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Resumo 

Por forma a concluir o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto, realizei o meu estágio curricular na Farmácia do Marco, em Marco de 

Canaveses.  

Este relatório é um resumo da minha experiência profissionalizante, contendo duas partes: o relato 

de dois casos de estudo sobre temas que captaram a minha atenção durante o estágio. 

Nomeadamente, dois temas que considero serem muito atuais e de importância, direta ou 

indiretamente, para a população em geral. O primeiro caso de estudo, a depressão, tem vindo a 

ganhar grande preponderância no mundo ocidentalizado, graças ao estilo de vida adotado pela 

maioria das pessoas, não sendo Portugal uma exceção. Ademais, o desconhecimento e o estigma 

dificultam o seu tratamento. O segundo caso de estudo é, igualmente, bastante abrangente dada a 

larga utilização de anti-inflamatórios não esteróides, a nível global. A popularidade destes 

medicamentos aliada à falta de informação dos utentes pode constituir um risco para a saúde 

pública.   

Na segunda parte é descrito o trabalho realizado em Farmácia Comunitária e a sua relevância para a 

comunidade. Assim, focam-se as atividades associadas à gestão e organização de uma farmácia, ao 

medicamento e ao atendimento ao utente. Partindo da prática geral e particularizando para o caso 

da Farmácia do Marco.  
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1. Apresentação dos casos de estudo 

1.1. Caso de estudo I – A depressão 

1.1.1. Introdução 

O farmacêutico comunitário lida, diariamente, com um grande número de pessoas que se dirigem à 

farmácia pelas mais variadas razões. A grande acessibilidade do farmacêutico comunitário à 

população geral e a relação de proximidade e confiança que se estabelece leva a que os utentes o 

procurem não só para adquirirem medicamentos mas também para pedir opiniões, esclarecer 

dúvidas e até, não raras as vezes, desabafar.  

Desde que comecei a fazer atendimento na farmácia, rapidamente me fui apercebendo que há um 

elevado número de utentes que demonstram uma grande necessidade de atenção por parte dos 

profissionais. Havendo muitos que se dirigem a nós, sob qualquer pretexto, somente para poderem 

conversar e serem ouvidos. É facilmente observável que a maior parte destas pessoas não se 

encontra bem do ponto de vista psicológico e emocional.  

Perante estes casos, senti uma grande dificuldade em dar resposta aos pedidos de ajuda implícitos. 

Apesar de não ser claro para mim qual o problema exato de cada uma destas pessoas, foi lógico 

concluir que, muito provavelmente, a maior parte delas se encontrava com algum grau de 

depressão, associada ou não a outros problemas mentais e físicos. 

Por outro lado, estando ao balcão é fácil constatar que há um número alarmante de pessoas que 

tomam benzodiazepinas, durante anos e até décadas. Quando esse tratamento deve ser de curta-

duração, não só pelos efeitos secundários mas também porque causam habituação [1]. Nestes casos, 

existe também a forte probabilidade de que subjacente aos sintomas que levam o utente a querer 

tomar ansiolíticos (insónia, mal estar, ansiedade, etc.) esteja uma depressão. Depressão esta que 

deve ser devidamente tratada e não manter-se latente e disfarçada por quaisquer medicamentos 

psicoativos que não se destinem a, verdadeiramente, resolver o problema. Existe uma grande 

confusão por parte dos utentes e, aparentemente, também por parte dos profissionais de saúde, 

entre os ansiolíticos que estão indicados para o tratamento de crises agudas de ansiedade e os 

antidepressivos indicados em caso de distúrbios crónicos, como a depressão. 

A depressão é das doenças mais comuns em qualquer comunidade. A nível global, ocorrem cerca 

de 1 milhão de suicídios, por ano, e estima-se que existam 350 milhões de pessoas a sofrer com 

este problema, sendo o género feminino o mais afetado [2]. É um problema que se vai adensando 

com o decorrer do tempo e para o qual um diagnóstico precoce é muito importante [3].  

É muito fácil confundir sintomas de depressão com a tristeza que é normal a todo o ser humano 

perante uma adversidade. Ademais, o facto do termo depressão estar tão generalizado, hoje em dia, 
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só vem facilitar esse erro de interpretação. Outros fatores que dificultam a deteção destes casos 

incluem o desconhecimento por parte do doente (sintomas ou tratamento), fatores socioculturais 

(nomeadamente o estigma que existe em redor das doenças do foro psiquiátrico), fatores 

psicológicos (dificuldade em articular as emoções), desconforto em discutir assuntos pessoais e o 

pensamento de que os profissionais de saúde não são capazes de tratar a depressão. Por todas estas 

razões, 25% das pessoas que sofrem de depressão major não são diagnosticadas e menos de metade 

são devidamente tratadas [4]. Perante esta realidade e dada a minha responsabilidade, como 

farmacêutica, para com a saúde pública, decidi intervir neste âmbito, tomando partido de uma 

posição em que tenho a possibilidade de interagir, aconselhar, orientar e informar a população.  

1.1.2. A depressão 

A depressão é uma perturbação mental comum, caraterizada por tristeza, perda de interesse ou 

prazer, sentimentos de culpa ou baixa autoestima, perturbações no sono e apetite, sentimentos de 

cansaço e fraca concentração. Pode ser persistente ou recorrente, afetando substancialmente a 

capacidade de um indivíduo para funcionar no trabalho/escola ou lidar com a vida quotidiana. No 

seu grau mais severo, a depressão pode conduzir ao suicídio [2].  

1.1.2.1. Etiologia 

O estado depressivo deve-se a uma intricada relação entre diversos fatores biológicos, sociais e 

psicológicos. Trata-se de um distúrbio moderadamente hereditário e a maioria dos estudos tem 

considerado um pequeno grupo de polimorfismos funcionais que são relevantes para a 

neurotransmissão monoaminérgica. As meta-análises sugerem pequenas associações positivas entre 

o polimorfismo na região promotora do transportador da serotonina (5-HTTLPR) e o distúrbio 

bipolar, comportamento suicida e traços de personalidade relacionados com a depressão. É também 

possível que afete caraterísticas como a vulnerabilidade ao stresse [5,6].  

O género é também um fator biológico determinante, sendo que estudos epidemiológicos 

demonstram que os indivíduos do género feminino são 2-3 vezes mais suscetíveis, do que os do 

masculino, a desenvolver depressão. A predominância de doentes depressivos do género feminino 

tem sido observada em vários países, culturas e gerações [7].   

Os fatores sociais reconhecidos por contribuírem para o estado depressivo podem ser eventos 

(agudos) ou condições (crónicos) que desafiam a capacidade que cada indivíduo tem de lidar com 

as diversas situações com que se depara (coping). Estes podem oprimir física e/ou mentalmente a 

pessoa e aumentar o risco da doença se instalar. Os principais fatores incluem caraterísticas 

demográficas como a etnia, estado socioeconómico e papéis sociais (emprego e estado civil). 

Indivíduos de estratos sociais mais baixos estão expostos a níveis mais elevados de stresse estando 
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assim mais predispostos a problemas de saúde. Recursos sociopsicológicos, como a autoestima, são 

também determinantes [8].  

A depressão trata-se de um ciclo vicioso que aumenta o stresse e disfunção do indivíduo afetado, 

piorando o seu estado ainda mais [2]. Bem como noutras perturbações mentais, os vários sintomas 

são mutáveis no tempo, agrupam-se em diversas combinações e possuem uma extensa 

variabilidade, mediante o doente em questão. Não foi ainda possível concluir quanto a causas 

comuns para os distúrbios depressivos que permitam uma verdadeira classificação etiológica [9]. 

1.1.2.2. Diagnóstico 

Tendo em conta a dificuldade em proceder a uma classificação etiológica da depressão e à falta de 

marcadores biológicos válidos para permitir um diagnóstico baseado em fatores biológicos, os 

clínicos têm a necessidade de se basear nos sintomas e histórico do doente. A avaliação dos 

sintomas, no entanto, é subjetiva, já que não há nenhum sintoma exclusivo (patognomónico) da 

depressão que possa, automaticamente, permitir um diagnóstico. Nem sequer existem pontos de 

cut-off que permitam medir e definir categoricamente um caso de depressão [3].  

1.1.2.3. A apresentação clínica da depressão 

O padrão que serve como referência para as perturbações depressivas é a depressão major, definida 

no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-IV) criado pela 

Associação Americana de Psiquiatria (APA) [10]. Esta é usada como medida para qualificar todas 

as outras formas de depressão e é especificada de acordo com a sua severidade (ligeiro, moderado e 

severo) e a forma como progride (acontecimento isolado ou recorrente) [3]. 

O Sistema DSM-IV impõe que esteja presente pelo menos um dos sintomas típicos: humor 

deprimido, perda de interesse/prazer e perda de energia. Em geral, para que se diagnostique 

depressão, o indivíduo deve apresentar pelo menos 5 dos 9 sintomas: 

1. Humor deprimido na maior parte do dia; 

2. Interesse ou prazer diminuído em todas ou na maioria das atividades; 

3. Perda ou ganho de peso significativo, não intencional; 

4. Insónia ou sono em excesso; 

5. Agitação ou retardo psicomotor notado por outros; 

6. Fadiga ou perda de energia; 

7. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva; 

8. Diminuição da capacidade de pensar/se concentrar ou indecisão; 

9. Pensamentos de morte recorrentes [11,12]. 
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E estes sintomas devem manifestar-se, pelo menos, durante 2 semanas, estando presentes a um 

nível de severidade suficiente durante a maior parte de cada dia. Ademais, considera-se a perda de 

funcionalidade do indivíduo [12]. 

Os sintomas típicos e adicionais podem surgir sob diversas combinações, dependendo do doente. O 

quadro clínico pode também ir sofrendo alterações com o tempo. A depressão tem uma 

apresentação polimórfica, daí a impossibilidade de uma classificação inflexível [3]. 

1.1.2.4. Graus de depressão 

De acordo com o DSM-IV, os níveis de depressão mediante a sua severidade são os seguintes: 

 Sintomas depressivos subthreshold: menos do que 5 sintomas de depressão 

 Depressão ligeira: poucos ou nenhuns sintomas acima dos 5 necessários para o 

diagnóstico, e os sintomas resultam somente num mínimo comprometimento das funções.  

 Depressão moderada: sintomas ou comprometimento das funções entre ligeiros e 

severos 

 Depressão severa: está presente a maioria dos sintomas e os sintomas interferem 

marcadamente com a funcionalidade. Pode ter ou não sintomas psicóticos. 

É de notar que uma avaliação correta da depressão não pode basear-se simplesmente na contagem 

de sintomas mas deve ter em conta o nível de comprometimento da funcionalidade/incapacidade 

[12]. 

1.1.3. Objetivos 

A minha intervenção, no contexto da farmácia comunitária, teve como objetivos: 

 Reconhecer de entre os utentes com quem contactei, aqueles que demonstram 

sinais ou referem sintomas relacionados com o estado depressivo; 

 Apoiar o utente na resolução do seu problema (potencialmente depressão major ou 

um outro distúrbio depressivo), chamando a sua atenção para a prevalência da depressão e 

da importância do aconselhamento psiquiátrico. 

1.1.4. Estratégia de ação 

1.1.4.1. Identificação dos utentes-alvo 

Um farmacêutico comunitário tem uma grande proximidade com os utentes e, por isso, uma 

relativa facilidade em observar e analisar não só a informação que o utente verbaliza mas também 

muitos outros sinais detetáveis no seu comportamento: semblante, postura, tom de voz, gestos, etc. 

Após uma pesquisa literária aprofundei melhor o meu conhecimento acerca dos sintomas típicos do 
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doente deprimido. A partir daí, desenvolvi um procedimento para identificar os utentes-alvo, 

esquematizado no Anexo 1.  

O facto de me ter debruçado sobre este assunto fez-me prestar muita atenção ao modo de agir dos 

utentes a quem dispensei receitas com antidepressivos. Assim, fui-me apercebendo de algumas 

caraterísticas frequentes: lentidão do discurso, apatia e necessidade de atenção (grande vontade de 

falar sobre si próprio e dos seus problemas). Não obstante, foi crucial manter presente a grande 

disparidade de apresentações possíveis da depressão. Os doentes deprimidos não são um grupo 

homogéneo e, como já referido, os sinais/sintomas podem agrupar-se de variadas maneiras. Esta 

variabilidade é o grande desafio na identificação, em poucos minutos, de um caso de depressão.  

Há que estar atento, para além dos sintomas, à história clínica da pessoa (aos utentes que sofram de 

doenças frequentemente ligadas à depressão) e à história familiar, devido à moderada 

hereditariedade da depressão.  

Um outro importante fator que tive em conta é a existência/ausência de razão para os sintomas, isto 

é por exemplo, se a pessoa está triste porque perdeu um ente querido ou se aquela tristeza não tem 

causa aparente.  

Uma conclusão precipitada pode ser mal interpretada e até considerada ofensiva por parte do 

utente. Friso também que o objetivo não foi impor qualquer diagnóstico mas somente informar e 

chamar a atenção para uma possibilidade.  

1.1.4.2. Panfleto informativo 

De modo a conseguir transmitir a informação que considerei mais relevante de uma forma prática e 

eficaz criei um panfleto (Anexo 2) focando os pontos mais importantes. Nomeadamente os 

sintomas para familiarizar as pessoas com a doença. A distinção entre depressão e tristeza normal, 

dois conceitos frequentemente sobreponíveis, facto que contribui para o atraso do diagnóstico. Para 

facilitar o autodiagnóstico acrescentei uma série de questões-chave (baseadas num inquérito de 

diagnóstico [13] muito utilizado pelos clínicos) diretas e de fácil compreensão. 

A depressão acontece muito como causa ou consequência de outros problemas médicos e é comum 

os doentes atribuírem os seus sintomas depressivos a uma doença física de que padeçam. Também 

os médicos tendem a negligenciar a depressão em detrimento da doença física [4]. Daí que tenha 

acrescentado a lista das doenças mais associadas aos distúrbios depressivos, como forma de alerta. 

Por fim, abordei a importância da adesão à terapêutica e dois tipos específicos de depressão, a pós-

natal pela sua prevalência e pelo estigma à sua volta e a depressão em jovens pelo desconhecimento 

e pelas graves consequências que podem daí advir.  



Relatório de Estágio Profissionalizante 2014 | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
 

Maria Inês Barbosa Mouro Pinto Página | 6 
  

1.1.4.3. Modo de abordagem 

A depressão, bem como os distúrbios mentais em geral, é um assunto considerado delicado por 

muitas pessoas, com o qual se deve lidar com muito tato. Durante as minhas intervenções procurei 

fazer com que os utentes se sentissem confortáveis e dar-lhes tempo suficiente para que 

desenvolvessem o seu raciocínio. Ouvindo em primeiro lugar as suas queixas e, posteriormente, 

colocando as questões necessárias sem forçar nenhuma direção. Tentando, assim, descobrir 

eventuais sintomas e clarificar o seu significado e severidade. Evitei sempre questões diretas e 

inapropriadas como Está deprimido?.  

Como em qualquer aconselhamento, é importante estabelecer uma relação de confiança com o 

utente, demonstrando preocupação com os seus problemas emocionais, nunca subestimando o seu 

sofrimento nem as razões dos seus sintomas.  

Sempre que estabelecida a possibilidade do utente estar num estado depressivo, com naturalidade, 

mencionei a hipótese de depressão, entregando o panfleto e aconselhando uma consulta com um 

especialista. 

Nos casos em que a pessoa havia já sido diagnosticada com algum distúrbio mental (i.e. utentes 

com prescrição de quaisquer psicoativos), entreguei o panfleto sublinhando a importância da 

adesão à terapêutica para o sucesso do tratamento e da necessidade de continuar a ser visto por um 

clínico especialista que deve ir avaliando a evolução do caso e ajustando a terapêutica. Mais 

especificamente, encorajei os utentes que tomam antidepressivos a não os cessarem sem o 

consentimento do médico, apesar de eventuais efeitos secundários ou melhoria dos sintomas. 

Por outro lado, aos utentes com receita para ansiolíticos evidenciei o facto de estes medicamentos 

não serem indicados para tratar problemas crónicos mas antes crises agudas de ansiedade [14]. 

Aconselhei que voltassem a procurar o médico a curto prazo de modo a serem reavaliados.  

Nos casos de utentes que pretendiam psicoativos sem receita médica (muito frequentemente 

ansiolíticos) tentei explicar os riscos da automedicação e frisar a importância de consultar um 

médico para que os possa ajudar a encontrar a raiz do problema e resolvê-lo do modo mais 

apropriado. Nestes casos dei especial ênfase ao panfleto. Sensibilizei o utente para a questão da 

depressão para que pudesse refletir sobre a possibilidade de esta ser a causa subjacente aos 

sintomas que referia ter (sendo os mais comuns ansiedade e insónia). 

1.1.5. Resultados/Discussão 

A pessoa deprimida, geralmente, revela uma grande necessidade de atenção pelo que o panfleto 

teve uma recetividade razoável. No entanto, alguns utentes mostraram-se algo intrigados, 

inicialmente, perante a tentativa de abordagem. Em caso de negação ou total falta de interesse por 

parte do utente, optei sempre por desistir da abordagem.  
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Os utentes que se reviram na possibilidade de depressão e com quem finalizei o processo 

entregando o panfleto demonstraram uma certa gratidão perante a disponibilidade do farmacêutico 

em esclarecê-los e ajudá-los na busca de uma solução para o seu problema da depressão. A maior 

parte dos indivíduos selecionados aceitou bem a proposta de diagnóstico e quis levar o panfleto, 

procurando informar-se mais e colocando questões. Contudo, até à data não tive a oportunidade de 

verificar o verdadeiro efeito da intervenção, dado não ter tido ainda feedback de nenhum dos 

utentes em questão.   

Aquando da entrega do panfleto aos utentes já diagnosticados foi notória a importância do apelo à 

adesão à terapêutica. Ao utente deprimido, muitas vezes, falta a perseverança necessária ao 

cumprimento consistente da medicação. Especialmente no início devido à lentidão do efeito dos 

antidepressivos e aos seus efeitos adversos [14]. De facto, são frequentes comentários em relação à 

vontade de cessar o tratamento farmacológico.  

Por fim, perante a sugestão de iniciar algum tipo de psicoterapia, a maioria dos utentes demonstra-

se desmotivada, quer por falta de tempo, quer por falta de confiança nos resultados do tratamento. 

Na verdade, esta descrença na cura é geral, isto é, encontrei frequentemente nos indivíduos 

depressivos inércia para buscar uma solução para os seus problemas por os considerarem 

demasiado complexos e até impossíveis de resolver. 

1.1.6. Conclusão 

Para o farmacêutico, o aconselhamento de doenças mentais é uma área limitada quando comparada 

com o aconselhamento de condições físicas. No entanto, podem assumir um papel importante no 

tratamento da depressão, complementando o papel dos clínicos.  

Esta falta de preparação para lidar com estes casos foi uma das primeiras dificuldades com que me 

deparei, no atendimento ao público. Esta intervenção acabou por servir-me de apoio para dar 

resposta aos utentes (aparentemente) depressivos. Após pesquisar sobre a depressão e informar-me 

melhor acerca das suas causas, sintomas e tratamento, senti-me mais confiante para orientar quem, 

direta ou indiretamente, me solicitou auxílio. Mais ainda, ter a informação chave sistematizada em 

suporte papel facilita a transmissão da mensagem e garante que a pessoa a mantém.  

Apesar de desconhecer as consequências reais da minha intervenção na solução do problema dos 

utentes com quem contactei, concluo que foi possível estabelecer uma relação de confiança com 

eles e deixá-los à vontade para desabafar e esclarecer as dúvidas, dentro da minha capacidade. 

Demonstrando-se disponibilidade ao utente e interesse no seu bem-estar promove-se a boa imagem 

e o valor da classe farmacêutica na sociedade.  

Por fim, este trabalho contribuiu bastante para a minha aprendizagem e à-vontade no 

aconselhamento. Ao abordar temas mais sensíveis aprende-se a ouvir, bem como a falar 

cuidadosamente com o utente.  
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1.2. Caso de estudo II – A úlcera péptica 

 

1.2.1. Introdução 

A úlcera péptica (UP) tem como principais fatores de risco a infeção pela bactéria Helicobacter 

pylori (HP) e o consumo de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). Nas últimas décadas, o 

controlo da infeção por HP tem melhorado consideravelmente, levando à diminuição da incidência 

de UP, principalmente nas populações ocidentais. Apesar disto, no mesmo período de tempo, a 

prescrição de AINEs tem-se vindo a generalizar cada vez mais [15]. Estes fármacos são a opção 

terapêutica mais comum para o controlo da dor, apesar do seu risco gastrointestinal (GI). Estão 

entre os grupos terapêuticos mais consumidos globalmente, incluindo em situações de 

automedicação [16]. 

Ao longo da minha prática de atendimento ao utente na farmácia comunitária, encontrei um caso 

ilustrativo desta problemática, descrito abaixo. 

1.2.2. Caso de estudo 

O utente A.P. dirige-se à farmácia com o propósito de comprar diclofenac (Voltaren
®
), em 

comprimidos, para alívio de dores musculares/ósseas, sintomas frequentes, que resultam de 

atividade física intensa no âmbito da sua profissão. É operário da construção civil. Aquando dos 

esclarecimentos sobre a posologia e alerta para a necessidade de ingestão de alimentos previamente 

a cada toma, devido aos potenciais efeitos nocivos deste fármaco para o estômago, o utente refere 

um desconforto abdominal de início recente. Quando questionado acerca da sua utilização de 

diclofenac, diz que há vários anos toma o medicamento sempre que sente dores musculosqueléticas 

(que são frequentes), sem ter em consideração a posologia nem as condições da toma 

recomendadas. Nas últimas semanas, tem tomado diclofenac diariamente em três tomas, de oito em 

oito horas. 

Considerando a hipótese de patologia de foro gástrico, questionou-se o utente acerca de outros 

fatores de risco relacionados, dos quais foram confirmados: tabagismo, stresse e consumo regular 

de cafeína. 

Perante esta situação, o utente foi aconselhado a não efetuar a sua compra e a evitar tomar AINEs 

até consultar um médico a propósito das suas queixas álgicas e das possíveis consequências do 

consumo exagerado de diclofenac. Foi ainda aconselhado a comer várias vezes ao dia, a curtos 

intervalos, evitando alimentos ácidos e cafeína. 

Passado cerca de um mês, A.P. regressa à farmácia e informa que o seu médico lhe prescreveu uma 

endoscopia que revelou “princípios de uma úlcera”. Foi também possível perceber, em conversa, 

tratar-se de uma úlcera duodenal. Quanto à presença de HP o utente ainda não sabia, pois tinha de 

esperar pelo resultado da biópsia. O utente foi também aconselhado pelo médico a evitar a toma de 
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AINEs por via oral a médio prazo, tentando substituí-los por uma formulação tópica de diclofenac 

e fisioterapia. A receita apresentada pelo utente (Anexo 3) continha sucralfato e lansoprazol que 

deveria tomar nos dois meses seguintes, devendo ser reavaliado em seguida. 

1.2.3. Anatomia e fisiologia da secreção ácida 

A camada epitelial que reveste o estômago cria invaginações dentro da mucosa, formando inúmeras 

glândulas tubulares. As glândulas presentes nas porções superiores do estômago - o corpo e o fundo 

– produzem muco, ácido clorídrico (HCl) e pepsinogénio. A porção inferior – o antro – apresenta 

uma camada bastante mais espessa de músculo liso onde as glândulas produzem pouco ácido mas 

onde existem células G que secretam a hormona gastrina. Esta anatomia básica do estômago está 

representada na Figura 1 do Anexo 4. A revestir as paredes das glândulas estão as células parietais, 

produtoras de ácido e fator intrínseco bem como as células principais que produzem pepsinogénio 

(precursor da pepsina). O muco é secretado pelas células situadas na abertura das glândulas. A 

Figura 2 do Anexo 4 demonstra a disposição destas células nas glândulas do corpo do estômago. 

Ademais, existem células à superfície do epitélio que produzem muco e bicarbonato [17,18]. 

Quando secretado, o muco é solúvel mas imediatamente se transforma num gel insolúvel que 

reveste a superfície da mucosa retardando a difusão dos iões de hidrogénio e evitando danos por 

macromoléculas como a pepsina. As prostaglandinas (PGs) E2 e I2, produzidas pela enzima ciclo-

oxigenase (COX) 1, estimulam a produção de muco e inibem diretamente a secreção de ácido pelas 

células parietais [19]. O bicarbonato ajuda a proteger as paredes do estômago, a pepsina é 

importante para a digestão das proteínas alimentares, o fator intrínseco é essencial para a absorção 

de vitamina B12 e o ácido facilita a digestão de proteínas, promove a absorção de ferro, cálcio e 

vitamina B12 e ajuda a eliminar eventuais microrganismos presentes no bolo alimentar [18,20]. 

O estômago produz cerca de dois litros de HCl, por dia, uma quantidade que excede largamente o 

necessário para uma digestão completa. Esta função secretora cabe à adenosina trifosfatase-

hidrogénio/potássio (ATPase-H+/K+ ou bomba de protões), presente na membrana luminal das 

células parietais, que funcionam por transporte ativo. Esta enzima troca iões de hidrogénio (para o 

lúmen) por potássio (para dentro da célula). Posteriormente, o potássio regressa ao lúmen através 

de canais de potássio. À medida que os iões de hidrogénio são bombeados para o lúmen, os iões de 

bicarbonato são lançados, no lado oposto da célula, para o sangue, em troca de iões cloreto. 

A secreção de ácido é regulada por quatro mensageiros químicos – as hormonas gastrina e 

somatostatina e os neurotransmissores acetilcolina e histamina. Quando a célula parietal é 

estimulada, há a transferência de bombas de protões presentes na membrana de vesículas 

intracelulares para a membrana plasmática. Isto acontece por fusão destas vesículas com a 

membrana plasmática [21].  
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A membrana das células parietais possui recetores para todos estes mensageiros. A somatostatina 

inibe a secreção de ácido ao contrário dos restantes fatores que a estimulam. É de realçar o papel da 

histamina que para além de estimular as células parietais (através dos recetores H2) também 

potencia a resposta destas aos estímulos da gastrina e da acetilcolina [21]. Durante a refeição, a 

secreção de ácido aumenta consideravelmente à medida que estímulos das fases cefálica, gástrica e 

intestinal alteram a libertação dos quatro mensageiros químicos. Durante a fase cefálica, aumenta a 

atividade do sistema nervoso parassimpático sobre o sistema nervoso entérico do estômago levando 

à libertação de acetilcolina pelo plexo nervoso, de gastrina, e histamina pelas células 

enterocromafins existentes nas glândulas. Quando os alimentos chegam ao estômago, iniciam-se os 

estímulos da fase gástrica — distensão causada pelo bolo alimentar (via mecanocetores) e a 

presença de péptidos e aminoácidos da digestão das proteínas — que levam a um aumento, ainda 

maior, da secreção de ácido. Estes estímulos servem-se das mesmas vias neuronais acionadas na 

fase cefálica. Os terminais nervosos na mucosa gástrica respondem a estes estímulos no lúmen 

enviando potenciais de ação para o sistema nervoso entérico que, por sua vez, transmite sinais às 

células libertadoras de gastrina, histamina e células parietais. Mais ainda, os péptidos e 

aminoácidos podem estimular diretamente as células libertadores de gastrina [17,21]. 

A concentração de iões de hidrogénio no lúmen gástrico é, por si só, reguladora da secreção de 

ácido, pois os iões de hidrogénio promovem a libertação de somatostatina por células existentes na 

parede gástrica. Por sua vez, a somatostatina não só inibe a secreção de ácido pelas células parietais 

como inibe a libertação de gastrina e histamina. Gera-se, assim, um mecanismo de feedback 

negativo. Todos estes mecanismos, associados às fases cefálica e gástrica, encontram-se 

esquematizados na Figura 3 do Anexo 4 [17]. 

A fase intestinal é iniciada com a elevada acidez no duodeno - devida à presença do quimo - que 

despoleta reflexos inibitórios da secreção de ácido no estômago. Esta inibição é importante dado 

que a digestão pelas enzimas e sais biliares no intestino é impossibilitada pela acidez. Para além da 

acidez duodenal, existem outros fatores que potenciam esses reflexos: a distensão, a presença de 

soluções hipertónicas e ricas em aminoácidos e ácidos gordos, no intestino delgado. Esta inibição é 

mediada por reflexos neuronais e hormonas (como a secretina e a colecistoquinina) que 

influenciam os quatro mensageiros químicos mencionados anteriormente.  

Durante estas três fases, a maioria dos fatores que estimulam ou inibem a secreção de ácido surtem 

igual efeito na secreção de pepsinogénio, havendo um paralelismo entre ambas. A via primária para 

a secreção de pepsinogénio é a estimulação exercida pelo sistema nervoso entérico sobre as células 

principais.A pepsina é ativa somente num meio com elevada acidez. Assim, torna-se inativa à 

entrada do intestino onde os iões de hidrogénio são neutralizados pelo bicarbonato secretado para o 

intestino delgado [17,18]. 
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1.2.4. Patofisiologia da Úlcera Péptica 

Durante muito tempo, a compreensão da patofisiologia da UP fundamentava-se nas anomalias na 

secreção de ácido gástrico e de pepsina e na supressão de ácido como forma de tratamento. A 

hipersecreção gástrica continua a ser uma questão importante na UP. Nomeadamente, a 

hipersecreção gástrica associada a gastrinoma no síndroma de Zollinger–Ellison, a hiperplasia das 

células G, a um aumento na massa de células parietais e a um desequilíbrio fisiológico entre as 

hormonas gástricas antagonistas, a gastrina e a somatostatina. Atualmente, sabe-se também que a 

hipersensibilidade colinérgica e o domínio do parassimpático estão relacionados com a produção de 

HCl e de pepsina e contribuem para a lesão da mucosa [22]. 

Atualmente, a patofisiologia da UP é entendida, fundamentalmente, como um desequilíbrio entre as 

defesas da mucosa (bicarbonato, PGs, óxido nítrico e outros péptidos e fatores de crescimento) e os 

seus agressores (HCl e pepsina). De um modo geral, na úlcera duodenal (UD) há uma maior 

produção de ácido, mais marcada à noite. Muito embora os indivíduos com úlcera gástrica (UG) 

tenham uma produção de ácido normal ou até diminuída, uma úlcera dificilmente se desenvolve na 

total ausência de ácido [23]. Pensa-se que, nestes casos, apesar dos menores níveis de ácido, a lesão 

se desenvolva por a defesa da mucosa estar fragilizada e/ou devido a uma diminuída secreção de 

bicarbonato. 

Atualmente, considera-se que a HP e agentes exógenos como os AINEs tenham uma grande 

relevância na epidemiologia da UP. Mais do que 60% dos casos de UP estão associados à infeção 

gástrica por HP [19]. A HP afeta o sistema imunitário do hospedeiro e causa inflamação crónica 

por vários mecanismos. Esta bactéria danifica o sistema de defesa da mucosa ao reduzir a espessura 

da camada de muco, diminuindo o fluxo sanguíneo da mucosa e interagindo com o epitélio gástrico 

através de todos os estágios da infeção. Ademais, tal infeção pode aumentar a secreção de HCl 

através da produção de diversos antigénios, fatores de virulência e mediadores solúveis que 

induzem a inflamação aumentando a massa de células parietais e, consequentemente, a capacidade 

de secreção de HCl. O fator de virulência da HP – o CagA - possui, igualmente, um papel 

importante pois interfere com vias de sinalização do epitélio gástrico, regulando respostas celulares 

e, possivelmente, contribuindo para a destruição das junções apicais, a secreção de interleucina-8 e 

alterações fenotípicas nas células epiteliais gástricas [22]. 

Por sua vez, os AINEs estão relacionados com até 60% dos casos de UP, nomeadamente aqueles 

em que há complicações como hemorragias. Cerca de 15–30% dos doentes que usam AINEs 

regularmente apresentam uma ou mais úlceras quando submetidos a uma endoscopia [24]. 

A sua ação tópica, isto é, os efeitos devidos à presença destes fármacos no lúmen gástrico, não é 

muito relevante para a patogénese. Pelo contrário, os seus efeitos nocivos são essencialmente 

sistémicos, sendo o mecanismo principal a inibição da ação da COX-1 presente na mucosa e a 

consequente diminuição da produção das PGs citoprotetoras: PGE2 e PGI2 [19]. 



Relatório de Estágio Profissionalizante 2014 | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
 

Maria Inês Barbosa Mouro Pinto Página | 12 
  

Existem duas isoenzimas da COX que converte o ácido araquidónico em PGs. A COX-1 é expressa 

constitutivamente na maioria das células. Por outro lado, a COX-2 é indutível, sendo que a sua 

expressão depende muito de estímulos. Em geral, considera-se que a expressão da COX-2 resulta 

de uma resposta imediata em situações de stresse, por fatores de crescimento e citoquinas. A COX-

1 tem uma função na regulação fisiológica, gerando prostanoides com propósitos como a 

citoproteção do epitélio gástrico. Já a COX-2 é a principal fonte de prostanoides em processos 

inflamatórios e no cancro. No entanto, há exceções, sendo que ambas podem estar envolvidas em 

determinados processos fisiológicos e patofisiológicos [25]. 

Os AINEs geram o seu efeito anti-inflamatório através da inibição da COX2, no entanto, estes 

fármacos não são 100% seletivos para esta isoforma, inibindo também a COX1. De facto, o rácio 

de inibição da COX-1 para a COX-2 determina a probabilidade de um AINE gerar efeitos adversos 

[26]. 

No presente estudo de caso, o diclofenac é um possível agente causador da úlcera. Trata-se de um 

derivado do ácido fenilacético que é relativamente não-seletivo no que toca à inibição da COX. A 

ulceração GI pode ocorrer com a toma deste fármaco, embora este não seja o AINE mais 

frequentemente associado a este problema [25]. 

 

1.2.5. Fatores de risco 

Os fatores de risco mais relevantes para o desenvolvimento de UP são o consumo de AINEs e a 

infeção por HP [18,19,22,25]. O risco eleva-se especialmente quando há a combinação de dois ou 

mais AINEs e varia mediante a posologia e o fármaco em questão, pois estes diferem no potencial 

ulcerogénico [27]. 

Ensaios clínicos demonstraram que os AINEs seletivos para a COX2 (Coxibs) estão associados a 

um menor risco de úlceras, de hemorragia GI e de complicações do que os AINEs não seletivos.  

No entanto, existem outros fatores a considerar como o histórico de úlcera, o stresse psicológico, o 

tabagismo e o consumo de álcool. A idade é um importante fator dado que com o avançar desta há 

um declínio dos níveis de PGs. Existem também outros fármacos que se associam a lesão na 

mucosa gástrica como anticoagulantes, esteroides [27], fármacos imunossupressores e bifosfonatos 

orais [22].  

 

1.2.6. Úlcera gástrica e úlcera duodenal 

A patofisiologia da UP é complexa e os mecanismos da lesão diferem entre a UD e a UG. A UD é, 

essencialmente, uma doença relacionada com a HP e é causada, principalmente, por um aumento 

nos níveis de HCl e pepsina e por metaplasia gástrica no duodeno [28]. Nos países ocidentais, a 

UG, está mais associada à ingestão de AINEs, embora a infeção por HP também possa existir. A 

gastrite superficial atrófica crónica predomina em doentes com UG, quando até níveis de HCl 

normais podem estar associados a ulceração. Em ambas as condições, a úlcera deve-se a um 

http://www.nature.com/nrgastro/journal/v3/n2/full/ncpgasthep0393.html#B8
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desequilíbrio entre fatores protetores e fatores agressivos, sendo a inflamação a causa principal 

deste desequilíbrio [22]. 

1.2.7. Sintomas da úlcera péptica 

Os sintomas clássicos da UP incluem dor epigástrica acutilante ou ardente; dor que surge uma a 

três horas após as refeições ou quando o estômago está vazio; dor noturna aliviada pela ingestão de 

alimentos, antiácidos, ou fármacos antisecretores. Inclusivamente, são comuns relatos de 

indivíduos que acordam durante a noite devido à dor. 

Podem ocorrer outros sintomas menos comuns como indigestão, vómitos, perda de apetite e 

intolerância a alimento gordurosos e azia. O exame físico não permite o diagnóstico [29]. 

Não obstante, a apresentação clínica da UP é diversa. A dor abdominal está ausente em cerca de 

30% dos doentes e muitos outros apresentam-se apenas com um desconforto abdominal não 

específico. O alívio da dor epigástrica pós-prandial com a ingestão de alimentos ou antiácidos é 

mais comum em doentes com UD do que naqueles com UG. Por outro lado, a perda de peso 

precipitada pela aversão aos alimentos é caraterística da UG. 

Nos casos de UP mais avançados, é possível que o doente apresente sintomas graves como anemia, 

hematemese, melena ou fezes com hemoglobina, que sugerem hemorragia; vómitos que sugerem 

obstrução; anorexia ou perda de peso que pode ser um sinal de malignidade da úlcera (muito 

comum na UG); dor abdominal persistente que irradia para as costas indica penetração; e dor 

abdominal que se alastra sugere perfuração [30]. 

 

1.2.8. Tratamento 

As diretrizes de tratamento do National Institute for Health and Care Excellence (NICE) indicam o 

tratamento da UP com um inibidor da bomba de protões (IBP) ou um antagonista dos recetores H2 

(ARH2), durante 8 semanas.  

No caso de infeção por HP, aconselha-se a terapia para a sua erradicação. Esta tem como primeira 

linha a associação de um IBP com amoxicilina e outro antibiótico que pode ser ou claritromicina ou 

metronidazol. Indivíduos alérgicos à penicilina devem tomar um IBP com claritromicina e 

metronidazol, enquanto que indivíduos alérgicos à penicilina e que tenham sido previamente 

expostos à claritromicina, devem tomar um IBP, bismuto, metronidazol e tetraciclina.  

Se o doente diagnosticado com UP estiver a fazer tratamento com AINEs deve pará-lo sempre que 

possível [31], embora seja possível curar uma UP em indivíduos que continuam o tratamento com 

AINEs, usando agentes supressores do ácido, geralmente em doses superiores e durante um período 

mais longo do que os regimes de tratamento normais [19,22]. 

Para além dos fármacos usados como primeira linha, existem outras classes de fármacos antiácidos 

e anti-ulcerosos que constituem uma alternativa de tratamento.  
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1.2.8.1. Inibidores da bomba de protões 

Este grupo de fármacos diminui a secreção ácida ao inibir a bomba de protões existente nas células 

parietais do estômago. O IBP acumula-se nessas células causando uma inibição de longa duração 

(superior a 24 horas) da produção de ácido. Para que sejam eficazes é suficiente uma toma diária de 

20 a 40 mg/dia. A probabilidade de ocorrência de efeitos adversos é bastante reduzida. Os fármacos 

incluídos neste grupo são esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, picoprazol, 

timoprazol e rabeprazol [14]. 

 

1.2.8.2. Antagonistas dos recetores H2 

Os compostos incluídos nesta classe antagonizam os três mensageiros químicos (histamina, 

gastrina e acetilcolina) que estimulam a secreção de protões (H+), bloqueando os recetores H2 das 

células parietais.  

A cimetidina é um forte bloqueador da secreção ácida basal e noturna, conseguindo diminuir tanto 

a concentração hidrogeniónica como a quantidade de suco gástrico. A sua eliminação é feita pelo 

rim, sendo que, aproximadamente, 50 a 70% do fármaco não é metabolizado, em 24 horas. A 

ranitidina possui uma atividade superior, peso por peso, do que a cimetidina, inibindo a secreção 

ácida por mais tempo. A famotidina é mais potente do que a ranitidina e tem longa duração de 

ação. A nizatidina é semelhante à ranitidina, podendo a sua associação com sal de bismuto ter 

interesse no tratamento de úlceras refratárias à ranitidina utilizada isoladamente. No entanto, é mais 

indicada na erradicação da HP, juntamente com antibióticos [14]. 

 

1.2.8.3. Anticolinérgicos 

Os anticolinérgicos clássicos apresentam baixa eficácia a par dos consideráveis efeitos adversos, 

não tendo interesse no tratamento da UP. Mesmo em combinações de dose fixa de um 

anticolinérgico e um ansiolítico ou um sedativo, pois não permitem a personalização da dose. 

Tendo em conta os subtipos de recetores muscarínicos no trato digestivo (tipo M1) procurou-se 

dissociar os efeitos terapêuticos dos efeitos secundários. Daí a existência de fármacos como a 

pirenzepina e a telenzepina que são seletivos mas que não se encontram disponíveis em farmácia 

comunitária [14]. 

 

1.2.8.4. Prostaglandinas (misoprostol) 

Já foram abordados os efeitos protetores das PG. De igual modo, moléculas análogas metiladas, 

com capacidade de serem absorvidas por via oral, possuem efeito antisecretor e evitam a lesão 

erosiva causada por de AINEs (elevam o fluxo sanguíneo da mucosa, promovem a secreção do 

muco e bicarbonato. Previnem a hemorragia gástrica e duodenal em indivíduos que tomam AINEs 
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e catalisam a cicatrização das lesões. Em Portugal, o único fármaco disponível é o misoprostol, 

cuja utilização é restrita devido aos efeitos indesejáveis [14]. 

 

1.2.8.5. Antiácidos 

Estes fármacos removem/neutralizam o ácido do conteúdo gástrico, aliviando a dor. Se em 

quantidade suficiente para elevar muito o pH gástrico, inibem a pepsina (inativada entre pH 7 e 8). 

É difícil indicar um entre tantos antiácidos. Embora possível a cicatrização de úlceras apenas com 

antiácido, esse não é o intuito da terapêutica, devido aos efeitos secundários. As formas líquidas ou 

em pó têm maior eficácia do que as sólidas, talvez pela dispersão mais célere.  

Os mais eficazes são o bicarbonato de sódio, o carbonato de cálcio, o óxido e o hidróxido de 

magnésio. Os antiácidos podem ser absorvidos, a extensão da absorção determina a sua 

classificação como sistémicos e não sistémicos. Os sistémicos geram desequilíbrios ácido-base 

(alcalose metabólica) devido à absorção de catiões. Os não sistémicos geram compostos básicos 

insolúveis e não absorvíveis, no intestino. Alguns dos efeitos secundários comuns são cefaleia, 

obstipação, diarreia e náuseas [14]. 

 

1.2.8.6. Protetores da mucosa gástrica (sucralfato) 

Este é um sal de octassulfato de sacarose e alumínio capaz de se dissociar sob um pH ácido e, 

assim, gerar uma massa de grande viscosidade adesiva à proteína da úlcera. O sucralfato não evita a 

produção de ácido nem neutraliza o ácido presente no estômago [14]. 

 

1.2.9. Objetivos 

O propósito desta intervenção foi, no âmbito da farmácia comunitária: 

 Alertar a população acerca dos efeitos nocivos dos AINEs para o estômago esuas 

consequências; 

 Promover a correta utilização de AINEs; 

 Educar para a prevenção (medidas farmacológicas e não farmacológicas) da UP e 

problemas gástricos, em geral.  

 

1.2.10. Estratégia de ação 

 

1.2.10.1. Público-alvo 

Como já foi referido, a utilização de AINEs está muito generalizada, realidade que pude constatar, 

dia após dia, durante o meu estágio. Este grupo de fármacos está entre os que mais dispensei e pude 

constatar que é tomado, igualmente, por ambos os géneros e por indivíduos em todas as faixas 

etárias, para o alívio de sintomas associados a diversas patologias. Não obstante, procurei 
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identificar os consumidores crónicos de AINEs. Nomeadamente indivíduos com dor crónica, 

doenças inflamatórias crónicas ou em tratamento continuado com ácido acetilsalicílico para 

prevenção de formação de coágulos nos vasos sanguíneos.  

 

1.2.10.2. Poster informativo 

Tendo em conta a vasta utilização de AINEs, transversal a toda a população, considerei que o 

poster seria a ferramenta mais eficaz para transmitir a mensagem. A mera comunicação oral, 

aquando do atendimento, é ineficaz pois nem todos os indivíduos têm predisposição ou tempo para 

ouvir o aconselhamento. De igual modo, o panfleto não seria eficaz pois não iria chamar a atenção 

de todos os utentes, apenas de um pequeno grupo mais interessado ou, eventualmente, dos utentes 

com problemas gástricos que estão já sensibilizados para a questão. Por sua vez, um poster bem 

visível consegue facilmente captar a atenção do utente, sem requerer muito esforço da sua parte. 

Assim, elaborei um poster com uma pequena quantidade de informação fundamental (Anexo 5). 

Este foi, estrategicamente, afixado à entrada da farmácia (ao lado da máquina das senhas) e numa 

parede atrás de um dos balcões de atendimento, numa tentativa de ser visto pelo maior número 

possível de utentes.  

 

1.2.11. Resultados/Discussão 

No dia-a-dia de uma farmácia não é fácil convencer a população a ouvir e a preocupar-se em 

prevenir qualquer patologia. Em geral, as pessoas só tendem a prestar atenção quando se abordam 

problemas de que, efetivamente, padecem e que procuram tratar. Desde que comecei o atendimento 

ao público, tive o cuidado de referir a cada utente, aquando de dispensa, que os AINEs são 

prejudiciais para o estômago. É um facto que muitos deles já têm essa consciência, especialmente 

quem os toma continuadamente, para prevenção de eventos cardiovasculares ou tratamento de 

doenças inflamatórias crónicas, pois estão sensibilizados pelo médico que os segue. No entanto, a 

população em geral mostra algum descuido e pouco interesse nas recomendações. É percetível que 

a posologia não é tida em conta em muitos casos bem como os cuidados para proteger o estômago, 

quer seja ingerir alimentos antes da toma do AINE, quer seja a toma de um protetor gástrico. A 

vulgarização da toma de AINEs, especialmente aqueles com que os utentes estão mais 

familiarizados - Brufen
®
, Aspirina

®
, Voltaren

®
 e Nimed

®
 - leva a despreocupação e descuido.  

Com a afixação dos posters na farmácia surgiram reações à mensagem transmitida e um interesse 

por parte dos utentes em esclarecer-se acerca do assunto. O poster veio dar ênfase ao problema que 

deixou de ser, na visão do utente, uma consequência abstrata mencionada pelo farmacêutico para 

ser uma doença concreta e motivo suficiente para tomar precauções. Depois de chamar a atenção 

do utente para o poster, dá-se o mote para que o farmacêutico possa, perante um interlocutor mais 

atento, explicar melhor a situação e até esclarecer quanto a outros problemas gástricos para além da 

UP, como é o caso do refluxo gastroesofágico. Igualmente, passei a ter maior facilidade para 
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aconselhar não só acerca de medicação mas também sobre medidas higieno-dietéticas importantes 

para a saúde GI.  

 

1.2.12. Conclusão 

A ocorrência comum de UP em utilizadores de AINEs, apesar das diretrizes que aconselham ao uso 

de agentes gastroprotetores, poderá dever-se à aplicação deficiente destas diretrizes na prática 

clínica e à baixa adesão por parte dos utentes à medicação gastroprotetora descrita [32]. Também 

porque é muito frequente a automedicação com estes medicamentos sem que o utente compreenda 

os possíveis efeitos nocivos para o estômago. O farmacêutico comunitário deve oferecer 

esclarecimento e orientação ao utente quer no sentido da prevenção, quer perante sintomas de 

patologia GI. É importante chamar a atenção para alterações do estilo de vida favoráveis à 

prevenção ou cura, nomeadamente hábitos alimentares protetores e prejudiciais. Ao dispensar 

medicamentos, especialmente quando não existe prescrição médica, há que educar para o seu uso 

correto, certificando sempre que o utente compreendeu os riscos reais da terapêutica. Cabe também 

ao farmacêutico saber avaliar quando o utente deve procurar um médico para um exame mais 

pormenorizado da sua situação. É certo que nem sempre o utente está disposto a despender o seu 

tempo para que o farmacêutico possa obter a informação necessária, sendo este um obstáculo que o 

profissional de saúde deverá sempre tentar ultrapassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante 2014 | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
 

Maria Inês Barbosa Mouro Pinto Página | 18 
  

2. Relatório do estágio curricular 

2.1. Introdução 

O exercício da atividade farmacêutica é essencial para a Saúde em Portugal, razão pela qual é de 

extrema importância que seja de qualidade e focado no utente. A farmácia comunitária, dada a sua 

acessibilidade à população, é uma das portas de entrada no Sistema de Saúde. É um espaço que se 

caracteriza pela prestação de cuidados de saúde de elevada diferenciação técnico-científica, que 

tenta servir a comunidade sempre com a maior qualidade [33].  

Com efeito, para além da sua responsabilidade no que diz respeito ao ciclo de vida do 

medicamento, o farmacêutico é o derradeiro elo da cadeia que leva o medicamento ao utente. É 

crucial que este último passo seja eficiente, pelo que todo o farmacêutico deve ter uma boa 

formação que lhe confira o conhecimento indispensável para tal.  

As bases teóricas vão sendo adquiridas ao longo dos anos de curso superior, no entanto, é durante o 

estágio curricular que se adquire a capacidade de as sistematizar de forma pragmática e utilizar 

com destreza em prol da comunidade. De igual modo, é durante o estágio, confrontando a realidade 

da farmácia comunitária, em todas as suas vertentes, que se adquirem outras capacidades 

fundamentais para a profissão. É de realçar a importância da humanidade num farmacêutico, 

qualidade determinante no atendimento ao utente, que se quer de excelência. Nos dias que correm, 

sendo a grande parte dos medicamentos industrializados, o papel do farmacêutico comunitário 

passa cada vez mais pelo aconselhamento e esclarecimento do utente. Assim, cabe a cada 

profissional o esforço de dignificar a classe, não se limitando à dispensa negligente de 

medicamentos. Antes, há que tomar partido da proximidade com a população e velar pela sua 

segurança, esclarecendo e aconselhando quanto ao uso racional do medicamento - posologia, 

precauções, efeitos adversos interações medicamentosas e contraindicações. Tendo sempre o 

cuidado de adequar a linguagem ao interlocutor.   

O meu estágio curricular para conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas teve 

lugar na Farmácia do Marco (FM), tendo sido iniciado a 28 de abril de 2014 e terminado a 31 de 

Outubro de 2014. Esta é uma farmácia de referência a nível nacional, pelo vanguardismo 

arquitetónico e em termos de equipamentos. Tal como a estética do espaço físico da farmácia, 

também a equipa trabalha no sentido de se atualizar, constantemente, proporcionando um 

atendimento, e outros serviços, com eficiência e simpatia. Atualmente, a farmácia encontra-se 

numa fase de alterações - na disposição espacial e no equipamento - com intuito de se modernizar e 

tornar-se mais funcional. Num esforço contínuo de melhorar o serviço e a atmosfera da farmácia, 

atendendo às necessidades dos utentes e colaboradores, proporcionando um clima acolhedor e 

descontraído.  
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Os 6 meses de estágio tiveram 2 fases principais. A primeira fase foi direcionada para o back-

office, tendo tido a oportunidade de me familiarizar com todos os aspetos: receção e 

armazenamento de encomendas, gestão de stocks e processamento do receituário. Já a segunda 

fase, foi mais direcionada para o atendimento ao utente, nomeadamente ao aconselhamento 

farmacológico e fisiopatológico.  

2.2. Apresentação e organização da farmácia 

2.2.1. Localização e horário de funcionamento 

A FM goza de uma localização privilegiada, no centro da cidade de Marco de Canaveses, na Rua 

Amália Rodrigues, n.º 133, próxima do Hospital. Esta é uma zona em franca expansão comercial e 

habitacional. Por esta razão, o público da farmácia é bastante diversificado, em termos de faixa 

etária e classe socioeconómica. Não obstante, a população idosa é a mais prevalente. Esta farmácia 

existe desde 1972, sendo a mais antiga em Marco de Canaveses. Anteriormente, a sua localização 

foi na Rua General Humberto Delgado, tendo tido diferentes denominações correspondentes aos 

sucessivos proprietários – Farmácia Magalhães e Farmácia Couto Leite. A denominação atual 

foca a principal prioridade deste estabelecimento de saúde - os habitantes de Marco de Canaveses. 

Intimamente ligada à alteração do nome, está a transformação física a decorrer atualmente que visa 

revestir a farmácia de uma imagem renovada.  

O horário de funcionamento, em harmonia com as restantes farmácias comunitárias da zona, é de 

segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22h00. Aos sábados e domingos, funciona das 9h00 às 22h00. 

As noites de serviço são feitas em alternância com as restantes farmácias, estando cada uma em 

funcionamento de 4 em 4 noites. Ao longo do dia, a área de atendimento encontra-se aberta ao 

público, ao passo que durante a noite, por razões de segurança, os profissionais contactam com o 

utente através de um postigo.   

2.2.2. A equipa 

É certo que as instalações são a base para um bom trabalho e organização, contudo os profissionais 

que nelas trabalham são os elementos preponderantes. A FM conta uma equipa jovial, dinâmica, 

motivada, humana e com funções individuais definidas e levadas a cabo com responsabilidade. A 

equipa é composta por quatro farmacêuticos, dos quais o diretor técnico, uma técnica de farmácia, 

uma enfermeira e uma administrativa, concordando com o artigo 23° do Decreto-Lei n.º 307/2007, 

de 31 de Agosto, que indica que todas as farmácias integrem, no mínimo, um diretor técnico e um 

segundo farmacêutico [34]. Todos os profissionais de saúde da FM têm em comum a competência 

e dedicação ao utente, a par da boa disposição e espírito compreensivo e tolerante. É de realçar a 

sua polivalência e flexibilidade no desempenho das diversas funções inerentes à farmácia. Todos os 
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colaboradores apresentam devidamente um cartão de identificação em que se verifica o nome e 

estatuto profissional. No que toca ao meu estágio, cada um dos elementos da equipa me acolheu 

bem e contribuiu para a minha aprendizagem teórica e prática, de formas e em momentos diversos.  

2.2.3. Espaço físico e divisões funcionais  

Numa farmácia comunitária exercem-se tanto atividades focadas no medicamento como focadas no 

utente pelo que são imprescindíveis instalações, equipamentos e fontes de informação adequados 

para tal. Assim, a entrada na FM é acessível a todos, nomeadamente a eventuais utentes portadores 

de deficiência, respeitando o Artigo 10º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto [34]. 

Também de acordo com a lei portuguesa (artigo 28º do mesmo Decreto-Lei), no exterior da 

farmácia estão bem visíveis o seu nome, direção técnica e propriedade, uma cruz das Farmácias 

Portuguesas® e uma segunda cruz verde que indica, igualmente, o nome da farmácia e outras 

informações relevantes como a hora e o horário de serviço. Ambas as cruzes se encontram 

iluminadas quando a farmácia está aberta [34]. Assim, o edifício da farmácia é facilmente 

reconhecido como tal. A fachada, ao nível da rua, possui três montras em constante transformação 

em função da época do ano e informação importante para o utente que mereça destaque.  

Relativamente ao espaço interior, a FM para além de ser ampla e sofisticada tem, igualmente, um 

aspeto profissional. Em concordância com o artigo 29º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

agosto, e as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, a farmácia apresenta 

instalações apropriadas para a garantia da segurança, preservação e preparação das várias formas 

farmacêuticas. De igual modo, está salvaguardado o bem-estar e privacidade de cada utente assim 

como de todos os colaboradores da farmácia. Ainda através do decreto-lei em questão, o 

INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P.) determina a 

existência obrigatória das seguintes divisões:  

 Sala de atendimento ao público; 

 Armazém; 

 Laboratório; 

 Instalações sanitárias. 

No caso descrito, as instalações vão para além do mínimo exigido [34], sendo a farmácia dividida 

em dois pisos. O piso térreo tem a maior parte da sua área consagrada ao atendimento, não 

obstante, compõe-se ainda por dois gabinetes para atendimento personalizado, uma zona de 

armazenamento, a zona de receção e conferência de encomendas, o robot com função de 

armazenamento e dispensa de medicamentos, as instalações sanitárias destinadas ao público e uma 

antecâmara, à entrada, onde se localiza o postigo de atendimento noturno. O segundo piso é 

composto por um armazém, laboratório, gabinete do diretor técnico, gabinete administrativo e as 

instalações sanitárias restritas à equipa. Todo o espaço interior da farmácia é abrangido pelo 
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sistema de ar condicionado que mantém a temperatura abaixo dos 25ºC, como convém para a 

correta preservação dos medicamentos.  

O layout atual da FM é muito recente, inclusivamente, as obras de renovação começaram a meio do 

período do meu estágio não tendo ainda terminado. Assim, tive a oportunidade de assistir e 

participar no processo gradual de rearranjo e reorganização de uma farmácia. Em nenhuma altura a 

farmácia fechou ao público pelo que coube à equipa saber gerir a situação, nomeadamente a 

mudança na localização dos produtos e ferramentas de trabalho. Ademais, o robot anteriormente 

existente na FM foi substituído por um modelo mais eficiente pelo que toda a equipa recebeu 

formação de modo a aprender a utilizá-lo corretamente.  

Considero que esta experiência foi uma mais valia para mim visto que aprofundei as minhas noções 

de logística bem como a capacidade de trabalho em equipa. A coordenação de todos os 

profissionais foi determinante para manter a qualidade do atendimento mediante condições de 

trabalho um tanto adversas.  

2.2.3.1. Área de atendimento ao público  

Esta vasta área (Figura 1 do Anexo 6) é ocupada por cinco postos de atendimento devidamente 

equipados com um computador, impressora, leitor ótico e um terminal de multibanco bem como de 

outro material útil no atendimento.  

Com o intuito de não saturar o robot e agilizar o atendimento ao máximo, todos os produtos com 

rotatividade significativa estão reunidos em gavetas próximas dos balcões, bem como outros 

artigos que por alguma razão não se possam introduzir no robot. Todas as paredes em redor da 

zona de atendimento estão revestidas por lineares e existe um conjunto de expositores variável (tal 

como as montras, de acordo com as temáticas pertinentes a cada época) para produtos de várias 

categorias como Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), higiene oral, dietética, 

cosmética, puericultura, geriatria e ortopedia.  

O sistema utilizado para respeitar a prioridade de atendimento consoante a ordem de chegada, é um 

sistema de senhas que permite que o utente não se cinja a uma fila mas que possa optar entre 

sentar-se, passear-se pela zona de atendimento ou até ausentar-se da farmácia durante o tempo de 

espera. A complementar este amplo espaço, existem um pequeno parque infantil, uma balança, um 

tensiómetro e bancos para os utentes.  

2.2.3.2. Gabinetes de atendimento personalizado  

A FM dispõe de dois gabinetes (Figuras 2 e 3 do Anexo 6) com funções distintas, sendo um 

utilizado para determinação de parâmetros bioquímicos e administração de medicamentos 

injetáveis, bem como atividades esporádicas: rastreios ou ações de divulgação de produtos. De 

acordo com as disposições legais (deliberação n.º 139/CD/2010 de 21 de outubro), este espaço está 
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equipado com o material essencial para tais práticas. Em particular, por ser um espaço onde se 

administram injetáveis, possui uma marquesa; uma estrutura apropriada para o acondicionamento 

do material necessário; uma superfície de trabalho que facilita o manuseamento e preparação do 

injetável; um contentor para rejeitar resíduos perfurantes e cortantes, outro para material 

contaminado e ainda um munido de tampa e pedal para lixo comum; produtos desinfetantes para 

mãos e para superfícies; etanol a 70º; compressas; luvas descartáveis e pensos rápidos [35].  

O segundo gabinete tem como propósito principal a realização de aconselhamento de nutrição e 

dietética, proporcionado semanalmente. 

2.2.3.3.  Zona de receção e conferência de encomendas  

Esta zona (Figura 4 do Anexo 6) está equipada com todos os dispositivos e materiais essenciais 

para a receção e conferência de todas as encomendas da farmácia, particularmente o computador, 

leitor ótico, impressora multifunções, impressora de etiquetas e telefone. Uma grande vantagem é o 

facto do robot de armazenamento estar contíguo à mesa de conferência de encomendas (e ao 

mesmo tempo da zona de atendimento), otimizando-se, assim, o armazenamento.  

2.2.3.4.  Laboratório 

Muito embora, atualmente, não se proceda à manipulação de medicamentos na FM, esta é dotada 

de um laboratório munido de todo o material necessário para este fim com a única exceção das 

matérias-primas.  

2.2.4. Fontes de informação e documentação científica 

Qualquer profissional de Saúde tem o dever de atualizar os seus conhecimentos de um modo 

contínuo. O farmacêutico não é exceção, daí que seja imperativa a existência de fontes 

bibliográficas fidedignas, quer num formato convencional, quer eletrónico, para que o farmacêutico 

possa esclarecer-se e complementar as noções previamente adquiridas. O artigo 37º do Decreto-Lei 

n.º 307/2007, de 31 de agosto prevê que em todas as farmácias exista uma Farmacopeia 

Portuguesa, em suporte papel, suporte digital ou online, num sítio da Internet reconhecido pelo 

INFARMED bem como outros documentos determinados pelo INFARMED [34]. 

Deste modo, a FM possui uma diversa documentação de apoio ao exercício de farmácia 

comunitária, particularmente o Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, a 

Farmacopeia Portuguesa, Formulário Galénico Português, o manual das Boas Práticas de Farmácia 

e o Simposium Terapêutico 2004.  
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2.3. Administração da farmácia 

2.3.1. Sistema informático 

A FM serve-se da aplicação informática SIFARMA 2000
®
 que simultaneamente auxilia no controlo 

do circuito de produtos e no aconselhamento farmacológico e terapêutico. De entres as suas 

funcionalidades destacam-se a escolha de produtos e fornecedores; a elaboração, envio e receção de 

encomendas; controlo de stocks e validades; devoluções e quebras de produtos; dispensa de 

produtos com atualização automática do stock; a verificação, edição e a anulação das vendas; 

pesquisa de medicamentos (por nome comercial ou denominação comum internacional e 

visualização do grupo homogéneo) e outros produtos; consulta de informação acerca dos 

medicamentos e outros produtos (produtos relacionados, classificação, dosagem, indicações, 

contraindicações, efeitos adversos, interações, posologia, forma farmacêutica, conselhos úteis ao 

utente ou farmacêutico; registo e gestão de utentes e a faturação a organismos, fecho da faturação e 

gestão de lotes faturados. 

Todas estas funcionalidades auxiliam o farmacêutico e outros profissionais nas suas diversas 

tarefas, agilizando-as e minorando o erro humano. 

2.3.2. Gestão de stocks 

Entende-se por stock todos os produtos armazenados com o intuito de uma utilização futura, de 

modo a possibilitar a cedência imediata ao consumidor. Dependendo de uma série de variáveis, o 

stock numa farmácia deve ser criteriosamente delineado para facilitar o emprego do espaço 

existente, proporcionalmente à saída de cada artigo sem comprometer a estabilidade económica da 

farmácia. É importante conhecer fatores como o público da farmácia, o histórico da rotatividade 

dos artigos, os produtos frequentemente prescritos pelos médicos da área, os intervalos de validade 

dos produtos e o prazo de entrega dos fornecedores. Na FM, os produtos com maior rotação têm 

definido o stock mínimo e máximo para que seja possível satisfazer ao máximo as necessidades dos 

utentes sem, no entanto, ter stock desnecessário. O intuito é tentar manter o stock máximo nivelado 

imediatamente abaixo da média de vendas. Para isto, há uma preocupação diária (a cada vez que se 

faz uma encomenda) de vigiar as médias de saída de cada produto para que se corrija, 

continuamente, o stock.  

Ao mesmo tempo, procura-se prevenir ruturas de stock, dado que é frequente determinados 

laboratórios produzirem abaixo das necessidades ou descontinuarem produtos, que continuam a ter 

procura. Estes medicamentos tendencialmente esgotados ou rateados, são marcados como tal na sua 

ficha no SIFARMA 2000
®
, para chamar a atenção para a necessidade de manter quantidades mais 

elevadas em armazém. Aliás, a prática geral é duplicar o stock máximo com o intuito de garantir 

que a procura é sempre satisfeita.  
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A FM pertence a um grupo com mais duas farmácia pelo que a gestão do stock é feita tendo em 

conta todo o grupo. É comum as encomendas serem divididas pelas três farmácias, 

proporcionalmente ao histórico de vendas de cada uma. É interessante observar a diferença nas 

vendas entre ambas, mediante o público típico de cada uma. A título de exemplo, a FM localizada 

no centro da cidade de Marco de Canaveses acaba por registar vendas de produtos cosméticos 

bastante superiores, ao passo que numa das outras farmácias, próxima de um centro de saúde em 

Cristelo, a dispensa de receitas médicas é marcadamente maior.   

Assim, apesar de independentes, há uma coordenação entre as três que facilita o intercâmbio de 

produtos por meio de quebras de stock (também possibilitadas pelo SIFARMA 2000
®
). Muito 

embora a gestão do stock se torne mais complexa, há a vantagem de se fazerem encomendas 

maiores e, consequentemente, com melhores condições comerciais.  

2.3.3. Fornecedores 

A FM adquire os seus produtos quer diretamente dos laboratórios, quer através de distribuidores 

grossistas. Em geral, a seleção de um fornecedor é baseada em condições como a qualidade do 

serviço, a diligência, competência, flexibilidade, frequência e celeridade das entregas; a diversidade 

e custos dos produtos; as condições comerciais e financeiras; a assistência e disponibilidade para a 

devolução de produtos e a qualidade do transporte e da preservação dos produtos.  

Atualmente, a farmácia conta com três fornecedores principais que satisfazem as necessidades 

diárias: Plural, Alliance Healthcare e Cofanor. Este esquema de encomendas permite reduzir o 

stock e estabelecer um melhor controlo da rotação dos produtos. Outras encomendas maiores vão 

sendo feitas conforme necessário a várias outras entidades. Uma vez que as encomendas são 

entregues várias vezes por dia, é possível reduzir os stocks, o que permite uma melhor rotação dos 

produtos facilitando o uso racional do espaço e evitando ter capital parado desnecessariamente. 

2.3.4. Aquisição de produtos 

2.3.4.1. Realizar encomendas 

No software SIFARMA2000® é possível gerar uma ficha de produto para cada artigo. Aí, definem-

se vários parâmetros como o número mínimo e máximo de unidades a manter no armazém, o 

fornecedor principal e o preço. A par disto, é possível visualizar informação útil como o histórico 

de compras e vendas. Aquando da venda de um produto, o stock é, automaticamente, atualizado e, 

para todos os produtos com um stock mínimo definido, gera-se, de imediato, uma encomenda 

destinada ao fornecedor pré-definido. Este tipo de encomenda automática, baseada nos stocks pré-

definidos, denomina-se diária. Para além desta, é possível fazer encomendas manuais.  
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As encomendas diárias têm a vantagem de ir compondo o stock à medida que os produtos vão 

saindo. São assim encomendas com uma maior diversidade de produtos e com menos unidades de 

cada um. Este tipo de encomendas, na FM, é feito uma vez ao fim da manhã e, novamente, à noite. 

Por outro lado, as encomendas feitas diretamente a um laboratório, contêm uma menor variedade, 

mas cada produto vem em maior quantidade.   

De modo a cobrir outros produtos que não fazem parte do stock habitual ou que, eventualmente, 

estejam em falta aquando do atendimento, é ainda possível realizar uma encomenda instantânea. 

Independentemente do modo de realização da encomenda, todos os produtos são entregues 

mediante os horários estabelecidos e com toda a informação e documentação necessária, 

particularmente, o nome da farmácia, código de barras e código numérico identificativos, uma guia 

de transporte e a fatura original e o respetivo duplicado. Os produtos conservados a baixas 

temperaturas são transportados em recipientes que evitam o aumento significativo da temperatura. 

2.3.4.2. Rececionar e confirmar encomendas 

Ao rececionar medicamentos e outros produtos de saúde é imperioso respeitar certos passos:  

 Verificar quantitativa e qualitativa (nome comercial, denominação comum 

internacional (DCI), o Código Nacional Português (CNP), dosagem, forma farmacêutica e 

laboratório) dos medicamentos e restantes produtos; 

 Avaliar a integridade dos artigos e atentar no seu prazo de validade (a data 

constante na ficha do produto é sempre a mais curta existente em stock); 

 Confirmar o preço, introduzindo no sistema o valor sem imposto de valor 

acrescentado (IVA) e confirmar o valor de IVA. Ter em especial atenção os medicamentos 

com o preço inscrito na caixa, que deve estar sempre atualizado;  

 Garantir o cumprimento das condições comerciais; 

 No caso de a encomenda estar incompleta há que compreender a razão: 

o Produtos esgotados: encaminhar os produtos para um fornecedor diferente.  

o Produtos a aguardar: criar uma nova encomenda com os produtos em falta 

que não é enviada, fica somente no sistema para evitar que não sejam novamente 

pedidos (no caso dos produtos com stock mínimo). 

 Por último, confirmar se o total de unidades e preço total faturados correspondem ao 

rececionado e introduzido no SIFARMA 2000®.   

Todas as faturas devem ser mantidas em arquivo para, mais tarde, ser possível avaliar a 

congruência do resumo mensal de faturação que cada fornecedor remete para a farmácia, análise 

esta a ser feita criteriosamente pelo departamento de contabilidade.  
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2.3.4.3. Reclamar e devolver produtos 

Sempre que a encomenda recebida não corresponde ao pedido, quer por produtos faturados em 

falta, quer por produtos em excesso, há a necessidade de proceder a uma reclamação junto do 

fornecedor. Por vezes, é necessário devolver um produto, efetivamente, encomendado por várias 

razões: pedido feito por engano; danos no invólucro ou no produto em si; prazo de validade 

insuficiente; ordens de recolha por parte do INFARMED, fabricante ou distribuidor. 

No caso de uma devolução, o SIFARMA 2000® cria uma nota de devolução com informações 

relevantes: denominação e CNP do produto, identificação da fatura correspondente, fornecedor e 

motivo da devolução. Além do original, gera-se, automaticamente um duplicado e triplicado, sendo 

o último mantido pela farmácia e os restantes remetidos ao fornecedor para que este avalie a 

situação. Se a devolução é aceite, a compensação efetua-se com produtos ou uma nota de crédito.  

2.3.5. Armazenamento 

Após todos os procedimentos necessários a uma correta receção da encomenda, todos os produtos 

devem ser armazenados o mais brevemente possível, tendo em conta as condições aconselháveis de 

espaço, luminosidade, temperatura, humidade e segurança. A prioridade são os produtos que 

requerem refrigeração (guardados num frigorífico entre 2 e 8ºC), estupefacientes, psicotrópicos 

(devem guardar-se à parte dos outros medicamentos em local de acesso limitado) e outros 

medicamentos urgentes.   

É fundamental implementar a logística first expire, first out, para que os produtos com prazo de 

validade mais curto saiam sempre primeiro. Ademais, a estratégia de armazenamento deve 

contribuir para agilizar a dispensa.   

Todos os produtos veterinários devem encontrar-se juntos e num local diferente dos medicamentos 

para uso humano.  

No caso concreto da FM que possui um robot para armazenamento (Figura 5 do Anexo 6), este é 

utilizado para armazenar e dispensar a maior parte dos produtos. A tendência é excluir os produtos 

de frio; embalagens cuja forma, tamanho ou peso impeçam a sua introdução e produtos de 

cosmética, dietética e puericultura. Estes últimos são dispostos, preferencialmente, na zona de 

atendimento, quer em lineares, quer em expositores.  

2.3.6. Controlo do prazo de validade 

A par da regra first expire, first out, há também o hábito mensal de controlar os prazos de validade 

dos artigos em stock para evitar a dispensa de produtos fora das condições de qualidade e segurança 

e o desperdício que implica prejuízo para a farmácia.  

Para esta tarefa recorre-se ao SIFARMA 2000®, que possui a informação sobre os prazos de 

validade mais curtos de cada referência.    



Relatório de Estágio Profissionalizante 2014 | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
 

Maria Inês Barbosa Mouro Pinto Página | 27 
  

Uma vez identificados produtos cuja validade esteja prestes a expirar, o procedimento mais comum 

é devolver ao devido fornecedor, que poderá ou não aceitá-los. Como referido anteriormente, a 

troca pode ser feita por produtos (geralmente, idênticos) ou por uma nota de crédito.  

O intervalo mínimo entre a devolução e o término da validade é variável, todavia, no que toca aos 

estupefacientes e psicotrópicos, estes devem devolver-se com uma antecedência de dois meses. 

Logicamente, todos os produtos devem ser devolvidos em perfeitas condições, nomeadamente, os 

produtos de frio que são devidamente acondicionados de modo a garantir a sua integridade.   

2.3.7. Dispensa de medicamentos e outros produtos 

Nos dias que correm, a dispensa de medicamentos representa a atividade fundamental da farmácia 

comunitária. Não obstante, é de extrema importância reiterar a divergência entre o medicamento e 

qualquer outro consumível. Desta forma, o Estatuto do Medicamento, de acordo com o Decreto-Lei 

nº176/2006, classifica o medicamento como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em seres humanos, razão pela qual a sua dispensa tem de ser focada na promoção da saúde 

pública e acompanhada por um aconselhamento de excelência.  

Ademais, este estatuto classifica o medicamento mediante as condições para a sua dispensa ao 

público: sujeitos a receita médica e não sujeitos a receita médica [36]. 

Todavia, existem vários outros produtos comumente associados à farmácia comunitária como é o 

caso dos produtos de cosmética, puericultura, dietética, fitoterapia, ortopedia, dispositivos médicos 

entre outros.  

O farmacêutico, bem como outros profissionais da farmácia, regem-se segundo a ética e devem 

proceder de acordo com a lei, contribuindo para o consumo correto, racional e seguro do 

medicamento, adotando uma postura e linguagem acessíveis.  

2.3.7.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Nesta classificação entra todo o medicamento que obedeça a alguma das condições patentes no 

Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de agosto:  

 Passível de apresentar risco para a saúde do utente, direta ou indiretamente, ainda 

que utlizado para o efeito indicado, quando consumido sem controlo médico;   

 Passível de apresentar risco, direta ou indiretamente, para a saúde, se consumido 

frequentemente numa quantidade considerável para um efeito que não o indicado 

 Composto por substâncias cujo mecanismo ou efeitos adversos necessitem de 

estudo;   

 Com via de administração parentérica.  



Relatório de Estágio Profissionalizante 2014 | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
 

Maria Inês Barbosa Mouro Pinto Página | 28 
  

A dispensa destes medicamentos exige a apresentação de uma receita médica, de acordo com os 

moldes legais em vigor, excetuando situações de manifesta necessidade [36]. Uma receita médica é 

sujeita a parâmetros legais, aos quais o farmacêutico deve atender.  

2.3.7.1.1. Dispensa da receita médica 

De acordo com o artigo 113º do Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro, as receitas médicas 

são divididas do seguinte modo:  

 Receita médicas renováveis: para medicamentos a serem utilizados em tratamentos 

de longa duração (como é o caso de antidislipidémicos e antidepressivos); são emitidas em 

triplicado, sendo as 3 vias válidas durante um período de 6 meses;  

 Receitas médicas especiais: para a prescrição de medicamentos passíveis de: a) 

conter, em dose sujeita a receita médica, uma substância classificada como estupefaciente 

ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável; b) dar origem a riscos importantes de 

abuso de medicamento, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais; c) 

conter uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, por 

precaução, deve ser incluída nas situações citadas na alínea anterior;  

 Receitas médicas restritas de utilização reservada a certos meios especializados, 

que preenchem uma das seguintes condições: a) destinarem-se a uso exclusivo hospitalar, 

devido às suas características farmacológicas, à sua novidade, ou por razões de saúde 

pública; b) destinarem-se a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio 

hospitalar ou estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico adequados, ainda 

que a sua administração e o acompanhamento dos pacientes possam realizar-se fora desses 

meios; c) destinarem-se a pacientes em tratamento ambulatório, mas a sua utilização ser 

suscetível de causar efeitos adversos muito graves, requerendo a prescrição de uma receita 

médica, se necessário emitida por especialista, e uma vigilância especial durante o período 

de tratamento [37].  

Ao dispensar a receita, devem avaliar-se diversos parâmetros:  

 Número e código de barras;  

 Local de prescrição; 

 Médico prescritor (nome, número da cédula profissional, especialidade e contacto 

telefónico);  

 Identificação do utente (nome, número do utente, e número correspondente ao 

sistema de saúde de que é beneficiário, quando aplicável);  

 Prazo de validade da receita e assinatura do médico prescritor  

 Entidade de comparticipação responsável;  

 Regime de comparticipação;  



Relatório de Estágio Profissionalizante 2014 | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
 

Maria Inês Barbosa Mouro Pinto Página | 29 
  

 Indicação do medicamento por DCI da substância ativa, ou da marca do 

medicamento no caso de imposição de alguma exceção;  

  Dosagem, forma farmacêutica, número e dimensão das embalagens. Cada receita 

pode conter um máximo de quatro embalagens e nunca mais do que duas embalagens do 

mesmo medicamento, a menos que seja uma forma unitária. Nesse caso, o máximo é de 

quatro embalagens; 

 Posologia. 

O Decreto-Lei n.º 11/2012, de 8 de março, impõe que a prescrição de medicamentos inclui 

obrigatoriamente a Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa, forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia, permitindo ao utente ter algum poder de 

decisão entre medicamentos do mesmo grupo. Contudo, em certos casos, um medicamento pode 

constar na receita indicado pela marca ou titular da AIM. Isto é quando para uma dada substância 

ativa não existam medicamentos genéricos comparticipados, ou quando o médico ativa uma 

exceção ao direito de opção do utente. As exceções possíveis são: exceção a): para medicamentos 

com margem/índice terapêutico estreito; exceção b): quando há suspeitas fundamentadas de 

intolerância e/ou reação indesejável a um medicamento equivalente; exceção c): em casos de 

tratamento com duração superior a 28 dias. Nas exceções a) e b), o utente não tem margem para 

optar por outro medicamento do grupo homogéneo. Na exceção c), a opção é limitada a 

medicamentos com custo igual ou inferior ao do medicamento prescrito [38].  

Atualmente, a prescrição de medicamentos tem de ser informatizada contudo, são ainda toleradas 

exceções, pelo que ainda se aceitam receitas manuais pelas seguintes razões: falência do sistema 

informático; inadaptação fundamentada do prescritor, e mediante confirmação anual por parte da 

Ordem profissional respetiva; prescrição ao domicílio e com um máximo permitido de 40 receitas 

por mês.  

2.3.7.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos que não se encaixam em alguma das condições apresentadas anteriormente são 

considerados não sujeitos a receita médica e podem, inclusivamente, vender-se noutros locais que 

não uma farmácia, desde que com a devida autorização. Tratam-se de medicamentos de baixa 

toxicidade, com menor risco de estabelecer uma interação medicamentosa e de causar efeitos 

adversos. Destinam-se ao tratamento, de curta duração, de sintomas que dispensam um exame 

médico. Por esta razão, a precaução aquando da dispensa e o aconselhamento ao utente nestes 

casos tem uma importância acrescida. Em geral, as entidades de saúde não comparticipam os 

MNSRM. Em casos específicos, como a incapacidade permanente associada à atividade nas forças 

armadas, a ação social correspondente (ADM) pode comparticipar. Ao contrário dos MSRM, os 
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MNSRM não têm um preço de venda ao público (PVP) definido, cabendo a cada farmácia 

determiná-lo.   

2.3.7.2.1. Indicação farmacêutica e automedicação 

A automedicação trata-se do consumo de MNSRM de um modo responsável com o intuito de 

aliviar e tratar sintomas passageiros e que não sejam graves, com ou sem o apoio de um 

profissional de saúde. Esta prática, ainda que inevitável, deve ser limitada a casos clínicos 

definidos e autolimitados e deve ocorrer segundo especificações definidas para cada medicamento.   

A automedicação é essencial para a sustentabilidade de um sistema de saúde e é especialmente 

neste âmbito que a farmácia comunitária ganha preponderância. De outra forma, seria impossível 

aos médicos atender à necessidade de todos os utentes. Não existem recursos humanos, materiais e 

financeiros suficientes para acompanhar todos os problemas de saúde dos portugueses. Contudo, 

esta acessibilidade de medicação tem riscos, nomeadamente a generalização do uso de 

medicamentos e o descuido na posologia.  

 O farmacêutico tem o dever de educar para a saúde, como especialista do medicamento que é. 

Cabe-lhe comunicar, supervisionar e promover o uso racional do medicamento, alertando o utente 

para os efeitos prejudiciais de uma medicação errónea. Há que ter presente que o consumo 

indiscriminado de medicamentos pode disfarçar sintomas e patologias mais graves e, assim, 

dificultar uma eficiente solução terapêutica. É, igualmente, importante ter sempre em consideração 

alternativas não farmacológicas ou o encaminhamento para um clínico. Independentemente da 

vontade do utente, a derradeira decisão de dispensar ou não o medicamento cabe ao farmacêutico 

que o deve fazer com consciência.  

2.3.7.3. Medicamentos genéricos 

Um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a 

mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [36]. 

Mais ainda, o medicamento genérico não deve apresentar indicações terapêuticas diferentes em 

relação às do medicamento de referência. Antes, é essencialmente similar de um medicamento de 

referência, cuja propriedade industrial dos princípios ativos e processo de fabrico tenha caducado 

[39]. 

2.3.7.4. Psicotrópicos e/ou estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são regidos por regulamentação rigorosa. Por esta 

razão, ao processar a venda, o SIFARMA 2000®, automaticamente, indica tratar-se de um 

estupefaciente ou psicotrópico, e não permite terminar a venda sem o registo dos seguintes dados:  
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 Nome e morada do utente;  

 Nome do médico prescritor;  

 Nome, idade, morada e n.º e data de emissão do bilhete de identidade/cartão único 

do adquirente (necessariamente maior de idade);  

 Número da receita.  

Após o preenchimento de cada campo é finda a venda e expedido este registo para o Centro de 

Conferências e Faturas. Estes dados são impressos com a fatura e anexados a uma fotocópia da 

receita, sendo ambos arquivados pela farmácia durante um mínimo de 3 anos.   

O INFARMED fiscaliza a movimentação deste género de medicamentos, pelo que é obrigatório 

que a farmácia apresente, mensalmente, a informação acerca das saídas. Bem como deve, 

trimestralmente, enviar o registo das entradas. Ademais, envia-se, anualmente, um balanço, das 

entradas e saídas destes medicamentos.  

2.3.7.5. Preparações extemporâneas 

Certas formas farmacêuticas, por serem instáveis, são reconstituídas somente aquando da dispensa. 

Um exemplo comum de preparação extemporânea são certos antibióticos. Geralmente, tratam-se de 

pós que se adicionam a água purificada. É, igualmente, importante aconselhar o utente a conservar 

o medicamento no frigorífico para manter a estabilidade, avisá-lo do prazo de utilização após 

reconstituição bem como a ter o cuidado de agitar a mistura antes de cada toma.  

2.3.7.6. Preparações oficinais e magistrais 

O Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de abril, define medicamento manipulado como uma fórmula 

magistral ou preparado oficinal manipulado e cedido na farmácia ou serviços farmacêuticos 

hospitalares, sob a responsabilidade de um farmacêutico [40]. O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 

de agosto, classifica os medicamentos manipulados em fórmulas magistrais (elaborados segundo 

uma prescrição médica com o propósito de ser utilizado por um utente em concreto) ou preparados 

oficinais (elaborados segundo diretrizes farmacopeicas ou constantes em formulários oficiais, com 

o propósito de serem dispensados aos utentes em geral) [36].  

A cada preparação de um medicamento manipulado, o processo é acompanhado pelo 

preenchimento de uma ficha de preparação do medicamento manipulado que deve ser mantida na 

farmácia. Após a manipulação de qualquer forma farmacêutica deve acondicionar-se num 

recipiente apropriado que garanta a conservação da sua qualidade e que contenha o respetivo 

rótulo: identificação do utente, do diretor técnico e da farmácia; fórmula prescrita pelo médico; 

número de lote; prazo de validade; condições de conservação; via de administração; posologia; 

instruções específicas de uso (tais como uso externo ou agitar antes de usar). A Portaria n.º 

769/2004, de 1 de julho, determina o regime jurídico do preço para os medicamentos manipulados. 
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De acordo com estas disposições legais, o preço de venda ao público de medicamentos 

manipulados é obtido tendo em conta o custo dos honorários da manipulação, o custo das matérias-

primas e no custo dos materiais de embalagem, segundo a fórmula: PVP = (Honorários + Matérias-

primas + Materiais de embalagem) x 1,3 + IVA em vigor. O valor dos honorários varia segundo um 

fator que é atualizado anualmente. O valor 1,3 é relativo a uma margem de comercialização para a 

farmácia de 30% [41]. No caso concreto da FM, onde não são produzidos medicamentos 

manipulados, todas as prescrições dos mesmos, são encaminhadas para a Farmácia Cristelo, em 

Paredes, que presta este serviço. 

2.3.7.7. Homeopatia 

Um medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de substâncias denominadas 

stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado 

Membro, e que pode ter vários princípios (constante no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

agosto). [36] Um medicamento homeopático é obtido através da utilização da inclusão de 

quantidades mínimas/residuais de substâncias ativas e de diluições e dinamizações em série.  

Na FM não se dá muito relevo a esta área devido à falta de evidência científica quanto à sua 

eficácia terapêutica. Por outro lado, durante o meu estágio foram raras as vezes em que notei a 

procura destes produtos.  

2.3.7.8. Dermocosmética e higiene pessoal 

O produto cosmético/de higiene corporal é qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as 

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar 

o seu aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais 

(constante no artigo 2.º do Decreto-lei nº296/98, de 25 de setembro) [42]. 

Muito embora não sejam medicamentos, é frequente a sua prescrição no tratamento de diversas 

patologias. É mais frequente ainda a procura espontânea destes produtos por parte do utente, sem 

indicação médica. Assim, é da responsabilidade do farmacêutico estar familiarizado com estas 

formulações e saber aconselhá-los de acordo com a necessidade de cada utente.   

2.3.7.9. Dietética e alimentação especial 

O Decreto-Lei nº227/99, de 22 de junho define os produtos para alimentação especial e dietéticos 

como produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se 

distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo corrente, são adequados ao objetivo 
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nutricional pretendido e são comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo [43]. Neste grupo encontram-se produtos destinados a indivíduos cujo processo de 

assimilação ou metabolismo esteja irregular, indivíduos em condições fisiológicas particulares que 

necessitam de ingerir determinadas substâncias de um modo controlado e lactentes ou crianças de 

um a três anos de idade [44].   

Exemplos destes produtos são leites adaptados, parcialmente adaptados e de transição; produtos 

alimentícios destinados ao bebé e suplementos nutricionais. Todos estes devem ter o seu valor 

energético e teor dos diversos nutrientes no invólucro secundário. 

2.3.7.10. Fitoterapia e suplementos nutricionais 

Considera-se como tal qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas 

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

ou mais substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de 

plantas (Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de agosto) [36]. 

Os produtos fitoterapêuticos tiram partido de propriedades curativas e promotoras da saúde das 

plantas, podendo assumir diversas formas farmacêuticas.  

A sociedade atual procura incessantemente velar pela saúde e bem-estar, assim o suplemento 

alimentar ganha preponderância tanto pelo seu potencial preventivo como curativo. Em particular, 

para fazer face ao stresse, cansaço físico e psicológico, alimentação desequilibrada e outro tipo de 

agressões. É de realçar que estes produtos não substituem uma dieta correta, podem somente 

complementá-la.  

Apesar da sua utilidade em várias situações, estes suplementos não deixam de apresentar efeitos 

adversos e potenciais interações com medicamentos, pelo que aquando do aconselhamento há que 

ter em conta todos os possíveis riscos.  

2.3.7.11. Puericultura 

Estes produtos visam acompanhar o crescimento do bebé e da criança. Em certos casos, podem 

ajudar a prevenir patologias ou anomalias do feto ou recém-nascido. Dentro desta classe os 

produtos mais comuns numa farmácia são aqueles que auxiliam o sono, o relaxamento, a higiene, 

alimentação e a sucção, entre outros. Isto é, produtos como biberões, tetinas, chupetas e escovas de 

dentes.  

No caso particular da FM, este tem sido, no último ano, um campo em que se tem apostado 

bastante e que, por essa razão, tem vindo a crescer. Muito embora, atualmente, se possam encontrar 

produtos de puericultura em variadas superfícies comerciais, esta continua a ser uma área onde a 

farmácia se pode destacar e diferenciar pela capacidade que o farmacêutico tem de prestar um 

aconselhamento de excelência. Além de que a FM se localiza numa zona com números de 
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natalidade relativamente elevados (estes produtos têm maior procura comparativamente às restantes 

farmácia do grupo) pelo que faz todo o sentido explorar este mercado.  

De facto, tomaram-se algumas medidas para fomentar a vinda do público-alvo à farmácia, como 

situar esta secção à entrada, destacando-a em expositores e praticando preços francamente mais 

acessíveis em produtos-chave (fraldas, leites e papas). Consequentemente, notou-se uma maior 

afluência de um tipo de público que não costumava vir à farmácia e que, sentindo-se bem atendido, 

se poderá fidelizar.  

2.3.7.12. Produtos e medicamentos de uso veterinário (MUV) 

O Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de julho, define os MUV como medicamentos semelhantes aos de 

uso humano com a exceção de serem somente indicados para animais. Regem-se por legislação 

específica e não são abrangidos por comparticipação. Existem MUVs com indicação para diversas 

espécies e propósitos. Em geral, a posologia deve respeitar a massa corporal do animal.  

Na farmácia, a maior parte dos medicamentos disponíveis não estão sujeitos a receita médica 

veterinária. Como referido anteriormente, estes medicamentos devem ser dispostos em conjunto, à 

parte dos medicamentos de uso humano. No entanto, há certos medicamentos sujeitos a receita 

médica veterinária, que se distingue das regulares pela cor verde [45]. 

Estes produtos podem apresentar-se sob as formas farmacêuticas habituais como ampolas, 

comprimidos, soluções, pós e xaropes, mas há também formas farmacêuticas específicas de 

veterinária: alimentos medicamentosos, beberagens, bolos, bolos de libertação pulsátil, coleiras 

antiparasitárias, entre outras.  

2.3.7.13. Dispositivos médicos 

Nesta classe inclui-se qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou combinado, incluindo os suportes lógicos necessários para o seu bom 

funcionamento, cujo principal efeito seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios e seja destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência, estudo, substituição 

ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção. (Decreto-Lei 

nº273/95, de 23 de outubro) [46]. 

Os dispositivos médicos dividem-se em quatro classes - I (baixo), II-A (médio-baixo), II-B (médio-

alto) e III (alto) – como se pode observar na Tabela 1 do Anexo  13. Esta classificação tem em 

conta o risco associado à sua utilização, baseando-se nas seguintes variáveis: duração do contacto 

com o corpo humano; invasibilidade do corpo humano; 
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anatomia afetada pela utilização e riscos potenciais decorrentes da conceção técnica e do fabrico 

(Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de Junho) [47]. 

2.3.8. Regimes de comparticipação: organismos e subsistemas de comparticipação 

Em geral, o cidadão português tem direito a um regime de assistência médica, o SNS (Sistema 

Nacional de Saúde). Segundo o Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, a comparticipação dos 

medicamentos pelo SNS divide-se em dois regimes: o Regime Geral, que compreende todos os 

utentes, neste caso é comparticipada uma percentagem do preço do medicamento, tendo em conta 

quatro escalões de comparticipação (A, B, C e D, que comparticipam, respetivamente, 90%, 69%, 

37% e 15% do PVP); e o Regime Especial para pensionistas, identificado pela letra “R” na receita, 

que aumenta a comparticipação em 5% para o escalão A e em 15% para os demais escalões. 

Segundo o artigo 19.º do deste decreto, o regime abrange os pensionistas com um rendimento total 

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

ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele 

montante [48]. 

São de referir casos especiais de comparticipação que são o caso de medicamentos destinados ao 

tratamento de patologias crónicas como lúpus, doença inflamatória intestinal ou Alzheimer. Estas 

receitas devem apresentar a respetiva portaria ou despacho que designa o regime de 

comparticipação.  

Ademais, há diversas entidades e seguros de saúde que comparticipam os medicamentos, como é o 

exemplo da Medis, SAMS e SAMS quadros, SAVIDA, etc. No entanto, é o Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) a entidade de comparticipação mais comum. A cada entidade corresponde um código 

informático, introduzido pelo profissional que realiza o atendimento, de acordo com os dados 

patentes e os cartões dos utentes, quando necessário.  

Tendo em atenção o vasto número de entidades de comparticipação, a ANF disponibiliza um 

Dossier de Acordos contendo todos os acordos vigentes com os diferentes subsistemas de saúde.  

2.3.9. Processamento de receituário e faturação 

Os dados associados a cada atendimento são impressos no verso da respetiva receita: identificação 

e número de contribuinte da farmácia; identificação do Diretor Técnico; identificação do 

farmacêutico responsável pela venda; número do lote e número da receita dentro do respetivo lote; 

data e número da venda; nome, dosagem e tamanho da embalagem do medicamento; número de 

embalagens do medicamento dispensado; entidade responsável pela comparticipação; PVP e preço 

de referência dos medicamentos; valor da comparticipação aplicada e quantia a pagar pelo utente. 

Todas as receitas aviadas devem ser rubricadas pelo utente, pelo profissional que dispensa os 

medicamentos e devem conter o carimbo da farmácia que assinala, igualmente, a data da faturação 
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do documento. As receitas são agrupadas em lotes, mediante o organismo de comparticipação, de 

30 receitas. Dentro de cada lote as receitas são numeradas de 1 a 30.   

No quotidiano da farmácia há que ter em conta a probabilidade de erro humano, daí a necessidade 

de proceder à correção das receitas, sem a celeridade muitas vezes inerente ao atendimento. Assim, 

todas as receitas são duplamente verificadas por um farmacêutico. Na FM as receitas são recolhidas 

ao fim de cada dia de trabalho, separadas de acordo com os organismos e devidamente ordenadas 

de modo a que possam ser corrigidas nos dias seguintes. Devido à necessidade do profissional 

prestar atenção ao utente e atender às suas necessidades e dúvidas, é normal que, por vezes, surjam 

falhas na dispensa de uma receita. Com efeito, os erros mais comuns são a seleção errada do 

organismo de comparticipação, exceções e erros de impressão. Durante o estágio tive a 

oportunidade de corrigir receitas, o que acaba por ser um bom exercício para aprender as regras do 

receituário bem como nos torna mais atentos e cuidadosos, no ato do atendimento, a estas 

particularidades.  

Findas todas as correções procede-se à impressão dos verbetes correspondentes a cada lote. Nestes 

estão patentes informações úteis tais como a identificação e carimbo da farmácia; código de 

inscrição no INFARMED; código e sigla da entidade; identificação do lote, série, mês e ano a que 

se refere; número total de receitas; valor total do lote; quantia paga pelo utente e o valor total das 

comparticipações do organismo. Este processo facilita o controlo das dispensas e permite enviar as 

receitas ao CCF (Centro de Conferência de Faturas do SNS). No caso de alguma inconformidade, 

este deve ser justificada, de modo a que a farmácia possa receber o valor correspondente à 

comparticipação.  

Os organismos que não o SNS são remetidos à ANF no máximo até ao dia 10 de cada mês, que 

devolve o valor das comparticipações à farmácia, recebendo-o mais tarde de cada um dos 

organismos em questão. Assim, a ANF medeia o processo de comparticipação por parte dos 

diversos organismos, tornando-o mais simples.    

2.4. Serviços prestados à comunidade 

2.4.4. Análises Bioquímicas 

2.4.4.1. Determinação dos valores de tensão arterial 

Segundo a OMS, a hipertensão arterial é já um fator de risco altamente prevalente a nível global 

devido ao aumento da longevidade e da prevalência de fatores risco que contribuem para a 

patologia como a obesidade, fruto do estilo de vida ocidental. Apesar da existência de terapêutica 

eficiente para a prevenção de doenças cardiovasculares e para o aumento da esperança de vida, o 

controlo da hipertensão continua a estar muito aquém do ideal [49]. 
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Por esta razão, as farmácias portuguesas procuram auxiliar a população neste sentido, através da 

determinação dos valores de tensão arterial e de aconselhamento adequado. De facto, muitos são os 

utentes que procuram este serviço, quer estejam já medicados, quer pretendam somente analisar a 

sua condição. De modo a que os valores obtidos sejam fidedignos o utente é aconselhado a 

repousar previamente da medição e a manter o braço esquerdo relaxado durante a medição. Na FM 

este procedimento é executado com um tensiómetro (Figura 6 do Anexo 6) cujos resultados se 

obtêm impressos num talão que é fornecido ao utente juntamente com alguma orientação. O 

farmacêutico, para além de promover a adesão à terapêutica (se for o caso), deve alertar para os 

benefícios de um estilo de vida saudável, nomeadamente, uma dieta com baixo teor em sal e outras 

substâncias passíveis de potenciar a patologia como a cafeína, etanol e tabaco. É igualmente 

importante avisar acerca dos perigos da sedentariedade. Na Tabela 1 do Anexo 8 encontra-se a 

descrição dos graus de pressão arterial.  

No início do meu estágio, mais precisamente no mês de Maio (em que a Fundação Portuguesa de 

Cardiologia promoveu a campanha  “Mês do Coração”), a FM disponibilizou um rastreio gratuito 

da hipertensão arterial. Tendo participado neste rastreio, esta foi uma das minhas primeiras 

experiências de contacto com o utente, particularmente idosos.  De resto, este é uma dos serviços 

mais procurados pelo utente, especialmente idosos ou indivíduos hipertensos ou com outro tipo de 

condições que representam risco cardiovascular. No entanto, é igualmente notória a preocupação de 

indivíduos saudáveis em vigiar a sua tensão arterial.  

Neste âmbito, surge o maior desafio em termos de zelo pela saúde pública: a promoção de estilos 

de vida saudáveis. Não é uma tarefa fácil convencer a população de que a toma de medicamentos 

não é suficiente para estabilizar a tensão arterial e que deve, primeiramente, adotar hábitos 

alimentares saudáveis e de exercício físico que poderão, então, ser otimizados pela ação dos 

fármacos. A dificuldade na transmissão desta mensagem verifica-se, igualmente, no 

aconselhamento a utentes que se dirigem à farmácia para determinar a sua glicemia e lipidemia.     

2.4.4.2. Determinação da glicemia, colesterol total e triglicerídeos  

A análise destes parâmetros realiza-se a partir de amostras de sangue capilar em aparelhos de 

medição portáteis.  

Em todo o mundo, cerca de 347 milhões de pessoas sofrem de diabetes sendo que em 2004 se 

estimou que 3,4 milhões tenham morrido devido a elevados valores de glicemia. A OMS projeta 

que, em 2030, a diabetes seja a sétima maior causa de morte [50]. 

Por todas estas razões, a medição regular da glicemia é cada vez mais importante para permitir uma 

ação em tempo útil. Para a obtenção de valores corretos, a colheita do sangue deve ser feita 

enquanto a pessoa está em jejum há pelo menos oito horas ou duas horas após a refeição.  
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O aconselhamento é feito consoante o valor obtido, as patologias do utente e o seu histórico pessoal 

e familiar [51]. 

Independentemente da situação, é importante promover uma dieta saudável, atividade física 

regular, a manutenção de uma massa corporal adequada e desencorajar o tabagismo [50]. 

O colesterol elevado associa-se a um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Em todo o 

mundo, um terço das doenças isquémicas do coração é atribuível a elevados níveis de colesterol. 

No total, estima-se que o colesterol elevado cause à volta de 2,6 milhões de mortes [52]. 

Assim, a monitorização dos valores de colesterol total e triglicerídeos é de extrema importância 

para a prevenção de doenças cardiovasculares. A altura ideal para a recolha da amostra de sangue é 

após um jejum de 12 horas [53]. 

Também neste caso há que promover a adesão à terapêutica por parte do utente bem como informá-

lo acerca dos benefícios de hábitos saudáveis como uma dieta pobre em gorduras, baixo consumo 

de sal, evitar o consumo de etanol em excesso e o tabagismo, exercício físico, entre outros. No 

Anexo 8, podem consultar-se os valores de referência nas Tabelas 2 e 3.  

2.4.4.3. Teste de gravidez 

Este teste prático e rápido está disponível na farmácia sendo que o utente pode optar entre fazê-lo 

em casa ou pedir o auxílio de um profissional da farmácia. O seu fundamento passa por determinar 

a presença/ausência da Hormona Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG), na urina por meio de 

imunocromatografia. Esta hormona é segregada pela placenta dentro de 7 a 10 dias após a 

fecundação sendo imprescindível para manter o corpo amarelo e para o seguimento da gravidez. 

Idealmente, o teste é efetuado usando como amostra a primeira urina da manhã (excluindo o 

primeiro jato) pois é quando os níveis da hormona são maiores [54]. Na FM, é comum encontrar 

utentes que trazem uma amostra de urina colhida em casa para que o farmacêutico proceda ao 

exame.  

2.4.4.4. Administração de medicamentos injetáveis 

A FM tem na sua equipa vários profissionais habilitados a administrar injetáveis, serviço este 

bastante procurado pela população, devido a uma maior rapidez e comodidade, em relação a outra 

instituição como o centro de saúde ou hospital. Os medicamentos mais procurados neste âmbito são 

as vacinas não existentes no plano nacional de vacinação.  

A meio do meu estágio curricular optei por tirar o curso de administração de injetáveis creditado 

pela Ordem dos Farmacêuticos. Muito embora a FM usufrua dos serviços de uma enfermeira que se 

encarrega desta prática, tive a oportunidade de executar os conhecimentos adquiridos, sempre com 

a sua supervisão. No meu último mês de estágio iniciou-se o período de vacinação contra o vírus da 

gripe, a procura desta vacina e respetiva administração tem sido muito marcada na FM. 
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2.4.5. Aconselhamento nutricional 

Uma vez por semana, a FM disponibiliza aconselhamento nutricional. Os utentes podem assim 

aconselhar-se com uma dietista que, geralmente, prescreve um plano nutricional adequado a cada 

indivíduo, promovendo assim um estilo de vida saudável, em sintonia com os restantes 

profissionais da farmácia.  

2.4.6. Rastreios diversos e aconselhamento dermofarmacêutico 

Esporadicamente, a FM organiza, em parceria com determinados laboratórios, rastreios gratuitos de 

patologias prevalentes como a hipertensão e a insuficiência venosa. Oferece também aos utentes a 

oportunidade de receberem orientação estética e dermatológica por parte de profissionais 

representantes de produtos dermofarmacêuticos.  

2.5. Farmacovigilância 

Muito embora se procedam à avaliação da qualidade e segurança dos medicamentos aquando das 

diversas fases de ensaios clínicos prévias à sua Autorização de Introdução no Mercado (AIM), 

devido à grande variabilidade individual, é importante continuar a vigiar eventuais efeitos adversos 

desconhecidos. Neste processo de vigilância permanente, a farmácia comunitária possui um papel 

preponderante de informar as autoridades competentes de qualquer efeito indesejado, quer esteja ou 

não descrito, reportado pelo utente. No caso português, este controlo é feito através do Sistema 

Nacional de Farmacovigilância, coordenado pelo INFARMED.  

2.6. Gestão de resíduos de medicamentos 

De modo a minorar o impacte ambiental, cada vez mais preocupante, causado pelo desperdício de 

medicamentos, a FM participa no Sistema Integrado de Recolha de Embalagens e Medicamentos 

fora de uso (Valormed®), garantindo um tratamento mais responsável do medicamento em fim de 

vida. Ademais, é uma forma de evitar que os utentes acumulem medicamentos nas suas casas, 

diminuindo a probabilidade de consumo de medicamentos fora do prazo de validade ou mesmo a 

confusão entre medicamentos diferentes. O recipiente Valormed®, uma vez cheio, fecha-se e é 

determinado o seu peso que é anotado numa ficha preenchida em papel autocopiável, juntamente 

com a identificação da farmácia. Uma das cópias é guardada na farmácia e as restantes são levadas 

pelo profissional responsável pela recolha.  

2.7. Conclusão 

Desde os primórdios da filosofia que os estudiosos se debruçam sobre a dualidade entre a teoria e a 

prática. Durante este seis meses de estágio em que tive a oportunidade de executar diversas tarefas 

respeitantes ao medicamento, ao utente e à logística da farmácia, entendi como nunca que só é 
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possível aprender verdadeiramente através da experiência. Esta fase do meu percurso académico 

foi fulcral no processo de me tornar uma profissional de saúde, ao serviço da vida, com todas as 

responsabilidades que tal acarreta. Todos os conceitos, adquiridos ao longo dos semestres transatos, 

seriam inúteis sem a capacidade de comunicar com o utente e de os traduzir para a sua linguagem. 

Saber torná-los percetíveis pela pessoa mais simples é o maior desafio para um estudante habituado 

aos termos técnico-científicos das aulas e dos manuais. Não menos importante, é conseguir manter 

a humildade perante quem nos solicita auxílio e sermos verdadeiramente disponíveis a escutar e dar 

resposta às necessidades do utente. Atualmente é este cuidado que diferencia um farmacêutico de 

um funcionário de qualquer outra superfície comercial.   

Não obstante, nas palavras sábias de Leonardo Da Vinci, os que se encantam com a prática sem a 

ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza 

do seu destino. Para aquele acostumado a ser estudante a tempo inteiro, ao experimentar a rotina da 

vida profissional, torna-se difícil encontrar espaço para continuar a estudar. É fácil cair no erro de 

nos acomodarmos com o conhecimento prévio. Mas dado que as ciências da saúde evoluem, tal 

como os conceitos aprendidos esmorecem com o tempo, cabe-nos o esforço de nos mantermos 

atualizados e tentarmos sempre ser melhores profissionais.  

Não só trabalhei para pessoas, o que é muito gratificante pelo feedback constante que recebemos, 

como aprendi a trabalhar com pessoas. Trabalhar em equipa é desafiante e tive a felicidade de 

encontrar nos profissionais da FM muita disponibilidade para me transmitir conhecimentos e 

auxiliar-me, sempre compreensiva e pacientemente. Foi-me possível aprender com cada colega e, 

acima de tudo, compreender a importância do trabalho em equipa.   
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Anexo 1: Procedimento de identificação de um utente potencialmente deprimido. 

Anexos 

   Baseado em [3,13]. 
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Anexo 2: Panfleto informativo sobre a depressão. 

 

 

 

 

 Baseado em [2,3,12,13]. 
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Anexo 3: Receita médica do utente A.P.  
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Anexo 4: Anatomia e fisiologia gástrica 

Figura 1 Anatomia básica do estômago (adaptado de [17]) 
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Figura 2 Glândulas do corpo do estômago (adaptado de [17])  
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Figura 3 O controlo da secreção de HCl pelo estômago, durante as fases cefálica e gástrica 

(adaptado de [17]) 
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Anexo 5: Poster informativo sobre a relação entre Anti-inflamatórios Não Esteróides e 

úlcera péptica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Baseado em [29,30]. 
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Anexo 6: A Farmácia do Marco. 

Figura 1 Área de atendimento ao público 

Figura 2 Gabinete de atendimento personalizado destinado ao aconselhamento 

nutricional 
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Figura 3 Gabinete de atendimento personalizado destinado à administração de 

injetáveis e determinação de parâmetros bioquímicos 
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Figura 5 Robot para armazenamento e dispensa de medicamentos. 

 

Figura 4 Zona de receção e conferência de encomendas 
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Figura 6 Tensiómetro. 
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Anexo 7: Classificação de dispositivos médicos
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 INFARMED: Dispositivos médicos na farmácia. Disponível em:  

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/infarmed/dispositivos_medicos/aquisicao_e_utilizacao/d

ispositivos_medicos_farmacia [acedido a 9 de outubro de 2014]  



Relatório de Estágio Profissionalizante 2014 | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
 

Maria Inês Barbosa Mouro Pinto Página | 57 
  

Anexo 8: Tabelas de referência para tensão arterial, glicemia, colesterol total e 

triglicerídeos 

Tabela 1 Valores de referência para a tensão arterial
1 

 

Tabela 2 Valores de referência para a glicemia
2 

 

Tabela 3 Valores de referência para o colesterol e triglicerídeos
3 

 

 

1 
Direção Geral da Saúde: Diagnóstico, controlo e tratamento da Hipertensão Arterial. Disponível 

em: http://www.dgs.pt/upload/membro.id/ficheiros/i006254.pdf [acedido a 9 de outubro de 2014]  

2 
Associação Portuguesa dos diabéticos de Portugal: Valores de Referência. Disponível em: 

http://www.apdp.pt/index.php/diabetes/a-pessoa-com-diabetes/valores-de-referencia [acedido a 9 

de outubro de 2014] 

3 
Sociedade Portuguesa de Cardiologia: Quais os valores desejáveis para o colesterol e 

triglicéridos? Disponível em: 

http://www.spc.pt/spc/Microsites/Passaporte/kit/passaporte/colesterol/valores.aspx [acedido a 9 de 

outubro de 2014] 


