- Derivados terpénicos (ta-
raxasterol, taraxerol, b-
amerina)  
- Ácidos (cafeico, clorogé-
nico e cítrico)  
- Minerais (potássio, ferro, 
silício, magnésio, manga-
nês, sódio, fósforo, co-
balto, cobre, fósforo, ní-
quel, silicatos, zinco e sais 
de cálcio)  
- Luteolina  
- Resinas  
- Eudesmanolídeos  

 
- Antibacteriana 
- Anticolesterol 
- Anti-diabética 
- Anti-hipertensiva 
- Anti-hiperglicémica 
- Moderada ação anti-inflama-
tória 
- Antilítica biliar 
- Antioxidante 
- Antirreumática 
- Anticarcinogénica 
- Antiúrica 
- Antiviral suave 
- Aperiente 
- Analgésica 
- Bactericida (conjuntivites, 
cistites) 
- Carminativa 
- Colagoga (aumenta a secre-
ção biliar em até 40%) 
- Colerética 
- Depurativa 
- Dispepsia 
- Desintoxicante 
- Desobstruente das vísceras 
abdominais  
- Diurética (aumenta a excre-
ção e metabolização de ácido 
úrico e ureia) 
- Digestiva 
- Estimulante 
- Hepatoprotetora  

 
- Estimulante do apetite 
- Doenças hepáticas e biliares  
- Auxiliar nos tratamentos de 
emagrecimento 
- Aumenta a produção de leite 
materno 
- Laxante suave 
- Azia 
- Problemas de artrite e reuma-
tismo 
- Eczemas e outros problemas 
de pele 
- Diurético 
- Aromatizante 
- Folhas jovens de espécies cul-
tivadas ou selvagens são consu-
midas frescas em salada, ao 
passo que as raízes são torra-
dos e utilizadas como um substi-
tuto do café 
- Além disso, os extratos são uti-
lizados como aromatizantes 
componentes em vários produ-
tos alimentares, incluindo bebi-
das alcoólicas e refrigerantes, 
sobremesas lácteas congela-
das, doces, assados, gelatinas e 
pudins e queijo 
 

 
- Foram relatados casos de dermatites de 
contacto 
- Não se recomenda usar internamente em 
casos de obstrução de vias biliares. Pode 
provocar hiperacidez gástrica nas pessoas 
predispostas. Evitar o uso em casos de úl-
ceras gástricas. 
 
 

 
[146-150] 
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Partes da 

planta com ati-
vidade farma-

cológica 

Componentes Propriedades farmacológicas / 

medicinais 

Uso tradicional Efeitos secundários Ref. bibli-

ográficas 

- Hipoglicemiante 
- Laxante suave 
- Tónica 
 

Nome científico: Silybum marianum L.  
Família: Asteraceae 
Nome Comum: Cardo mariano    

Origem: Mediterrânio podendo também se encontra nas Ilhas Canárias, na Madeira e nas regiões quentes e secas da Eu-
ropa Central, da América do Norte e do Sul, da Ásia Central e Oriental e do Sul da Austrália 

 
- Sementes 
- Frutos 
- Folhas 
- Flores 

 
- Complexo Silimarina 
(mistura de 4 isómeros fla-
vonolignanos silibina, sili-
marina, isosilibina, silicris-
tina, silidianina),  
 

 
- Propriedades hepatoproteto-
ras 
- Antioxidante, agente de lim-
peza e regulador do conteúdo 
intracelular da glutationa 
- Estabilizador de membrana 
celular e regulador de permea-
bilidade, que impedem a en-
trada de agentes hepatotóxi-
cos nos hepatócitos 
- Promotor de RNAsíntese ri-
bossómica, estimulando a re-
generação hepática 
- Inibidor da transformação de 
hepatócitos em miofibroblas-
tos estrelados, o processo res-
ponsável pela deposição de fi-
bras de colagénio que condu-
zem à cirrose O mecanismo 
chave que garante a hepato-
proteção parece ser elimina-
ção de radicais livres 
- Propriedades anti-inflamató-
rias e anticarcinogénicas 
- A silimarina é utilizada para o 
tratamento de numerosas do-

 
- Tratamento doenças infecio-
sas. 
- Tratamentos renais e hepáti-
cos. 
- Adenocarcinoma. 
- Dermatologia e cosmética. 
- Diabetes tipo II. 
- Fibrose hepática. 
- Hepatite viral aguda. 
- Hepatite induzida por drogas e 
toxinas. 
- Hepatite crónica e cirrose. 

 
- A toxicidade aguda da silimarina é muito 
baixa em testes feitos em animais. Da 
mesma forma, a toxicidade subaguda e 
crónica são muito baixas 
- O composto é também desprovido de po-
tencial embriotóxico 
- Estudos farmacocinéticos e de toxicidade 
não revelaram quaisquer problemas que 
poderiam limitar o uso terapêutico da sili-
marina. 
- Foram relatados sintomas gastro-intesti-
nais e dermatológicos (prurido, eczema). 

 
[151-153] 
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Partes da 

planta com ati-
vidade farma-

cológica 

Componentes Propriedades farmacológicas / 

medicinais 

Uso tradicional Efeitos secundários Ref. bibli-

ográficas 

enças hepáticas caracteriza-
das por necrose degenerativa 
e incapacidade funcional. É 
capaz de antagonizar a toxina 
de Amanita phalloides.  
- O composto também protege 
os hepatócitos de lesão cau-
sada por isquemia, radiação, 
sobrecarga de ferro e hepatite 
viral 
- É frequentemente utilizado 
como terapia de apoio em in-
toxicação alimentar devido a 
fungos e doenças hepáticas 
crónicas, como a esteatose e 
doença hepática associada ao 
álcool 
- Hiperprolactinemica 
- Ação cardioprotetora 

Nome científico: Schisandra chinensis 
(Turcz.) Baill     
Família: Magnoliaceae  
Nome Comum: Esquisandra ou a fruta dos 
cinco sabores do Norte 
 
Os adaptogénicos como Schizandra desenvolvem 

uma ação de equilíbrio no corpo bidireccional-

mente. Isto é, por um lado, aceleram o metabo-
lismo lentamente por outro provocam desacelera-
ção para tratar problemas na tensão nervosa ou 

emocional. Apenas existem 11 plantas no planeta 
como adaptogénicos 

Origem: regiões orientais da Rússia (regiões Primorsk e Chabarowsk), as ilhas Kuril, sul Sachalin e também 
nordeste da China, Coreia e Japão 

 
- Frutos 
- Sementes 
- Folhas 
- Caules 

 
- Fitoesteroides (compo-
nente principal) 
- Derivados com esqueleto 
dibenzo[a,c]ciclo octeno 

 
- Vasodilatador 
- Bactericida 
- Ativa o SNC 
- Sedativa 

 
- Tosse crónica e asma 
- Tónico sexual para homens e 
mulheres 
- Diarreia 

 
- Em termos gerais, não foram encontra-
dos efeitos adversos resultantes produzi-
dos pelo uso de esquisandra nos seres hu-
manos saudáveis 

 
[154-156] 
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Partes da 

planta com ati-
vidade farma-

cológica 

Componentes Propriedades farmacológicas / 

medicinais 

Uso tradicional Efeitos secundários Ref. bibli-

ográficas 

(schizandra, gomisina A, 
gomisina N…) 
- Açúcares 
- Taninos 
- Óleos essenciais 
- Ácidos orgânicos (cítrico, 
málico, fumárico e tartá-
rico) 
- Vestígios de vitamina C  
- Microelementos (cobre, 
manganês, níquel, zinco, 
Molibdénio, titânio, prata e 
chumbo)  
- Resinas 
- Grandes quantidades de 
compostos lipossolúveis. 
- Novos grupos de nortri-
terpenos, foram isolados a 
partir de folhas e caules 

- Antisstress 
- Atenua a irritabilidade e a 
falta de memória 
- Tónico dos rins estimula a 
atividade das glândulas su-
prarrenais 
- Antioxidante e destoxificante  
- Anti-inflamatório 
- Anticarcinogénica 
- Aumenta a resistência 
- Melhora o desempenho físico 
- Anti-idade 
- Antitumoral 
- Cicatrizante 
- Efetivo no tratamento da 
pneumonia e gripe 
- Eficaz na síndrome asteno-
depressivo 
- Normaliza a pressão arterial 
e o ritmo cardíaco em pessoas 
hipertensas  
- Eficaz na neurose 
- Radioprotecção 
- Prevenção da imunossupres-
são induzida pela quimiotera-
pia no câncer 
- Efeito anti-inflamatório local 
- Melhora a função visual e a 
visão na escuridão 
 

- Insónia  
- Fadiga 
- Acuidade visual 
- Transpiração excessiva 
- Icterícia 
- Diabetes 
- Psicose 
- Gastrite 
- Hepatite 
- Adstringente 
- Espectorante 
- Sedativo 

- No entanto, foram reportados alguns sin-
tomas (azia, indigestão, dor de estômago, 
anorexia, reações alérgicas na pele e urti-
cária).  
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ANEXO 17 

Matriz de dados fornecidos pelo Nutricionista 
Data Peso Perímetro da cintura 

Paciente A - 1,63 m Feminino 45 anos - dislipidemia, HTA 

09/05/2014 

23/05/2014 

06/06/2014 

11/07/2014 

91,0 

88.6 

87.5 

86.6 

113 

108 

105 

103 

Paciente B - 1,65 Feminino 52 anos - sem patologias associadas 

22/04/2014 

09/05/2014 

23/05/2014 

20/06/2014 

65.4 

64.5 

64,0 

64.5 

97 

95 

93 

91 

Paciente C - 1,73 m Masculino 42 - Hérnia Discal 

23/04/2014 

06/06/2014 

20/06/2014 

100.2 

97.8 

96,0 

113 

109 

107 

Paciente D - 1,50 m Feminino 60 anos - Dislipidemia 

04/04/2014 

22/04/2014 

09/05/2014 

23/05/2014 

20/06/2014 

25/07/2014 

56,0 

56,0 

56,0 

55,5 

53,8 

53,9 

95 

92 

89 

89 

85 

85 

 Paciente E - 1,65 m Feminino 55 anos - Problemas osteoarticulares e dislipidemia 

Paciente que quando começou a tomar o 30 Days já tinha perdido 15 kg, estando estabilizada nos 

78 kg (Peso inicial= 93,4 kg e Perímetro cinta inicial= 113 cm) 

04/04/2014 

22/04/2014 

09/05/2014 

23/05/2014 

06/06/2014 

20/06/2014 

78,0 

76.9 

75.6 

76.7 

74.9 

73.3 

94 

92 

90 

88 

87 

86 
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ANEXO 18 

Gráficos de bigodes para as variáveis peso e perímetro da cintura 
 

 

PA – Peso da Paciente 1 - 1,63 m Feminino 

45 anos - Dislipidemia, HTA 

PB – Peso da Paciente 2 - 1,65 Feminino 52 

anos - Sem patologias associadas 

PC – Peso do Paciente 3 - 1,73 m Masculino 
42 Hérnia Discal 

PD – Peso da Paciente 4 - 1,50 m Feminino 
60 anos - Dislipidemia 

PE – Peso da Paciente 5 - 1,65 m Feminino 

55 anos Problemas osteoarticulares 
Dislipidemia 

 

 

 

 

PCA – Perímetro da cintura da Paciente 1 - 

1,63 m Feminino 45 anos - Dislipidemia, 

HTA 

PCB – Perímetro da cintura da Paciente 2 - 
1,65 Feminino 52 anos - Sem patologias 

associadas 

PCC – Perímetro da cintura do Paciente 3 - 
1,73 m Masculino 42 Hérnia Discal 

PCD – Perímetro da cintura da Paciente 4 - 
1,50 m Feminino 60 anos - Dislipidemia 

PCE – Perímetro da cintura da Paciente 5 - 

1,65 m Feminino 55 anos Problemas 
osteoarticulares Dislipidemia 

 

 

 

 

 

 

 

PA PB PC PD PE 

Peso 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

kg 

PCA PCB PCC PCD PCE 

Perímetro da cintura 

75 
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85 

90 

95 

100 
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110 

115 
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cm 

 Média  

 Média±SE  

 Média±2*SD  

 Outliers 

 Extremos 
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Valores médios, máximos, mínimos e desvio padrão das variáveis 

peso e perímetro da cintura 
Paciente Peso Perímetro da cintura 

 Média Mínimo Máximo Desvio 

padrão 

Média Mínimo Máximo Desvio 

padrão 

A 88,4 86,6 91,0 1,9 107,3 103,0 113,0 4,3 

B 64,6 64,0 65,4 0,6 94,0 91,0 97,0 2,6 

C 98,0 96,0 100,2 2,1 109,7 107,0 113,0 3,1 

D 55,2 53,8 56,0 1,1 89,2 85,0 95,0 3,9 

E 75,9 73,3 78,0 1,7 89,5 86,0 94,0 3,1 

 

Valores de IMC e percentagens de decréscimo do perímetro da 

cintura  

Paciente Período de análise 
Peso 

(kg) 

IMC 

(Kg.m-2) 

PCint. 

(cm) 

Decréscimo 

cumulativo do 

PCint. em 

relação ao peso 

inicial (%) 

Valor da perda 

mensal de PCint 

(%) 

A 09/05/2014 (dia 1) 

23/05/2014 (dia 14) 

06/06/2014 (dia 28) 

11/07/2014 (dia 63) 

91,0 

88,6 

87,5 

86,6 

34,3 

33,3 

32,9 

32,6 

113 

108 

105 

103 

 

4,4 

7,1 

8,8 

 

4,2 

B 22/04/2014 (dia 1) 

09/05/2014 (dia 18)  

23/05/2014 (dia 32) 

20/06/2014 (dia 60) 

65,4 

64,5 

64,0 

64,5 

24,0 

23,7 

23,5  

23,7 

97 

95 

93 

91 

 

2,1 

4,1 

6,2 

 

3,1 

C 23/04/2014 (dia 1) 

06/06/2014 (dia 39) 

20/06/2014 (dia 59) 

100,2 

97,8 

96,0 

33,5 

32,7 

32,1 

113 

109 

107 

 

3,5 

5,3 

 

2,7 

D 04/04/2014 (dia 1) 

22/04/2014 (dia 19) 

09/05/2014 (dia 36) 

23/05/2014 (dia 50) 

20/06/2014 (dia 78) 

25/07/2014 (dia 113) 

56,0 

56,0 

56,0 

55,5 

53,8 

53,9 

24,9 

24,9 

24,9 

24,7 

23,9 

24,0 

95 

92 

89 

89 

85 

85 

 

3,2 

6,3 

6,3 

10,5 

10,5 

 

 

 

2,8 

E 04/04/2014 (dia 1) 

22/04/2014 (dia 19) 

09/05/2014 (dia 36) 

23/05/2014 (dia 50) 

06/06/2014 (dia 64) 

20/06/2014 (dia 78) 

78,0 

76,9 

75,6 

76,7 

74,9 

73,3 

28,7 

28,2 

27,8 

28,2 

27,5 

26,9 

94 

92 

90 

88 

87 

86 

 

2,1 

4,3 

6,4 

7,4 

8,5 

 

 

 

3,3 
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A Pirâmide Alimentar da Dieta Mediterrânea (retirado de APD [157]) 
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Grupos de alimentos e indicações de consumo (adaptado de Pastazara 

[158]) 

Grupos de alimentos  Nutrientes Funções Conselhos 

Cereais: massa, pão, 
arroz, milho, trigo espe-

lta etc. 
Tubérculos: batatas 

Hidratos de carbono (amido), 
proteínas vegetais de valor bi-
ológico médio, algumas vita-
minas do complexo B, fibras. 

Energética, 
plástica 

– preferir os produtos integrais; 
– consumir cereais no pequeno-al-
moço, almoço e lanches. Limitar o 
uso dos mesmos no jantar; 
– moderar o consumo de pizza, bis-
coitos (2-3 vezes por semana); 
– consumir diariamente 3-4 porções 
de alimentos diferentes deste 
grupo. 

Frutas e hortaliças  
Legumes frescos 

Vitaminas (principalmente pro-
vitamina A e vitamina C), mi-
nerais e antioxidantes em ge-
ral, água e hidratos de car-
bono, fibras. 

Reguladora, 
protetora, 
energética 

– moderar o consumo de uva, ba-
nana, figos, sumos de fruta açuca-
rados; 
– consumir as frutas principalmente 
longe das refeições (merenda, lan-
ches). 

Leite e derivados: 
queijos, iogurte, queijo 

fresco etc. 

Proteínas animais de elevado 
valor biológico, minerais (cál-
cio altamente biodisponível, 
fósforo etc.), vitaminas (princi-
palmente B2 e A), hidratos de 
carbono (lactose). 

Energética, 
plástica, re-
guladora 

– preferir leite e iogurte desnatado 
ou parcialmente desnatado, e quei-
jos frescos e magros; 
– evitar nata e manteiga; 
– consumir com moderação os 
queijos de massa dura e fundidos. 

Carnes, peixe, ovo  
Legumes secos: grão-

de-bico, favas, feijão, 
lentilhas, tremoço, soja 

Proteínas animais de elevado 
valor biológico, minerais 
(zinco, cobre, ferro altamente 
biodisponível etc.), algumas 
vitaminas do complexo B. 

Plástica, 
energética 

– preferir carnes (aves) e peixe (ba-
calhau, dentão etc.) magros. Além 
disso, peixe azul (anchovas, sardi-
nhas, arenque, agulhetas, carapau, 
peixe espátula etc.); 
– consumir peixe pelo menos duas 
vezes por semana, cozido ou as-
sado; 
– limitar a salsicharia, as carnes e 
os peixes gordos, e as miudezas; 
– os ovos sem acrescentar gordura 
(escalfados, cozidos). 

Gorduras de tempero: 
azeite extra-virgem e 

outros óleos, manteiga, 
margarina, toucinho, 

banha de porco. 

Fontes de proteínas vegetais 
de valor biológico médio, algu-
mas vitaminas do grupo B e 
minerais (especialmente 
ferro). Gorduras, ácidos gor-
dos, também essenciais, vita-
minas lipossolúveis A e E. 

Energética – limitar as gorduras em geral, prin-
cipalmente se de origem animal e 
frituras; 
– preferir os óleos vegetais, princi-
palmente o extra-virgem de oliva. 
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ANEXO 20 

Porções de alimentos equivalentes em cada grupo de alimentos 

(adaptado de Rodrigues et al. [159]) 

O que é uma porção? Por dia Crianças de 1 

a 3 anos 

Homens ativos e 

rapazes adolescentes 

Cereais e derivados, tubérculos 

1 pão (50g) 
1 fatia de broa (70g) 

1 e ½ batatas – tamanho médio (125g) 
5 colheres de sopa de cereais de pequeno-almoço (35g) 
6 bolachas tipo Maria/Água e Sal (35g) 

2 colheres de sopa de arroz/massa crus (35g) 
4 colheres de sopa  de arroz/massa cozinhados (110g) 

4 - 11 4 11 

Hortícolas 

2 chávenas almoçadeiras de hortícolas crus (180g) 

1 chávenas almoçadeira de hortícolas cozinhados (140g) 

3 - 5 3 5 

Fruta 

1 peça de fruta – tamanho médio (160g) 

3 - 5 3 5 

Lacticínios 

1 chávena almoçadeira de leite (250g) 
1 iogurte líquido ou 1e ½ iogurtes sólidos (200g) 

2 fatias finas de queijo (40g) 
¼ de queijo fresco – tamanho médio (50g) 
½ requeijão – tamanho médio (100g 

2 - 3 2 3 

Carne, pescado e ovos 

Carne/pescado crus (30g) 
Carne/pescado cozinhados (25g) 
1 ovo – tamanho médio (55g) 

1,5 – 4,5 1,5 4,5 

Leguminosas 

1 colher de sopa de leguminosas cruas (25g) 
3 colheres de sopa de leguminosas frescas cruas 
(ervilhas e favas (80g) 

3 colheres de sopa de leguminosas secas/frescas 
cozinhadas (80g) 

1 – 2 1 2 

Gorduras e óleos 

1 colher de sopa de azeite/óleo (10g) 

1 colher de sobremesa de manteiga/margarida (15g) 
1 colher de chá de banha (10g) 
4 colheres de sopa de nata (30mL) 

1 - 3 1 3 
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ANEXO 21  

Faixa vertical do Memorium 
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ANEXO 22  

Folheto Memorium  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição 1 ampola =  
2 cápsulas 

2 ampolas= 
4 capsulas 

Taurina 520 mg 1040 mg 
Geleia Real 450 mg 900 mg 

Extrato de guaraná 200 mg 400 mg 
L-Carnitina 90 mg 180 mg 
Colina 75 mg 150 mg 

Bioflavonoides 27 mg 54 mg 
Ácido Pantoténico 12 mg 24 mg 
Vitamina B6 3 mg 6 mg 

Vitamina B1 2 mg 4 mg 
Vitamina B12 1,5 µg 3 µg 
Vitamina C 90 mg 180 mg 

Ácido Fólico 240 µg 480 µg 
Biotina 90 µg 180 µg 
Cálcio 2,6 µg 5,2 µg 

Magnésio 2,8 µg 5,6 µg 

MEMORIUM ESTUDANTES 

AUMENTA A OBTENÇÃO DE 

ENERGIA, POTENCIANDO O 

RENDIMENTO FÍSICO E PSÍQUICO, 

AUMENTA E MELHORA A 

CONCENTRAÇÃO, SENDO 

DETERMINANTE EM ÉPOCAS DE 

MAIOR ESFORÇO INTELECTUAL   

 

 

1-2 ampolas por dia  2-4 cápsulas por dia  

Funções dos principais constituintes: 

A L-Carnitina e as Vitaminas do complexo B são úteis no aumento da 
obtenção de energia. 

O Guaraná contém pelo menos 10% de cafeína e atua como estimulante 

do SNC, beneficiando a atenção e a memória e diminuindo a fadiga. 

A Taurina é um aminoácido abundante no organismo e ajuda na 
estabilização das membranas celulares. A sua ação é potenciada com a 

cafeína. 

A Colina participa na síntese de fosfatidilcolina (principal constituinte das 
membranas neuronais) e de acetilcolina (neurotransmissor do sistema 

colinérgico) melhorando a memória. 

O cálcio e o magnésio funcionam como importantes co-fatores na 
transmissão nervosa e contração muscular. 

Contraindicações – Hipertensão, 
doentes com insónia, úlcera 

gástrica, asma, atopia e 
insuficiência renal. 

Podem ocorrer náuseas e diarreia 

 

M 
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M 

O 
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U 
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ANEXO 23  

Composição química do Memorium® Estudantes (Adaptado de [63])  

 

 

Composição 1 ampola=2 cápsulas 2 ampolas=4 capsulas 

Taurina 520 mg 1040 mg 

Geleia Real 450 mg 900 mg 

Extrato de guaraná 200 mg 400 mg 

L-Carnitina 90 mg 180 mg 

Colina 75 mg 150 mg 

Bioflavonoides 27 mg 54 mg 

Ácido Pantoténico 12 mg 24 mg 

Vitamina B6 3 mg 6 mg 

Vitamina B1 2 mg 4 mg 

Vitamina B12 1,5 µg 3 µg 

Vitamina C 90 mg 180 mg 

Ácido Fólico 240 µg 480 µg 

Biotina 90 µg 180 µg 

Cálcio 2,6 µg 5,2 µg 

Magnésio 2,8 µg 5,6 µg 
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ANEXO 24 

 

Esquema representativo do equilíbrio da Colina (adaptado de Li e 
Vance [73]). 
 

 
 

Fontes da colina 

Dieta 

PEMT/fosfolipase 

Catabolismo da PC 

Catabolismo da acetilcolina (Ach) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Utilização da colina 

Betaína 

Excreção 

Fosfocolina/PC 

Acetilcolina (Ach) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Colina 
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ANEXO 25 

Vias envolvidas na biossíntese de fosfatidilcolina. As enzimas indicadas 
são: colina quinase (CK), CTP: fosfocolina citidililtransferase (CT), 
CDP-colina: 1,2-diacilglicerol: colinafosfotrans- ferase (CPT), e 
fosfatidiletanolamina N-metiltrans- ferase (PEMT). Os intermediários da 
via PEMT são: fosfatidilmonometiletanolamina (PMME) e fosfatidil- 
dimetiletanolamina (PDME). Outras abreviaturas: DAG, diacilglicerol; 
AdoMet, S-adenosilmetionina e AdoHcy, S-adenosilhomocisteina. 
(adaptado de Cole et al. [74]) 
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ANEXO 26 

Estrutura e formação da taurina. A: A fórmula química da taurina é 
C2H7NO3S MW = 125,15. B: Diagrama simplificado dos principais 
passos na conversão da metionina a taurina. P5P – Piridoxal 5’ fosfato. 
(adaptado de Ripps e Shen [80] e Birdsall [81]) 
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ANEXO 27 

Esquema ilustrativo da aceleração da conversão de DHEA-S a T como 
resultado da ingestão de RJ durante 6 meses, resultando numa 
melhoria da eritropoiese, tolerância à glicose e da saúde mental 
(adaptado de Morita et al. [89]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T DHEA 

3β-HSD2 ↑ 

Androstenediona 

Aromatase 

E2 

Melhoria da eritropoiese, tolerância à 
glucose e de saúde mental 

17β-HSD3 ↑ 
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ANEXO 28  

Quadro sinóptico dos micronutrientes que estão mais intimamente associados ao desempenho cognitivo: 

alimentos onde se podem encontrar, localização no organismo, funções que desempenham no SNC e 

consequências da sua deficiência [67,124]. 

 Alimentos onde se po-

dem encontrar 

Localização no or-

ganismo 

Funções que desempenham no SNC Consequências da sua      

deficiência 

Vitaminas solúveis 

Vitamina B1 (tiamina)  Grãos, arroz, farelo e gér-

men de trigo. 

São encontradas no cé-

rebro e nervos periféri-

cos. 

Ajuda na função neuronal, nomeadamente funciona como co-

enzima (tiamina pirofosfato) na conversão de hidratos de car-

bono em glucose, principal fonte energética do cérebro. Ajuda 

também na produção de acetilcolina e GABA (ácido γ-amino-

butírico), na condução de impulsos nervosos e na regulação 

da circulação sanguínea. 

Fadiga, alterações mentais (por 

exemplo, a apatia, a diminuição da 

memória de curto prazo, confusão 

e irritabilidade), dificuldades visu-

ais.  

Vitamina B6 (piridoxina) Existe em quase todos os ali-

mentos. Os vegetais contêm 

piridoxina e os alimentos de 

origem animal piridoxal e pi-

ridoxamina. 

As concentrações más 

altas encontram-se no fí-

gado, cérebro, rins, baço 

e músculos. 

Existem 6 vitâmeros* da vitamina B6: o piridoxal, a piridoxina, 

a piridoxamina e os seus derivados fosforilados, o piridoxal-

fosfato (PLP), a piridoxina-fosfato e a piridoxamina-fosfato.  

O PLP atua como cofator na síntese, catabolismo, descarbo-

xilação e racemização de aminoácidos, no metabolismo de 

lípidos e ácidos nucleicos e como coenzima na fosforilação 

do glicogénio. A vitamina B6 é também essencial na síntese 

de adrenalina, serotonina, dopamina, GABA, tiramina e ou-

tros neurotransmissores (NT), como também na conversão 

de triptofano em niacina. Outras vitaminas do complexo B, 

nomeadamente a niacina, riboflavina e biotina atuam sinergi-

camente com esta vitamina. 

O humor deprimido e distúrbios 

neurológicos. 
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 Alimentos onde se po-

dem encontrar 

Localização no or-

ganismo 

Funções que desempenham no SNC Consequências da sua      

deficiência 

Vitamina B9 (ácido fólico) Espargos, leguminosas, le-

vedura de cerveja, brócolos, 

repolho, couve-de-bruxelas, 

sumo de laranja, 

Couve-flor, vegetais de folha 

verde escura, lentilhas, fí-

gado, gema de ovo, cogume-

los, batatas, soja, banana, 

melão, carne de vaca. 

Armazenada essencial-

mente no fígado. 

A sua forma ativa (ácido tetrahidrofólico) atua como coenzima 

em muitas reações, nomeadamente no metabolismo de ami-

noácidos (homocisteína Hcy), na síntese de ácidos nucleicos 

e na formação de células sanguíneas e tecido nervoso, sendo 

para isso necessário também o correto fornecimento de ou-

tras vitaminas do complexo B. O ácido fólico é essencial no 

envelhecimento prevenindo a perda de habilidades cognitivas 

e perda de memória. 

Depressão, insónia, esquecimento  

e dificuldade de concentração, irri-

tabilidade, apatia, fadiga e ansie-

dade. 

Vitamina B12 (cobalamina) Carne, peixe, produtos à 

base de soja e espirulina. 

Formas predominantes 

no organismo humano: 

adenosilcobalamina, me-

tilcobalamina e hidroxi-

cobalamina, sendo estas 

localizadas essencial-

mente no fígado, rins, 

coração e cérebro. 

A forma adenosilcobalamina catalisa reações da degradação 

de alguns aminoácidos e ácidos gordos (AG). Já a metilcoba-

lamina ajuda na transformação de Hcy (Homocisteína) em 

metionina, sendo necessário também a vitamina B6 e folato 

para impedir a acumulação de Hcy. A vitamina B12 tem tam-

bém um papel essencial na formação de células sanguíneas. 

Fadiga e fraqueza, irritabilidade, 

humor deprimido, perda de con-

centração até à perda de memória, 

confusão mental, desorientação. 

Biotina Levedura, arroz integral, fru-

tas, nozes, pólen de flores, 

ovos, carne, leite, iogurte. 

 É essencial como cofator de 4 enzimas carboxilase localiza-

das no cérebro, coração e fígado, que atuam a nível da me-

tabolização de ácidos gordos e aminoácidos. 

Irritabilidade, humor deprimido, al-

terações do sistema nervoso cen-

tral. 

Ácido pantoténico Encontra-se em grandes 

quantidades na levedura e 

nas carnes de órgãos como 

o fígado, rins, coração e cé-

rebro, assim como nos ovos, 

leite, vegetais, legumes e ce-

reais de grão inteiro.  

Localizado maioritaria-

mente no cérebro, fí-

gado, rins e coração. 

É constituinte da coenzima A, utilizada no metabolismo de 

HC, proteínas e AG e consequentemente na manutenção e 

reparação de todas as células e tecidos, e síntese de esteroi-

des, hormonas e NT. Outras enzimas do complexo B (B12, 

B6, B9) são essenciais para a ação desta vitamina. 

Irritabilidade e agitação, fadiga, 

apatia e indisposição, sintomas 

neurobiológicos, tais como dor-

mência, Cãibras musculares. De-

generação da mielina.  

Vitamina C (ácido ascórbico) Vegetais, frutas, carnes, e 

em especial no fígado. 

Concentra-se na glân-

dula pituitária e cérebro. 

A nível do sistema nervoso esta é essencial para a síntese de 

NT, nomeadamente dopamina e noradrenalina. Participa 

Fraqueza, fadiga, depressão. 

http://www.infoescola.com/plantas/arroz/
http://www.infoescola.com/frutas/nozes/
http://www.infoescola.com/plantas/polen/
http://www.infoescola.com/reproducao/ovo/
http://www.infoescola.com/bioquimica/biotina/
http://www.infoescola.com/alimentos/leite/


Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – PARTE II 

Verónica Varandas de Oliveira  
 

 Alimentos onde se po-

dem encontrar 

Localização no or-

ganismo 

Funções que desempenham no SNC Consequências da sua      

deficiência 

também na síntese de hormonas, na função do sistema 

imune e na função redox/antioxidante. 

Minerais 

Cálcio Pode ser encontrado numa 

grande variedade de alimen-

tos: melaço escuro, amên-

doa, feijão, milho, sésamo, 

brócolos, couve e laranja, e 

leite e seus derivados. 

Cerca de 99% do cálcio 

encontra-se presente 

nos dentes e ossos e 1% 

está no sangue. 

Utilizado como mensageiro intracelular, participando na exci-

tabilidade nervosa e na regulação da neurotransmissão. O 

cálcio plasmático é essencial para a contração muscular, con-

dução nervosa e permeabilidade das membranas. Os proces-

sos dependentes de cálcio são também dependentes de vita-

mina C e complexo B. 

Cãibras, PA elevada, Depressão,  

Irritabilidade, Nervosismo, Ansie-

dade. 

 

Magnésio Nozes, leguminosas, milho, 

cenoura e alimentos do mar. 

A maior parte do magné-

sio encontra-se nos os-

sos, que constituem um 

reservatório para este 

importante mineral. Nos 

tecidos, este elemento 

concentra-se sobretudo 

dentro das células, ao 

contrário do cálcio, que é 

predominantemente ex-

tracelular. 

Contribui para manutenção do normal funcionamento das 

membranas dos neurónios, o que permite a transmissão de 

impulsos nervosos aos músculos e sistema nervoso. 

Problemas musculares, taquicar-

dia, hipertensão arterial, dores de 

cabeça, tonturas, fotofobia, fadiga, 

fraqueza, perda do apetite, náu-

seas e vômitos, alterações do sis-

tema nervoso: insónia, ansiedade, 

hiperatividade, fobias, ataques de 

pânico e inquietude, irritabilidade.  

* Vitâmero  (substância semelhante à vitamina na forma e função)

http://melhorcomsaude.com/hipertensao-arterial/
http://melhorcomsaude.com/entenda-dores-cabeca/
http://melhorcomsaude.com/entenda-dores-cabeca/
http://melhorcomsaude.com/causas-insonia/
http://melhorcomsaude.com/maneiras-controlar-ataques-panico/
http://melhorcomsaude.com/maneiras-controlar-ataques-panico/
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ANEXO 29 

O ciclo “vicioso” do stresse (adaptado de Schlebusch et al. [110]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fator externo de 

stresse 

Hormonas 
de stresse 

↑ 

Resistência ao 
stresse ↓ 

Desempenho ↓ 

Irritabilidade, fadiga, 
tensão muscular, baixa 

concentração 

Comportamento 
relacionado com o 

stresse ↑ 

Estado vitamínico 
e mineral ↓ 

Metabolismo ↑ Necessidades em 
vitaminas e 
minerais ↑ 

Risco de 
deficiência 

↑ 


