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Resumo  

 

O Mestrado Integrado em Ciências farmacêuticas (MICF), constituído por 10 semestres, 

oferece uma vasta formação nas ciências básicas e nas ciências farmacêuticas, lecionado com 

um nível de excelência, à imagem da Universidade do Porto.  

O estágio curricular em farmácia comunitária é a última etapa deste ciclo de estudos e o 

primeiro contato com a realidade profissional, no qual o estudante é incluído numa equipa 

multidisciplinar que o orienta pelas diversas áreas da farmácia comunitária, onde coloca em 

prática todos os conhecimentos adquiridos até então. O estágio curricular é a melhor 

oportunidade para estabelecer comunicação com os utentes e outros profissionais de saúde, 

uma vez que ao longo do curso tal não é possível.  

Ao longo deste relatório encontram-se descritas, as principais atividades que desenvolvi 

no decorrer do estágio em farmácia comunitária, estando o relatório dividido em duas partes 

principais. 

Na primeira parte estão descritas as principais tarefas realizadas durante o estágio, 

descrição da farmácia e a sua dinâmica, e os conhecimentos daí adquiridos. A segunda parte 

contempla três projetos levados a cabo, designadamente a promoção da saúde cardiovascular 

na população, os cuidados básicos com a pele e um estudo sobre perturbações do sono na 

população portuguesa, mais pormenorizadamente, a insónia.  

O primeiro tema foi escolhido porque as doenças cardiovasculares são a principal causa 

de morte em Portugal1, cabendo ao farmacêutico, profissional de saúde pública, aconselhar os 

utentes com vista à diminuição desta problemática. Por isso, foi feito um rastreio 

cardiovascular, com a medição de forma gratuita de dois importantes parâmetros, a pressão 

arterial e a glicémia. Foi entregue aos utentes um panfleto como complemento ao 

aconselhamento dado. 

 Os cuidados básicos com a pele também foram tema de interesse pois a população 

portuguesa não tem a real noção da importância que a pele tem como primeiro agente de 

defesa do organismo e de que forma a falta de cuidados com a esta, pode originar problemas 

graves na saúde. Foi feito um rastreio ao fotótipo da pele, com um aparelho próprio para o 

efeito, e identificação de problemas da pele, como a falta de hidratação, vermelhidões, 

existência de sinais problemáticos ou não. Foram entregues panfletos como complemento ao 

aconselhamento dado. 
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 As perturbações do sono na população portuguesa eram uma realidade que eu 

desconhecia até ao estágio. Na farmácia, após ter contactado com os utentes e de observar o 

elevado volume de vendas de fármacos para o tratamento de problemas do sono, senti que 

devia abordar este tema junto dos utentes. Foi elaborado um inquérito, com vista a uma melhor 

perceção desta problemática através da caracterização da população, tipo de medicação, 

hábitos de vida e os motivos pelos quais os utentes iniciam a toma de medicação para dormir. 

Foi também abordada a problemática da automedicação, uma vez que grande parte destes 

utentes tem intenção de comprar medicação para tratar a insónia sem prescrição médica. Em 

paralelo, foi elaborado um panfleto, entregue após efetuado o inquérito ao utente, como 

complemento do aconselhamento previamente dado, para que este pudesse perceber melhor a 

sua patologia e as medidas não farmacológicas que pode realizar. 
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1.  Introdução 

O estágio profissionalizante em farmácia comunitária representa o culminar de 5 anos 

de estudos do MICF, que conferem o grau de mestre em Ciências Farmacêuticas. 

 Esta unidade curricular, com 30 créditos, é extremamente vital na preparação de um 

futuro farmacêutico, pois permite consolidar os conhecimentos adquiridos e adquirir novos 

relacionados com o setor da farmácia comunitária que, segundo a Ordem dos Farmacêuticos, 

ocupa 59% dos farmacêuticos em Portugal2. 

O meu estágio realizou-se na Farmácia Confiança (FC), em Ermesinde, durante 6 meses, 

entre o primeiro dia de fevereiro e o dia 29 de julho. Neste relatório descrevo todas as 

atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio.  

A Dra. Raquel, diretora técnica e proprietária da farmácia, assumiu a orientação do meu 

estágio. O horário acordado foi das 9:00h às 14:00h e das 15:00h às 18:00h. Desde o inicio do 

estágio sempre ouve uma relação de profissionalismo, cordialidade e uma enorme flexibilidade 

por ambas as partes, havendo reajustes no horário sempre que eu ou a farmácia precisássemos. 

O sumário de atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio encontra-se na Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Cronograma do estágio curricular. 
 

 

Atividades Meses 

Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. 

Ambientação e contextualização da 
dinâmica da Farmácia 

      

Aprovisionamento de encomendas       

Serviços Farmacêuticos       

Atendimento ao balcão       

Formações       

Receituário e gestão em farmácia       

Projeto I – Perturbações do sono       

Projeto II – Cuidados com a pele       

Projeto III – Risco Cardiovascular       
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2. A Farmácia Confiança 

2.1. Localização, Direção Técnica e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Confiança (FC) tem uma localização privilegiada, na cidade de Ermesinde. 

Encontra-se ao lado da estação, na rua Rodrigues de Freitas, 1400, 4445-636, Ermesinde. É uma 

das mais antigas farmácias em Ermesinde, tendo acompanhado a restruturação do centro da 

cidade de Ermesinde. Está atualmente está sobre a responsabilidade da Dra. Raquel Freitas na 

qualidade de proprietária e de diretora técnica.  

Encontra-se em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados 

das 9h às 19h. Excecionalmente, a FC está aberta ao público fora do horário estabelecido, 

quando cumpre turnos de serviço estipulados pela Administração Regional de Saúde (ARS), 

propostos pela Associação Nacional de Farmácias (ANF), até ao dia 30 de setembro. Durante 

esse horário excecional, a FC mantém o funcionamento ininterrupto até ao fecho normal do dia 

seguinte. A comunicação é feita através de um interfone e a entrega dos produtos é feita 

através de um cofre passa valores de forma a aumentar a segurança nos atendimentos 

noturnos. 

2.2. Instalações e Equipamentos 

Cumprindo as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária3 aprovadas em 

junho de 2009 pelo Conselho Nacional da Qualidade, referido no ponto II, Normas gerais sobre 

as instalações e equipamentos, a FC é um espaço adequado e garante a segurança, conservação 

dos seus produtos e privacidade dos utentes e respetivo pessoal. 

2.2.1. Espaço Exterior  

A FC contém no seu exterior uma cruz verde luminosa, identificativa de farmácia e a 

designação “farmácia”, com o respetivo nome da farmácia destacado, bem como o nome da 

diretora técnica. Encontra-se também visível o horário de funcionamento, bem como disponível 

o mapa de serviços das farmácias do município. A farmácia possui uma grande área exterior, 

disponível para fazer montras e destacar ações promocionais das diferentes marcas de 

produtos vendidos na farmácia.  

2.2.2. Espaço Interior  

O espaço físico interior é composto por um piso que, em harmonia, interliga as 

diferentes áreas da farmácia, apresentando um ambiente adequado para o armazenamento de 

medicamentos e produtos de saúde, com a temperatura e humidade são controlados por um 

plano de monotorização e medição.  
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2.2.2.1. Área de atendimento ao público 

A FC possui uma vasta área de atendimento ao público, com uma gôndola central e 

lineares em toda a sua extensão, com vista a captar a atenção dos utentes. Nos lineares estão 

expostos produtos de dermocosmética, higiene intima, maternidade e puericultura, capilares, 

sexualidade, equipamentos de diagnóstico, entre outros. 

Possui quatro balcões de atendimento, mas nas horas de maior fluxo de utentes, 

podem estar 6 profissionais de farmácia (PF) a atender, partilhando os balcões, para um 

atendimento mais célere. Cada posto de atendimento está equipado com computador com o 

Sifarma2000®, impressora, leitores de códigos de barras, leitores de cartão de cidadão, terminal 

de multibanco e caixa registadora. Imediatamente atrás dos postos de atendimento encontram-

se ainda alguns medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), produtos de higiene 

oral, de cuidados com os pés e mãos, perfumes, produtos de emagrecimento e suplementos 

alimentares, entre outros. De forma a tornar os atendimentos mais céleres, existem ainda, para 

além das gavetas de atendimento rápido, dois pequenos armários colocados, um de cada lado, 

atrás dos balcões, onde se guardam alguns medicamentos Over-the-counters (OTC) mais 

vendidos na FC. Mais atrás existem as gavetas de dispensação rápida, organizadas 

alfabeticamente e por diferentes seções, isolando os medicamentos de marca em comprimidos 

e cápsulas, os medicamentos genéricos em compridos e cápsulas e as outras formas 

farmacêuticas e classes específicas, com injetáveis, pílulas, colírios e pomadas oftálmicas, 

aerossóis, pós e granulados, pomadas e por último encontram-se os xaropes, nas gavetas junto 

ao chão. 

Junto da entrada da farmácia existe um medidor de pressão arterial (PA) e uma balança 

para uso autónomo dos utentes, com o custo de 50 cêntimos. A balança mede o peso, altura, 

índice de massa corporal (IMC) e percentagem de gordura, tendo em conta o sexo e a idade do 

utente. Existe um sistema de senhas de fila única e cadeiras para que os utentes possam 

esperar pela sua vez. Junto das cadeiras existem mesas com flyers informativos de marcas 

específicas ou da própria farmácia alertando aos utentes terem alguns cuidados com 

determinadas patologias. Existe ainda um pequeno espaço infantil, no qual as crianças podem 

brincar. 

2.2.2.2. Gabinete de Direção Técnica e de atendimento privado 

A FC possui um gabinete de direção técnica onde ocorrem reuniões com entidades 

externas e delegados de informação médica sendo também o local onde a Diretora Técnica 

trata de toda a organização e gestão da farmácia e do pessoal. Este gabinete funciona também 

como gabinete de atendimento privado e local onde são feitos os serviços farmacêuticos, 
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designadamente administração de injetáveis não incluídas no Plano Nacional de Vacinação por 

dois técnicos de farmácia devidamente qualificados medição de parâmetros bioquímicos como 

o colesterol total, triglicerídeos, glicémia e parâmetros fisiológicos, como a medição da pressão 

arterial (PA). Neste local podem ocorrer atendimentos privados, quando o utente necessita de 

uma maior privacidade. 

2.2.2.3. Corredor central 

O corredor central é uma zona crucial na FC e toda a dinâmica e organização da 

farmácia depende deste local. Lá está colocado mais um posto de trabalho provido com 

computador com o programa SIFARMA2000®, leitor de códigos de barras, uma impressora 

normal e uma impressora de etiquetas para marcação de preços nos produtos de venda livre. 

Existe ainda uma fotocopiadora e três telefones e dois frigoríficos. Neste espaço faz-se a 

receção e efectuam-se as encomendas, principalmente as diárias, fazem-se devoluções, a 

revisão do stock, verificação de validades, entre outros. Aquando da receção de encomendas, 

estas são organizadas alfabeticamente por produto. São conferidas as validades e caso o 

produto não apresenta uma validade significativa é devolvido. Tendo em conta o stock existente 

dos produtos recém-chegados, estes podem ter destinos diferentes. Se o stock estiver negativo, 

o produto é colocado num local especifico, nesta área, onde se colocam os medicamentos que 

os utentes já deixaram pagos, e consoante a quantidade e/ou validade do stock existente, os 

medicamentos podem ser enviados para a frente, para serem imediatamente arrumados nas 

gavetas de dispensação rápida, ou para o armazém sendo depois arrumados, sempre, segundo 

o modelo first in, first out (FIFO). Nesta divisão encontram-se ainda arrumados determinados 

produtos como medicamentos fitoterapêuticos, produtos de higiene íntima e oral, 

medicamentos de uso veterinário, leites e papas para bebés e medicamentos psicotrópicos, 

guardados numas gavetas para dificultar o acesso em caso de tentativa de roubo. Existem 

também umas prateleiras neste local, junto ao posto de trabalho, onde se armazena toda a 

documentação como faturas e notas de crédito, relativas ao presente ano. Depois, a 

documentação mais antiga passa para um local específico no armazém que funciona como 

arquivo. Ainda no corredor central existe uma gaveta com arquivos de utentes com conta na 

farmácia. Esse corredor principal dá acesso a mais duas novas áreas, a área com as instalações 

sanitárias, o laboratório e a sala de repouso e a área que contém o armazém. 

2.2.2.4. Laboratório 
  O laboratório da FC respeita as Boas Práticas de Fabrico de Manipulados4, possuindo os 

equipamentos mínimos obrigatórios5. No laboratório, as matérias-primas e os instrumentos de 

manipulação encontram-se organizados em prateleiras num armário, devidamente fechado. 

Existe ainda, neste local, a bibliografia de apoio necessária como o Formulário Galénico 
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Português e respetivas fichas de preparação de manipulados. Depois dos manipulados serem 

preparados estes são armazenados no frigorífico até à dispensação, para conservar as suas 

propriedades. O cálculo do preço do respetivo manipulado e o rótulo do frasco é 

posteriormente feito na sala de direção técnica. Estão dois técnicos de farmácia destacados 

para a preparação de manipulados, com a supervisão da farmacêutica substituta, a Dra. Elsa 

Moreira. É ainda o local onde se encontra o Valormed®. 

2.2.2.5. Armazém 
O armazém inclui mais um posto de trabalho na zona central, provido com um 

computador com o programa Sifarma2000® e uma impressora. A principal função deste local, tal 

como o nome indica, é o armazenamento dos produtos que se encontram em grandes 

quantidades e não cabem na parte da frente, nos lineares ou nas gavetas. Trata-se de um 

espaço extremamente organizado, com uma organização semelhante à das gavetas de 

atendimento rápido. Os medicamentos genéricos e os de marca estão separados, sendo que se 

encontram organizados por ordem alfabética e separados por forma farmacêutica em locais 

distintos para o efeito. Armazenam-se ainda outros produtos, como fraldas, produtos de 

cosmética, produtos de emagrecimento e vitamínicos, produtos de higiene oral e intima, 

produtos de maternidade e papas e leites para bebés, etc. Todo o esquema de arrumação 

segue o modelo FIFO, preservando as validades mais longas, mais atrás aquando a arrumação, 

garantindo que o stock existente na farmácia tenha validade longa. Neste espaço também são 

feitas encomendas, maioritariamente diretas a laboratórios. Ocorrem por vezes, neste espaço, 

reuniões com entidades externas e delegados comerciais quando no local habitual se encontre 

ocupado, pelas mais diversas razões. As reuniões com os delegados comerciais ocorrem, 

geralmente de mês a mês, com os respetivos laboratórios, no qual se encomendam produtos 

para o mês seguinte, tendo como base as necessidades dos respetivos produtos e o histórico de 

vendas e o stock atual da farmácia.  

Por fim, neste espaço ocorre também a revisão e organização do receituário. Devido ao 

elevado volume de vendas nesta farmácia, designadamente com receita médica em papel há 

três pessoas responsáveis por esta tarefa, designadamente a Diretora Técnica, a Farmacêutica 

Adjunta e uma Técnica de Farmácia. 

2.2.2.6. Outros espaços 

Existem ainda outros espaços como o gabinete da contabilidade, onde é feita 

essencialmente a contabilidade da farmácia e onde está o cofre no qual de guarda o dinheiro do 

fim do dia e no qual há sempre trocos em moedas. Existe um pequeno espaço, com a instalação 

elétrica e o sistema de videovigilância, onde se pode ter acesso às gravações, por exemplo, 

quando ocorre um roubo, situação um pouco frequente na FC. Quanto às instalações sanitárias 
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a FC dispõe de casa de banho masculina, feminina, para deficientes e ainda um balneário. Existe 

uma sala de repouso, onde os profissionais da farmácia podem guardar os seus pertences.  

2.2.3. Equipamentos  

Os equipamentos na FC são fundamentais para o bom funcionamento da mesma. 

Existem 8 computadores com o programa Sifarma2000®, várias impressoras e uma 

fotocopiadora, vários telefones e um fax, um frigorífico e equipamentos que fazem a 

monotorização da temperatura e humidade na FC. Possui ainda uma balança e um aparelho de 

medição de tensão, colocados na área de atendimento, para uso próprio dos utentes (Anexo III). 

Na sala de Direção Técnica existem aparelhos de medição de parâmetros bioquímicos e PA. 

Possui ainda várias referências bibliográficas, como a Farmacopeia Portuguesa, de presença 

obrigatória nas Farmácias6.  

2.3. Recursos Humanos 

De acordo com a legislação em vigor, os recursos humanos em farmácia comunitária 

dividem-se em dois quadros, o farmacêutico e o não farmacêutico7. A equipa da FC é composta 

por 9 elementos, estando distribuídos desta forma segundo os quadros: 

- Quadro Farmacêutico: Dra. Raquel Freitas, desempenhando a função de Diretora 

Técnica e a Dra. Elsa Moreira com o cargo de Farmacêutica Adjunta. 

- Quadro Não Farmacêutico: A FC é ainda composta por cinco Técnicos de Farmácia, 

designadamente o António Pereira, a Catarina Marques, a Patrícia Silva, a Lara Sousa e a 

Fernanda Nogueira, uma gestora, a Dra. Alexandra, e uma empregada de limpeza, a Sónia 

Guimarães. 

2.4. Comunicação 

2.4.1. Interna 

Na FC a comunicação é essencialmente assegurada boca-a-boca, o que por vezes leva a 

que, em tempo real, nem toda a gente saiba de tudo o que se passa, dado que quando a 

Farmácia está geralmente cheia, tornando a comunicação mais difícil. Existe também um placar 

na zona do atendimento, com alguns recados e informações úteis para os PF. 

2.4.2. Externa 

A comunicação externa é essencialmente feita através da página do Facebook da FC que 

conta com cerca de 900 seguidores. Esta página, é um espaço dinâmico, no qual são feitas 

algumas publicações sobre os seus serviços, promoções e atividades que promove. Encontram-

se lá todos os contactos que permitem uma comunicação externa assegurada. Muito 

importante também é a comunicação boca-a-boca. São feitas várias campanhas e promoções, 

realizam-se rastreiros e celebram-se dias importantes, como forma de cativar este público. 
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2.5.  Perfil dos Utentes 

Na FC são atendidos diariamente entre 300 e 400 utentes. Estes pertencem 

maioritariamente à classe média/baixa, principalmente do sexo feminino, com a faixa etária 

predominante na terceira idade, tratando-se na maioria de utentes crónicos polimedicados que 

vivem na zona do centro/adjacente a Ermesinde, requerendo particular atenção por parte dos 

PF. Por se tratar de uma Farmácia que tem imediatamente ao lado uma estação de comboios 

tem também muitas visitas de jovens e adultos, sempre com relativa pressa, o que faz com que 

o atendimento tenha de ser mais célere. 

É muito importante clarificar que os utentes depositam extrema confiança nesta 

farmácia e vice-versa, havendo dezenas de fichas de utentes abertas, sendo que por vezes a 

farmácia facilita o crédito aos utentes mais antigos, deixado registado na respetiva ficha, e 

regularizando a posteriori. 

 

3. Gestão em Farmácia Comunitária 
Segundo os dados mais recentes da 

ANF, 19.1% das farmácias do país encontram-

se em processo de insolvência ou de 

penhora, um valor que cresceu 132% entre 

dezembro de 2012 e julho de 2016. Como 

demonstra a Figura 1, ao lado, o número de 

insolvências subiu de 61 para 196 e o número 

farmácias sob penhora passou de 180 para 363, 

valores este, tremendamente alarmantes para o setor da farmácia comunitária8.  

Neste contexto, torna-se crucial uma boa gestão em farmácia comunitária, 

maximizando o lucro e diminuindo ao máximo o prejuízo. Contudo, é muito importante que a 

farmácia concilie a sua atividade comercial, sem prejuízo na sua prestação de serviços de saúde 

pública de uma forma ética, pois a principal responsabilidade do farmacêutico é a saúde do 

doente, devendo colocá-la em frente aos seus interesses pessoais de acordo com os deveres 

para com a profissão, do Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos9. 

3.1. Aquisição, Gestão e Armazenamento dos Medicamentos e Produtos de Saúde 

A aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde (MPS) é feita de forma 

prudente e devidamente estudada é a base para a sobrevivência de uma farmácia e para 

conseguir maximizar o lucro que se pode tirar dela.  

Figura 1 - Evolução do número de farmácias em 
insolvência ou penhora. 
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3.1.1. Fornecedores e critérios de aquisição 
A aquisição de MPS pode ser feita através de encomendas enviadas diretamente a 

laboratórios, ou através dos distribuidores grossistas, que funcionam como veículo 

intermediário entre a farmácia e o laboratório. Neste processo tem-se em conta a capacidade 

de investimento da farmácia, o histórico de compras e vendas, a sazonalidade do respetivo 

produto, as promoções dos laboratórios ou distribuidores grossistas e a capacidade de 

armazenamento da farmácia.  

De farmácia para farmácia os critérios de avaliação dos fornecedores variam, havendo 

diferentes farmácias com diferentes preferências por laboratórios e distribuidores. Essas 

preferências baseiam-se no serviço prestado. É avaliado no serviço, a capacidade dos stocks 

rapidez da resposta - principalmente em situações de emergência, cumprimento das datas e 

horas de entrega das encomendas - diversidade de produtos em stock, facilidade de devoluções 

e condições de pagamento, descontos e bonificações. 

A aquisição de MPS feita diretamente aos laboratórios oferece maior margem de lucro 

à farmácia, no entanto é necessária uma quantidade mínima estipulada pelo laboratório e, 

portanto, flexibilidade monetária por parte da farmácia e ainda que o volume de vendas do 

respetivo produto justifique a compra a médio prazo. Por outro lado, os armazenistas garantem 

margens de lucro inferiores, mas, na sua maioria, não exigem quantidades mínimas de compra 

e a resposta é mais rápida, permitindo várias encomendas diárias. 

A FC apresenta como principal distribuidor grossista a Alliance HealthCare®, sendo 

cliente Platina+ na mesma, o que lhe confere descontos especiais que outras farmácias não tem, 

assim como uma maior facilidade no acesso a produtos rateados10. Para alguns produtos de 

saúde, que apresentam maiores descontos do que na Alliance HealthCare®, a FC utiliza a OCP 

Portugal® e a Cooprofar®. Todas estas distribuidoras fazem entregas à FC três vezes ao dia, de 

manhã, ao início e ao fim da tarde. A FC faz encomendas diretas a vários laboratórios de 

genéricos como a Alter®, Aurovitas®, Azevedos®, Generis®, Labesfal®, Mepha®, Ratiopharm®, 

Sandoz®, ToLife®, Zentiva® e os mais variados produtos de diferentes laboratórios, como 

Johnson & Johnson Family of Companies®, Pierre Fabre®, Isdin®, Avene®, A-Derma®, 

Laboratórios Galderma®, Pfiser® e Dr. Scholl®. 

3.1.2.  Gestão de Stocks 

Os stocks em Farmácia Comunitária representam um grande investimento da própria 

para garantir que o utente tenha acesso aos MPS em tempo real, poupando o tempo entre a 

realização da encomenda e a sua receção e dando resposta a situações de urgência, falhas de 

produção em laboratórios, ou mesmo medicamentos com picos de vendas sazonais.  
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Na FC, todos os produtos possuem um stock mínimo e máximo no sistema informático 

que a farmácia utiliza, o Sifarma2000®. O fato de na FC haver sempre a maioria dos produtos 

disponíveis contribui para a fidelização dos utentes aquela farmácia.  

Todos os meses, na FC é feita uma revisão das validades dos MPS que estão perto de 

expirar no Sifarma2000®. Na maior parte das vezes, aquando da confirmação física, verifica-se 

que a menor validade daquele produto já não se encontra de acordo com o que está dito no 

sistema informático e procede-se à sua alteração, mas quando efetivamente o MPS está perto 

de expirar, com cerca de 6 meses de viabilidade ainda, este é colocado num armário específico 

para serem vendidos em primeiro lugar. Por vezes, aquando desta confirmação, são detetados 

MPS em que o stock no programa não corresponde ao real, o que pode ser devido a erros na 

entrada de encomendas, na dispensação de produções, devoluções e quebras ou furtos. 

3.1.3. Realização de Encomendas 

3.1.3.1. Encomendas a distribuidores grossistas 
As encomendas podem ser feitas através do Sifarma2000® ou por telefone no caso de 

pedidos pontuais, com urgência ou que a farmácia não costume ter em stock. O Sifarma2000® 

possui três tipos de encomendas: as diárias, as instantâneas e as do tipo via verde. 

As encomendas diárias têm como base o stock mínimo estabelecido no programa 

informático, definido para os produtos de maior rotatividade na Ficha do Produto (FP). Assim, 

quando o stock mínimo é alcançado, o produto é inserido na encomenda diária de imediato. 

Antes da encomenda ser enviada para os respetivos distribuidores grossistas, via modem, é 

possível alterar as quantidades, inserir ou deletar produtos e o distribuidor.  

As encomendas instantâneas são feitas quando são necessários produtos de procura 

pontual, que não se justifica haver em stock na farmácia. São geralmente feitas aquando o 

atendimento ao utente, via telefone, escolhendo para o respetivo MPS o melhor distribuidor. 

Desta forma o utente fica logo informado quando pode levantar o respetivo MPS. 

As encomendas via verde são feitas a produtos que nem sempre se encontram 

disponíveis para abastecimento no fornecedor. No Sifarma2000® para este tipo de encomendas 

é solicitado o número da receita que contém o MPS, a quantidade e por último permite 

escolher o fornecedor, sendo depois enviada a encomenda via modem. 

3.1.3.2. Encomendas diretas a laboratórios 

Na FC, este tipo de encomendas é geralmente feito através de reunião presencial ou via 

telefone com delegados comerciais. Tendo como base o histórico de vendas e as bonificações 

que o laboratório confere, o delegado e a Diretora Técnica ou a Gestora, elaboram a 

encomenda. 
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3.1.3.3. Encomendas manuais 

Este tipo de encomendas, transversal aos laboratórios e distribuidores, é feito sempre 

que uma encomenda não se encontra disponível informaticamente. É inserido produto a 

produto, pelo CNP, para não ocorrerem enganos no programa Sifarma2000®. Posteriormente é 

enviada para o fornecedor via modem ou em papel, para que possa ser rececionada. 

3.1.4. Receção e Verificação de Encomendas e Marcação de Preços 
As encomendas são enviadas pelos fornecedores em contentores próprios que 

asseguram a segurança dos MPS. Os produtos termosensíveis são acondicionados em 

contentores refrigerados e isolados termicamente, distintos dos restantes contentores, sendo 

conferidos e arrumados no frigorífico em primeiro lugar. Cada contentor possui um código 

interno que permite a sua localização. Dependendo do distribuidor grossista, a fatura da 

encomenda ou a guia de remessa (no caso de os produtos não terem sido faturados), podem vir 

dento ou fora dos contentores, sempre acompanhada do seu duplicado. Nesses documentos 

constam as seguintes informações: identificação do fornecedor, identificação da farmácia, 

número do documento, identificação dos produtos faturados (CNP, nome do produto, 

quantidade pedida e quantidade enviada, Preço de Venda ao Público (PVP), Preço de Venda 

Autorizado (PVA), Margem, Desconto, Imposto sobre o valor Acrescentado (IVA), Preço de 

Venda à Farmácia (PVF) e valor final do produto. Os produtos em falta, estes encontram-se 

referenciados mais à frente na fatura, acompanhados pela devida justificação da sai ausência. 

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP) vêm acompanhados de uma 

requisição específica com o original e o duplicado. Na sua receção, o duplicado é assinado, 

carimbado e datado pelo responsável na farmácia e pelo fornecedor, sendo arquivada durante 

três anos em capas destinadas para o efeito. 

Na receção de encomendas usa-se o Sifarma2000®, acedendo ao menu destinado para 

tal. Seleciona-se a encomenda pretendida, assinala-se o número da encomenda e digita-se o 

custo total da encomenda. De seguida, com a ajuda do leitor ótico, são inseridos todos os 

produtos, sendo fulcral durante este processo a verificação do prazo de validade (PV) e do PVP. 

Caso o PV seja inferior ao do atual stock, este é alterado no programa, ou quando o stock do 

produto está a zero, e se o produto a ser rececionado tiver validade superior à que está no 

programa informático, o PV é atualizado. Muito importante neste processo, e para uma melhor 

gestão do stock, é que os PV inseridos no programa não são os reais, são retirados 3 ou 4 

meses, de forma a controlar melhor a aproximação ao PV, e gestão de devoluções. Na FC, 

quando os produtos apresentam um PVP diferente do atualmente praticado na farmácia são 

armazenados atrás de todo o stock desse produto existente com um papel e elástico com a 

indicação para mudança de preço que se deve realizar. Assim, e só após escoar todos os 
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produtos com o PVP antigo, é que o novo PVP é inserido no programa e passa a ser praticado. 

Depois de inseridos todos os produtos, completam-se as informações do PVF e são 

estabelecidas as margens dos produtos sem preço inscrito na cartonagem (PIC). 

 Após a primeira etapa concluída, verifica-se se o total do número de produtos inseridos 

na encomenda é o mesmo que o aparece no sistema informático e compara-se o PVP total com 

o que está na fatura. Estando tudo conforme, a encomenda é aprovada e recebida. O 

Sifarma2000® gera automaticamente a lista de produtos em falta, sendo possível adicionar à 

encomenda diária ou transferir para outro armazenista. É impresso no verso do duplicado um 

documento com os detalhes da receção da encomenda e coloca-se a fatura original num local 

definido para seguir para a contabilidade, sendo o duplicado é arquivado na farmácia. 

 Se um produto que não tenha sido recebido tiver sido faturado pelo distribuidor, ou 

caso o PVP na cartonagem seja diferente do debitado, é feita uma reclamação. Após verificado 

o incumprimento por parte do distribuidor procede-se à regularização através do envio de uma 

nota de crédito.  

 O sistema informático procede à impressão de etiquetas para os MPS sem PIC, 

imediatamente após a receção da encomenda. A etiquetagem destes produtos deve ser 

cautelosa, evitando tapar a parte frontal do produto e partes escritas em Braille, ou ocultar 

informações importante para o utente, como o PV, lote e constituição. 

3.1.5. Armazenamento 
Após a receção de encomendas, estas são aprovisionadas nos respetivos locais, seja no 

armazém, na área de atendimento, nas gavetas de dispensação rápida, ou outros locais próprios 

para o efeito. A farmácia deve possuir adequadas condições de temperatura e humidade para o 

seguro armazenamento dos produtos, com a temperatura inferior a 25°C e a humidade inferior 

a 60%. Nos frigoríficos a temperatura deve estar entre os 2°C e os 8°C3. Ao longo da 

apresentação do espaço físico interior foram mencionados os principais locais de 

armazenamento, bem como as metodologias para o fazer. 

3.1.6. Controlo dos prazos de validade 

A revisão dos prazos de validade é extremamente importante para assegurar aos 

utentes que os MPS que a farmácia vende têm qualidade. No programa informático existe uma 

ferramenta que permite retirar uma lista com os produtos que se aproximam do fim de PV. Na 

FC as validades que estão no sistema informático não correspondem às validades reais, estando 

três ou quatro meses salvaguardados, para melhor gestão de devoluções. Depois de a lista estar 

impressa, ela é dividida por todos os PF da FC, que ao longo daquele mês tem de confirmar e 

atualizar as validades. Os produtos com a validade a terminar são colocados num armário 
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próprio, e dispensados quando o período de tratamento do utente não ultrapasse o PV, ou são 

devolvidos. 

3.1.7. Devoluções 

Para além da aproximação ao PV, existem outros motivos para serem efetuadas 

devoluções de MPS aos distribuidores: quando há emissão de circulares de suspensão de 

comercialização emitidas pelo INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I. P.; circulares de recolha emitidas pelo detentor da Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM) e, quando surgem nas encomendas embalagens danificadas, PV muito 

reduzidos, pedidos feitos por engano ou ausência de pedido. Estes produtos são colocados à 

parte, para serem devolvidos, e retirados do stock.  

No Sifarma2000® existe um menu específico para a gestão de devoluções. Nesse menu, 

cria-se uma nota de devolução na qual tem de constar o nome do fornecedor, a identificação 

dos MPS a devolver e a justificação dos motivos da devolução. Depois assinados e carimbados 3 

exemplares da nota de devolução, sendo que dois exemplares são enviados com os MPS, e o 

restante fica na farmácia à espera de regularização. O pedido de devolução pode ser aceite ou 

não. No caso de ser aceite este é regularizado pela emissão de uma nota de crédito ou troca de 

produtos. Se o pedido não for aceite, os MPS retornam à farmácia e vão para as quebras, dando 

prejuízo direto à farmácia. 

 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde  

A Farmácia é um local de saúde pública no qual se dispensam MPS com vista à 

promoção de saúde e bem-estar do conjunto de utentes que alberga. Cabe aos PF, 

farmacêuticos e técnicos de farmácia, estarem atualizados neste ramo e a assistirem a 

formações que melhorem os seus conhecimentos para exercer aconselhamento ao utente da 

forma mais completa possível. 

Quando à dispensa ao público, os medicamentos possuem diferentes classificações 

dependentes da necessidade de apresentação de receita médica (RM) 11. As farmácias podem 

dispensar ainda outros medicamentos que não sejam sujeitos a RM e outros produtos 

farmacêuticos, como está previsto no Regime Jurídico das Farmácias de Oficina12. 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRC) 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, designa-se por RM o documento pelo qual 

é prescrita determinada medicação, por um médico ou, nos casos previstos em legislação, por 

um médico dentista ou odontologista para um utente em específico11.  
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Um medicamento é sujeito a RM quando obedece a pelo menos um dos seguintes 

critérios7, 13: o seu uso pode constituir um perigo para a saúde do doente quando utilizado sem 

vigilância médica; o seu uso pode constituir um risco se usado com maior frequência ou em 

quantidades superiores às terapêuticas, ou para fins diferentes daquele a que se destina; o 

medicamento contém substâncias ou preparações à base dessas substâncias cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; a administração do medicamento seja efetuada 

por via parentérica. 

4.1.1. Prescrições médicas 

Atualmente podem encontrar-se três tipos diferentes de prescrições médicas: com 

receita manual, com receita eletrónica em papel (REP), ou com receita eletrónica sem papel 

(RESP). Apenas excecionalmente, o médico ou dentista podem prescrever medicamentos em 

receita manual e para tal são obrigados a indicar um dos seguintes motivos: falência do sistema 

informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou prescrição máxima de 40 

receitas médicas por mês. Deve estar também presente o nome e a assinatura do prescritor e 

respetiva vinheta. Não podem existir diferentes caligrafias nem rasuras7. 

 Dependendo da duração do tratamento, as receitas eletrónicas em papel podem ser 

não renováveis, ou renováveis, apresentando até três vias. Ao longo do meu estágio assisti à 

substituição cada vez maior das prescrições eletrónicas em papel pelas prescrições eletrónicas 

sem papel, motivo pelo qual abordo este último tipo de prescrição, novidade nas farmácias 

portuguesas, na secção seguinte. 

 A prescrição médica é, ao contrário de antigamente, efetuada por Denominação 

Comum Internacional (DCI) da substância ativa, apresentando a forma farmacêutica, a dosagem 

e a posologia7. A prescrição pelo nome comercial pode apenas ser feita quando o prescritor 

considerar que não há no mercado outros medicamentos comparticipados que considere 

viáveis e para o fazer tem de identificar uma das seguintes exceções: 

a) medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância, alergia ou reação 

adversa a um medicamento com a mesma substância ativa; 

c) medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

estimada superior a 28 dias13. 

Cada REP ou receita manual só pode conter até quatro medicamentos distintos, e o 

máximo de duas unidades de cada medicamento. No total, a receita não pode conter mais que 

quatro unidades no total. 
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4.1.1.1. Prescrições médicas eletrónicas sem papel 

O Ministério da Saúde deu, este ano, início ao processo de desmaterialização das 

receitas eletrónicas14. Desde então e até aos dias de hoje as farmácias tem vindo a dispensar os 

três tipos de receitas: manuais, eletrónicas em papel e eletrónicas sem papel. Mais tarde foi 

impulsionada a substituição total das REP pelas RESP através da publicação de novo despacho15. 

Esta portaria, impôs a todo o SNS obrigatoriamente a usar este modelo, desde 1 de abril do 

presente ano. 

São algumas vantagens que estas receitas apresentam em relação às anteriores, não 

havendo limite para o número total de embalagens, nem de diferentes medicamentos. Nas 

RESP os prescritores podem, portanto, receitar um número ilimitado de diferentes produtos, 

contudo limitados a passar um máximo de duas unidades do mesmo medicamento, a não ser 

que seja para o tratamento de patologias crónicas, passando este valor a ser de seis7. Outra 

particularidade é que as RESP podem ser enviadas para o utente através do telemóvel via SMS 

ou por correio electrónico, fornecendo sempre os seguintes dados: número da receita, código 

de dispensa e código de direito de opção.  

Para além da desburocratização do processo de prescrição, dispensa, conferência 

posterior do receituário (que deixa de existir), esta nova ferramenta faz diminuir os erros no 

processo de dispensa, diminuem as falsificações de receitas, permitindo também ao utente, 

particularmente os doentes crónicos, que possa ir levantando a sua medicação recorrendo à 

mesma receita, sem ter necessidade de estar constantemente a pedir novas receitas ao seu 

médico de família.  

Apesar de todas as vantagens que as RESP apresentam em relação aos anteriores tipos 

de receitas, estas possuem uma desvantagem muito grande. Sempre que os serviços 

partilhados do Ministério da Saúde têm falha do sistema informático, na internet, ou no serviço 

de comunicações, impossibilita as farmácias de terem acesso às receitas, e os utentes não 

podem levantar a medicação. Na FC, situações deste tipo de falha, aconteceram várias vezes. 

Isto prova que o sistema atual ainda pode ser melhorado havendo muito a repensar sobre este 

assunto. 

4.1.2. Validação da Prescrição Médica 

Para que o farmacêutico possa dispensar o que consta na receita é necessário validar 

previamente a prescrição médica no sistema informático, cumprindo todos os critérios de 

validação7, 13, que se encontram a seguir mencionados: 

a) Número da receita, local de prescrição e identificação do médico prescritor; 

b) Entidade responsável  
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c) Informações do utente (nome, número de utente e de beneficiário); 

d) Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas letras “R” e 

“O”, caso seja aplicável. A letra “R” aplica-se aos utentes pensionistas abrangidos pelo 

regime especial de comparticipação enquanto a letra “O” dever estar presente nas 

receitas de utentes abrangidos por outro regime especial de comparticipação 

identificado com respetivo diploma legal; 

e) Identificação do medicamento.  

i. Prescrição por DCI: 

 DCI ou nome da substância ativa; 

 Dosagem e forma farmacêutica; 

 Quantidade de medicamentos na embalagem; 

 Código representativo que agrupa.  

ii. Prescrição por medicamento de referência:  

 Nome comercial do medicamento ou do respetivo titular de AIM e o 

número de registo de medicamento 

f) Posologia e duração do tratamento; 

g) Comparticipações especiais devendo ser identificado o despacho ou portaria aplicável; 

h) Número de embalagens; 

i) Data da prescrição e respetiva validade; 

j) Assinatura do prescritor. 

A prescrição médica através de receita manual deve obedecer aos mesmos critérios 

estabelecidos e referidos para a validação da prescrição eletrónica e, além disso, deve possuir a 

exceção justificativa, como abordado anteriormente.  

4.1.3. Medicamento Estupefacientes e Psicotrópicos  

Os MEP contêm SA com ação depressora ou estimulante do SNC, razão pela qual, 

quando tomados de forma abusiva causam dependência nos seus consumidores. São 

considerados MEP, aqueles que possuem alguma das SA listada na lei16.  

Estes medicamentos são prescritos numa RM isolada, sem nenhum outro MSRM. 

Quando se procede à dispensa destes medicamentos o Sifarma2000® automaticamente 

requere os seguintes dados, de preenchimento obrigatório por lei: nome do médico prescritor, 

dados do doente (nome e morada) e dados do adquirente (nome, morada, idade e número de 

identificação pessoal). É também obrigatória a apresentação do cartão de cidadão do 

adquirente. No final da dispensa, ocorre a impressão automática de um documento que 

comprova a dispensa do medicamento. O comprovativo é arquivado e agrafado à cópia da 
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receita, sendo guardado durante 3 anos7. Se a receita for manual são impressos, não um, mas 

dois talões, sendo um agrafado a uma cópia da receita que é arquivada na farmácia e o outro 

agrafado à receita, sendo posteriormente enviada para o INFARMED juntamente com o 

restante receituário. 

4.1.4. Regimes de Comparticipação 

De acordo com a legislação e normas vigentes, a comparticipação de medicamentos 

pode ser realizada através de um regime geral ou de um regime especial7, 17, 18. 

4.1.4.1. Regime Geral de Comparticipação 

Existem quatro escalões no Regime Geral de Comparticipação e de acordo com cada 

escalão o Estado paga determinada percentagem pelo PVP do medicamento segundo a classe 

farmacoterapêutica do produto19: 

 medicamentos de Escalão A são comparticipados a 90%; 

 medicamentos de Escalão B são comparticipados a 69%; 

 medicamentos de Escalão C são comparticipados a 37%; 

 medicamentos de Escalão D são comparticipados a 15%. 

4.1.4.2. Regime Especial de Comparticipação 

O Regime Especial de Comparticipação pode ser identificado nas RM pelas letras “R” 

e/ou “O”. Para os doentes pensionistas do Regime Especial (R) a comparticipação é acrescida de 

5% ao escalão A e 15% aos restantes três20. Se os medicamentos dispensados corresponderem 

aos cinco mais baratos existentes no mercado, a comparticipação é de 95% do PVP do produto.  

No caso dos doentes com determinadas patologias ou determinados grupos especiais 

de utentes, representados pela letra “O”, o prescritor é obrigado a indicar na receita o diploma 

referente a essa patologia ou ao grupo de utentes em questão21. O valor da comparticipação é 

variável e está definido em legislação própria. 

Existem ainda outros regimes de comparticipação a seguir discriminados21, 22: 

 30% do PVP de medicamentos manipulados comparticipados; 

 85% do PVP das tiras-teste para autocontrolo da Diabetes Mellitus; 

 100% do PVP de agulhas, seringas e lancetas para monitorização dos níveis de glicémia 

em diabéticos; 

 100% do PVP de produtos dietéticos de caráter terapêutico prescritos no instituto de 

Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães ou nos centros de tratamentos dos hospitais 

reconhecidos por este. 

Existem, ainda, vários regimes de complementaridade por subsistemas de saúde criados 

no âmbito de vários ministérios: Assistência na Doença dos Miliares, empresas bancárias (Caixa 
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Geral de Depósitos), seguradoras (Medis®, Multicare®) e outras instituições prestadoras de 

cuidados de saúde (Serviços de Assistência Médico Social – SAMS e SAMS/Quadros). 

4.1.5. Conferência de Receituário e Faturação 

Após a dispensa comparticipada de MSRM, é impressa uma ficha de faturação no verso 

da receita contendo as seguintes informações23: identificação da farmácia, preço total de cada 

medicamento, preço total da receita, valor a pagar pelo utente por medicamento e respetivo 

total, valor de comparticipação do Estado por medicamento e respetivo total, data da dispensa, 

número de registo do medicamento em caracteres e em código de barras; contém ainda um 

espaço dedicado às declarações de consentimento e para a assinatura do utente. Os PF devem 

carimbar, datar e assinar o verso da receita. 

Na FC, as receitas passam para o Gabinete de Direção Técnica e organizadas pelos 

diferentes organismos para serem revistas uma a uma, ou pela Diretora Técnica, Farmacêutica 

Adjunta, ou ainda um Técnico de Farmácia destacado para o efeito. É feita a verificação dos 

critérios de prescrição e se os medicamentos prescritos foram efetivamente os dispensados. 

Caso algo esteja errado, procede-se à correção, podendo ser necessário o contacto com o 

utente. Após se ter verificado que está tudo conforme, estas são organizadas em lotes de 30 

receitas anexadas ao verbete de identificação do lote devidamente carimbado23.  

No último dia do mês realiza-se o fecho do receituário, sendo efetuado o Resumo 

Mensal de Lotes e a fatura mensal. Estes documentos são datados, assinados e carimbados pelo 

responsável para serem enviados em conjunto com os lotes e os verbetes até ao dia 10 do mês 

seguinte23. É emitida uma cópia destes documentos para arquivo na farmácia. As receitas do 

SNS são levantadas por um serviço dos Correios de Portugal (CTT), até ao dia 5 do mês seguinte, 

e entregues no Centro de Conferência de Faturas na Maia (CCFM) e as receitas que pertencem 

aos restantes organismos são enviadas pela FC para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) 

até ao dia 6 do mês seguinte23. Depois do envio do receituário podem ser detetadas falhas nas 

receitas. As receitas manuais que contenham erros regressam à farmácia para posterior 

correção. No caso das receitas eletrónicas, as receitas não são devolvidas à farmácia e o valor 

da comparticipação perde-se, não sendo paga pelo Estado.  

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  
Os MNSRM são substâncias ou associações de uma ou mais substâncias, utilizadas na 

prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, bem como outros produtos que, embora não 

sejam utilizados para estes fins, sejam, tecnicamente, considerados como tal, possuindo relação 

risco/benefício favorável comprovada bem como, segurança no uso e aceitáveis no contexto da 

automedicação24. Não sendo sujeitos a receita médica estes podem ser comercializados fora 
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das farmácias. Geralmente não são comparticipáveis, sendo as exceções devidamente 

identificadas na legislação. O PVP encontra-se sujeito à definição pela farmácia11, ou outros 

locais de venda que não farmácias. 

A indicação farmacêutica (IF) é a prática pela qual o farmacêutico assume a 

responsabilidade pelo aconselhamento de determinado MNSRM ou de determinadas medidas 

não farmacológicas (MNF) para que determinado transtorno ou sintoma menor seja aliviado25. 

A IF está presente no dia-a-dia de um farmacêutico comunitário, sendo o profissional de saúde 

mais completo para a fazer. 

Todos os dias na FC deparei-me com novos casos, nos quais era necessário interpretar 

sintomatologia específica, aconselhar MNF e por fim, aconselhar um MNSRM adequado para a 

melhoria da atual condição do utente. Ao longo do meu estágio os problemas menores com que 

me deparei foram: dores menores, constipação, alergias, feridas, micoses, perturbações 

oculares, stress, cansaço, pele atópica, entre outros. É importante não só aconselhar o melhor 

fármaco para a situação do utente, mas também indicar claramente a correta utilização do 

mesmo, bem como indicar MNF que auxiliem a resolução do caso. 

4.3. Outros Produtos Farmacêuticos 

As Farmácias hoje em dia, são cada vez mais uma referência no comércio, dispensando 

outros produtos sem estarem ligados à saúde. Os utentes depositam muita confiança nas 

farmácias recorrendo mesmo para a compra de outros produtos que não medicamentos. Ao 

longo do meu estágio dispensei os mais variadíssimos produtos, como dispositivos médicos 

(testes de gravidez, compressas, lancetas, seringas, material ortopédico, pensos, tampões para 

ouvidos, entre outros), produtos cosméticos de dermatologia e de beleza, MUV, chãs e 

infusões, fraldas, papas e outros produtos para bebés, tintas para cabelo, produtos de higiene 

oral, produtos de higiene intima, produtos de sexualidade, suplementos alimentares, produtos 

fitoterapêuticos, entre outros. 

Há cada vez mais uma adaptação das farmácias ao comercio deste tipo de produtos, 

não só pela melhoria de serviços prestados, mas também pelo aconselhamento que um versátil 

profissional de saúde pública, como o farmacêutico é capaz de dar e esclarecer utentes. 

4.4. Cuidados Farmacêuticos 

De acordo com as BPF, os “Cuidados Farmacêuticos” dizem respeito à responsabilidade 

por parte do farmacêutico no aconselhamento para que o utente tenha os melhores resultados 

na sua saúde. O doente é colocado no centro da atuação, bem como a sua saúde e bem-estar, 

fazendo alcançar os resultados desejados e minimizar os indesejados26. 
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Os cuidados farmacêuticos incluem um leque de atividades, nas quais o farmacêutico é 

o profissional de saúde mais apto. Essas atividades incluem a dispensa de MPS, a IF, revisão da 

terapêutica, reconciliação terapêutica, seguimento farmacoterapêutico, farmacovigiliância e 

educação par a saúde3. Assim, o farmacêutico deve assumir um espírito crítico no momento da 

dispensa de MPS, avaliando o esquema terapêutico do utente de modo a verificar a existência 

de Problemas Relacionados com a Medicação (PRM), em três componentes: 

 Necessidade: o doente toma o medicamento quando não necessita ou não administra 

quando necessita de atingir determinado efeito farmacológico; 

 Eficácia: o utente toma o medicamento erradamente ou a administração do 

medicamento é feita em dose, frequência e/ou duração inferiores à que realmente 

precisa; 

 Segurança: o utente administra um medicamento que lhe desencadeia uma Reação 

Adversa ao Medicamento (RAM) ou a administração é realizada em dose, frequência 

e/ou duração superior à que precisa. 

No decorrer do meu estágio na FC deparei-me com vários problemas na medicação, 

seja por sobredosagem de determinada substância ativa, por interações farmacologias, 

situações particulares de gravidez, ente outras situações, que me permitiram ter voz ativa e 

com o apoio de diversas fontes de informação como o Infomed, base de dados de 

Medicamentos de Uso Humano do INFARMED, o Drugs.com e ainda na pagina web da European 

Medicines Agency (EMA). Recorri também, em situações de dúvida ao RCM, reconhecendo que 

a falta de inclusão deste no Sifarma2000® é uma das suas principais limitações. Desta forma, 

falo em seguida de alguns desses casos em particular, e descrevo o meu procedimento perante 

a situação. 

4.4.1. Caso 1 

Utente com idade avançada dirige-se à farmácia queixa-se que desde que tem feito a 

medicação para aliviar a dor insuportável de dentes que tinha, apesar de já não ter dores fortes, 

apresenta um mau estar generalizado, com dor abdominal, vómitos e náuseas. Pergunta se há 

algum medicamento para aliviar estes sintomas. Antes de lhe aconselhar qualquer 

medicamento, pergunto-lhe o que é que estava a tomar para aliviar as dores de dentes. O 

utente ao mesmo tempo que me diz que está a tomar um comprimido normal, mais um para 

dissolver na água, vai à carteira e retira dois pedaços das caixas da medicação que estava a 

fazer. Estava a tomar há três dias simultaneamente Paracetamol 1g Generis® em comprimidos, 

e Dafalgan® 1g efervescente, ambos três vezes ao dia, perfazendo o total de seis gramas diárias 

de paracetamol por dia. Explico ao utente que apesar das caixas serem diferentes e de serem 
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comprimidos diferentes, um deles efervescente, que ambos têm a mesma SA e que, portanto, 

está a ter uma sobredosagem de paracetamol, pelo que deve parar imediatamente a toma de 

um deles e que caso se venha a sentir pior deve ir ao médico27, 28. 

4.4.2. Caso 2 

Utente do sexo feminino passa na farmácia para levantar a sua medicação habitual, 

neste caso, Clopidogrel Mylan®. Ao mesmo tempo queixa-se que tem tido azia, e pergunta se 

lhe posso aviar uma caixa de Nexium®, uma vez que o pai já tomou e tinha resultados bastante 

eficazes. Após consulta rápida do resumo de características do medicamento (RCM) verifico que 

existe uma interação com o clopidogrel. O esomeprazol é um inibidor da CYP2C19, devendo ser 

considerado este potencial com outros fármacos metabolizados através do CYP2C19. A 

administração destes dois fármacos em conjunto leva uma diminuição para cerca de 50% da 

inibição da agregação plaquetária, podendo levar a eventos cardiovasculares significativos. Após 

lhe ter explicado a interação recomendei um MNSRM para o mesmo efeito, o Kompensan® com 

a SA Carbonato de di-hidróxido de alumínio e sódio, 1 a 2 comprimidos para chupar no intervalo 

das refeições ou antes de deitar29, 30, 31.  

4.4.3. Caso 3   

Mulher recentemente grávida pela primeira vez, e hipertensa que faz habitualmente o 

Enalapril como medicamento de controlo da sua patologia, dirige-se à farmácia para esclarecer 

se a medicação que faz terá alguma interferência com o feto ao longo da respetiva gestação. 

Efetivamente os inibidores da ECA não devem ser feitos durante a gravidez, não sendo 

aconselhados no primeiro trimestre de gestação e contra-indicados no segundo e terceiro, pois 

tem elevado risco teratogénico. As mulheres hipertensas quando grávidas devem descontinuar 

o tratamento com inibidores da ECA e passar a usar tratamentos hipertensores alternativos, 

com um perfil de segurança assegurado32. Recomendei-lhe as MNF essenciais e uma visita ao 

médico para monotorização e alteração da medicação. 

 

5. Serviços Prestados 

Os serviços farmacêuticos que podem ser prestados nas farmácias são os seguintes33: 

 Apoio domiciliário; 

 Administração de primeiros socorros;  

 Administração de medicamentos;  

 Utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica;  

 Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação; 

 Programas de cuidados farmacêuticos;  
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 Campanhas de informação;  

 Colaboração em programas de educação para a saúde. 

5.1. Medição de parâmetros físicos e bioquímicos em Farmácia Comunitária 

De acordo com o Código Deontológico dos Farmacêuticos, as farmácias comunitárias 

devem praticar o máximo de serviços farmacêuticos possível aos utentes e à comunidade em 

que está inserida34. As farmácias comunitárias são locais onde existe maior confiança com os 

utentes e profissionais de saúde, no que diz respeito a cuidados básicos de saúde. Nelas podem 

se medir os parâmetros físicos ou bioquímicos sem marcação prévia e recolher aconselhamento 

sobre os valores registados sendo por isso o local de eleição dos utentes para medir os seus 

parâmetros.  

No decorrer do meu estágio estive muito presente na determinação destes parâmetros, 

prestando o respetivo aconselhamento com MNF de situação para situação, e em casos 

particulares, de situações mais descontroladas, reencaminhei os utentes para o médico. Foi algo 

bastante importante para mim acompanhar certos utentes, desde que desconheciam que 

tinham determinada patologia, até passarem a tomar determinado MSRM após eu os ter 

reencaminhado para o médico, ou outras situações em que utentes mudaram muito o seu 

estilo de vida, para um mais saudável devido a conselhos meus enquanto profissional de saúde, 

para não ser necessário recorrer a medicação. Nesta área senti muito a importância do 

farmacêutico no acompanhamento dos utentes. Ao longo do meu estágio tive a oportunidade 

de promover um rastreio cardiovascular, que descrevo na segunda parte do relatório, bem 

como as conclusões daí retiradas. 

5.2. Medição de peso, altura, IMC e percentagem de gordura 

A zona de atendimento da FC dispõe de um aparelho que faz a determinação do peso, 

altura, IMC e percentagem de gordura. Este aparelho é usado com relativa frequência na FC, 

sendo que tive por muitas vezes de prestar aconselhamento de MNF a utentes que tinham o 

IMC acima ou abaixo dos valores normais, referindo para cada um deles o valor ideal para este 

parâmetro.  

5.3. Medição da Pressão Arterial  

A PA é definida pela pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias onde 

circula36, possuindo um valor máximo e mínimo que correspondem respetivamente à pressão 

sistólica e diastólica. Os valores normais, de pré-hipertensão e hipertensão (estádio 1 e 2) estão 

listados na Tabela 236: 
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Tabela 2 - Classificação da pressão arterial36. 

 Pressão Sistólica (mmHg) Pressão Diastólica (mmHg) 

Normal Até 120 Até 80 

Pré-hipertensão 120-139 80-89 

Hipertensão Arterial - estádio 1 140-159 90-99 

Hipertensão Arterial - estádio 2 > 160 > 100 

 

Na FC a medição da PA pode ser feita na área de atendimento num tensiómetro Iris 

Compact® para uso autónomo dos utentes com o custo de 0,50€, ou no gabinete de 

atendimento personalizado, com um tensiómetro de braço, com o mesmo custo.  

5.4. Medição da Glicémia Capilar 
De acordo com informações da Direção Geral de Saúde (DGS), 13 % da população com 

idade compreendida entre os 20 e os 79 anos sofre de Diabetes Mellitus37. Assim, esta patologia 

é de interesse no setor da farmácia comunitária e respetiva prestação de cuidados de saúde, 

visando uma diminuição desta prevalência. Na FC é efetuada a medição de glicémia capilar, pela 

importância que tem junto da população, no entanto a medição de hemoglobina glicada A1c 

(HbA1c) é um melhor indicador de diagnóstico, pois determina os valores de glicémia do espaço 

do tempo de semivida do eritrócito, ou seja, 120 dias39. 

Segundo as normas, os valores paramétricos de diagnóstico de Diabetes Mellitus 

encontram-se representados na Tabela 339. 

Tabela 3 - Valores de diagnóstico de Diabetes Mellitus39. 

Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); 

Sintomas clássicos de descompensação + Glicemia 
ocasional 

≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); 

Glicemia às 2 horas, na prova de tolerância à glicose 
oral (PTGO) com 75 g de glicose 

≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) 

Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 % 

 O farmacêutico deve também ter em conta os seguintes valores39: 

 Glicemia em jejum ≥ 110 mg/dl e < 126 mg/dl (ou ≥ 6,1 e < 7,0 mmol/l) – Anomalia da 

Glicemia em Jejum; 

 Glicemia às 2 horas após a ingestão de 75 g de glicose ≥ 140 mg/dl e < 200 mg/dl (ou ≥ 

7,8 e < 11,1 mmol/l) – Tolerância Diminuída à Glicose. 
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Na FC, para a determinação deste parâmetro é usado um dispositivo automático 

Onetouch Verio®. De acordo com os valores obtidos, deve ser prestado aconselhamento com 

MNF, ou reencaminhar para o médico em situações mais graves, comprovadas por mais que 

uma medição e com sintomas associados, nem sempre percetíveis. 

5.5. Medição do Perfil Lipídico 

O perfil lipídico é representado pelo colesterol total (CT), colesterol HDL, colesterol LDL 

e triglicerídeos (TGD), sendo a medição do colesterol total e dos triglicerídeos os parâmetros 

mais usados nas farmácias comunitárias devido à sua simplicidade. Tal como na medição da 

glicémia, a amostra a usar é o sangue capilar. A medição tem como base a reação do colesterol 

com a enzima esterase do colesterol que demora cerca de três minutos para a sua 

determinação. A medição dos TGD deve ser feita com 12h de jejum e não 8h40. Os valores de 

referência do perfil lipídico encontram-se listados na Tabela 440: 

Tabela 4 - Valores de referência do perfil lipídico40. 

Parâmetro bioquímico Valor de referência 

Colesterol total < 190 mg/dl 

Colesterol LDL < 115 mg/dl 

Colesterol HDL Homem > 40 mg/dl 

 Mulher > 50 mg/dl 

Triglicerídeos < 150 mg/dl 

Na FC as determinações dos parâmetros do perfil lipídico, mais precisamente, os valores 

de TGD e CT, são efetuadas através de do aparelho Accutrend®Plus. 

 

6. Promoção e divulgação da FC 
Hoje em dia as redes sociais são cada vez mais uma ferramenta essencial para 

promoção de qualquer estabelecimento, empresa ou negócio, e as farmácias não fogem desse 

enquadramento. Estas ferramentas permitem a aproximação entre os utentes e a respetiva 

farmácia e seus produtos e serviços. 

Na FC, a meu ver, a promoção externa através das redes sociais ou outras plataformas 

online não está a ser bem explorada, razão pela qual, participei ativamente na mudança disso 

mesmo. Elaborei imagens apelativas de promoção de dois rastreios, um rastreio da pele e um 

rastreio cardiovascular, que formam atividades da minha responsabilidade e vão ser melhor 

exploradas na segunda parte deste relatório. Ajudei ativamente na divulgação de promoções, 

celebração de datas importantes, como por exemplo o dia internacional da criança, no qual a FC 
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estabeleceu descontos especiais para produtos infantis, bem como a oferta de lápis de cor e 

amostras de pastas dentífricas para crianças. Para além disso elaborei três panfletos 

informativos, relativos para cada um dos três projetos que desenvolvi na FC. 

 

7. Contacto com outros profissionais de saúde 

O farmacêutico, no exercício da sua profissão, deve estabelecer uma relação de 

proximidade e cordialidade com os restantes profissionais de saúde, médicos e enfermeiros41. 

Na rotina da Farmácia Comunitária o farmacêutico é colocado em situações nas quais é 

imprescindível o contacto com o médico prescritor da receita. Durante o estágio por duas vezes 

tive de contactar o médico.  

Numa circunstância, erradamente o prescritor passou e receita da medicação atual de 

um utente, mas sem qualquer comparticipação. Quando refiro ao utente o valor a pagar, este 

refere que não pode ser, pois costuma pagar bem menos. Depois de conferir novamente a 

receita, estava assinalado na “Entidade Responsável” em vez de SNS, “Sem Comparticipação p/ 

SNS”. Depois do contacto com o médico, deu-se conta do erro e pediu-se uma nova receita.  

Mais do que uma vez, no atendimento ao balcão o utente entregava-me várias receitas, 

e havia, em receitas diferentes, e 2 medicamentos para o mesmo efeito. Consistiam de 

alterações da medicação, que pela data da prescrição das respetivas receitas e em conversa 

com o utente conseguíamos perceber qual a medicação atual. Uma vez decorreu esta mesma 

situação, com uma idosa, mas ambas as receitas tinham a mesma data. Tratava-se de uma idosa 

que não sabia ler e, portanto, não conseguia ajudar a resolver a situação. Em contacto com o 

médico prescritor, percebi qual era medicamento que a utente devia passar a tomar.  

 

8. Formação complementar 

O farmacêutico é um estudante para toda a vida, devendo estar atualizado nas suas 

capacidades técnicas e científicas, melhorando a qualidade do seu serviço no exercício da 

profissão. Assim sendo, as formações são extremamente importantes em Farmácia Comunitária 

para absorver novas informações importantes acerca de determinados MPS ou outros produtos 

vendidos na farmácia. No âmbito do meu estágio curricular tive a oportunidade de participar 

em várias formações, designadamente, sobre o produto Fisiocreme® e Neo Sinefrina Alergo®, e 

das gamas de produtos da A-Derma® (Pierre Fabre®), Aquilea® (Uriach®), Resource®, 

Meritene® (Nestlé Health Science®).  
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PARTE II  

Projetos desenvolvidas  

ao longo do estágio 
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Projeto 1 -  Insónia 

 

1. Introdução  

O sono preenche aproximadamente um terço das nossas vidas e é essencial para a 

função cognitiva e saúde nos humanos, contudo a principal razão do sono permanece 

desconhecida42, 43.  

Aproximadamente um terço a um quarto da população em nações industrializadas 

reporta problemas de distúrbios do sono a determinado ponto das suas vidas, relatando um ou 

mais sintomas de insónia, como dificuldade para iniciar o sono, acordar muito cedo, e ter um 

sono não reparador44, 45. Aproximadamente 10% sofre de insónia persistente45. 

Um estudo feito em Portugal, em 2005, indicou que 28,1% das pessoas acima dos 18 

anos, reporta sintomas de insónia pelo menos 3 dias por semana e 10,1% das pessoas estão 

insatisfeitas com a qualidade do seu sono46, 47.  

Este tema surgiu no enquadramento do meu estágio, pois desde cedo apercebi-me da 

elevada quantidade de prescrições médias e procura de MPS para o tratamento da insónia, 

realidade que desconhecia. Neste enquadramento decidi realizar um inquérito aos utentes da 

FC que faziam medicação para esta patologia, para tentar perceber as razões da procura destes 

produtos e para avaliar o conhecimento dos utentes das medidas não farmacológicas (MNF). 

 

2. O sono 

2.1. Neurofisiologia do sono 

O sono é um estado extremamente complexo e ainda continua a ser um mistério para a 

neurociência contemporânea48. Em 1953, com a identificação dos movimentos oculares rápidos 

durante o sono (REM), deu-se início ao entendimento do sono49. Atualmente sabe-se que o 

controlo do ciclo sono-vigília é efetuado por 3 regiões do hipotálamo: a região anterior (núcleo 

gabaérgico e núcleos supraquiasmático), posterior (núcleo túbero-mamilar histaminérgico) e 

lateral (sistema hipocretinas) 50 - 53.  

O sistema gabaérgico é responsável pelo início e manutenção do sono de onda lenta 

(NREM). Os neurónios do núcleo supraquiasmático são responsáveis pelo ritmo circadiano do 

ciclo sono-vigília. Os núcleos aminérgicos, histaminérgicos, as hipocretinas e núcleos 

colinérgicos quando ativos promovem a vigília54. 

A caracterização das fases do sono pode ser feita com base em três medições 

fisiológicas, eletroencefalograma (EEG), eletro-oculograma (EOG) e eletromiografia (EMG). 

Através da análise destes parâmetros é possível caracterizar o sono pela alternância do estágio 
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em sono REM e NREM54 - 56. Nos adultos são registados 5 a 6 ciclos por sono por noite, cada ciclo 

com uma duração entre 90 a 110 minutos57.  

O sono NREM, responsável por 75-80% do tempo de sono é subdividido em quatro 

etapas (I, II, III e IV), representadas por um registo de ondas lentas no EEG55, 56. As ondas alfa 

(observadas nos indivíduos acordados com os olhos fechados) vão sendo progressivamente 

substituídas pelas ondas teta e beta, e finalmente as ondas delta, marcadamente lentas, nas 

fases III e IV do sono NREM. Na tabela 5, encontram-se listadas as características gerais do sono 

NREM56. 

        Tabela 5 - Características-Gerais do Sono NREM56. 

 
 

Sono NREM 

Relaxamento muscular com manutenção do tónus 

Progressiva redução dos movimentos corporais 

Aumento progressivo das ondas lentas no EEG 

Respiração e ECG regulares 

 O sono REM, é designado de paradoxal e caracteriza-se por um padrão de 

dessincronização das ondas registadas no EEG. Esta fase do sono ocupa 20 a 25% do total de 

uma noite, sendo caracterizado por diminuição do tónus muscular e ondas cerebrais de maior 

frequência e menor amplitude55. Apesar de ser um estágio de sono profundo onde há 

dificuldade em despertar o indivíduo, este exibe padrão eletrencefalográfico semelhante ao da 

vigília, quando a pessoa está com olhos abertos e atentos (ondas beta). Na Tabela 6, 

encontram-se listadas as características gerais do sono REM56. 

        Tabela 6 - Características-Gerais do Sono REM56. 

 
 

 

Sono REM 

Hipotonia ou Atonia Muscular 

Movimentos corporais fásicos e erráticos 

EEG com ritmos rápidos e de baixa voltagem 

Respiração e ECG irregulares 

Ocorrência de sonhos 

 

2.2. Arquitetura do sono 
Em relação à arquitetura do sono, em indivíduos normais, após um período de latência de 

cerca de 10 minutos, o sono tem início no estágio I do sono NREM. Poucos minutos depois este 

é aprofundado no estágio II, no qual é mais difícil despertar o individuo. O sono de ondas delta é 

instalado 30 a 60 minutos depois, correspondendo aos estágios III e IV. Passados cerca de 90 

minutos dá-se o primeiro sono REM, completando o primeiro dos 5 a 6 ciclos NREM-REM 

normais num sono de 8 horas. A saída do sono REM e reentrada no estágio I do sono NREM dá-
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se pela ocorrência de microdespertares de poucos segundos de duração. Na primeira metade 

do sono é incluído sono de ondas delta, enquanto na segunda metade, tal já não acontece, 

como se pode observar na Figura 256.  

 

 

 

 

 

 

O padrão do sono varia não só ao longo de uma noite como também ao longo de uma 

vida54 - 56: 

 O recém-nascido prematuro, até às 32 semanas de gestão apenas apresenta o sono 

REM; 

 O neonato dorme cerca de 80% do dia, ainda com predomínio do sono REM. O sono 

NREM vai aumentando progressivamente até igualar o adulto e vai aumentando 

também o tempo de vigília durante o dia e o sono vai ficando mais coeso à noite; 

 O lactente dorme cerca de 13 a 15 horas por dia; 

 A criança pré-escolar dorme cerca de 12 ou 13 horas; 

 As necessidades da criança escolar diminuem para 10 a 12 horas, justamente no 

período da noite, havendo resistência ao sono durante o dia; 

 O adolescente necessita de 8 a 10 horas de sono; 

 Nos adultos as necessidades diárias situam-se entre 5 a 8 horas; 

 Nos idosos, pode haver mudanças na arquitetura do sono que fazem com que o estágio 

IV deixe de existir, e o estágio III tenha uma marcada diminuição, havendo maior 

propensão para despertares noturnos e sonolência diurna.  

 

3. Insónia 

A International Classification of Sleep Disorders define a insónia como uma dificuldade 

em iniciar o sono (insónia inicial), em preservar o sono (insónia intermédia), que leve a um 

despertar precoce (insónia terminal) ou por uma queixa de um sono não reparador ou de má 

qualidade, associado a prejuízos no funcionamento social e ocupacional do indivíduo58, 59. 

Figura 2 - Hipnograma do sono56. 
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3.1. Classificação 

A insónia pode ser caracterizada da seguinte forma (Tabela 7): 

            Tabela 7 - Classificação da Insónia60-62. 

 

Duração60 
Aguda (menos de 4 semanas). Devida a stress 

situacional, stress ambiental, morte ou 

doença de ente próximo. 

Crónica (mais de 4 semanas) 

 

Etiologia61, 

62 

Primária - não é causada por condição física 

ou mental conhecida 

Secundária ou co mórbida – cursa devido a 

outra patologia médica ou psiquiátrica, 

medicação ou outros. 

 

3.2 Fatores de risco 

Os principais fatores de risco para a insónia crónica encontram-se sistematizados na 

Tabela 8. 

          Tabela 7 - Principais Fatores de Risco para o desenvolvimento de insónia60, 63. 

Principais Fatores de Risco60, 63 

Idade avançada Sexo feminino Histórico psiquiátrico Debilidade Social 

Pobreza Desemprego Emprego noturno Separação matrimonial 

 

4. Tratamento da insónia 

O tratamento da insónia pode ser complexo e longo para os pacientes e para os 

prescritores64. A combinação do tratamento farmacológico, designadamente benzodiazepinas 

(BZP) ou agonistas dos seus recetores, com a implementação de MNF no tratamento da insónia 

crónica é efetiva 62, 63, 65 - 67. 

4.1. Medidas Não Farmacológicas 

Apesar das intervenções comportamentais serem a primeira linha terapêutica 

exercendo um efeito mais duradouro na melhoria do sono que a terapia farmacológica, há 

barreiras para aceder a esses tratamentos, pois nem sempre estão disponíveis nos centros de 

tratamento. Contudo, alternativas de providenciar estas terapias comportamentais estão cada 

vez mais disponíveis e segundo uma investigação recente46, 65. O tratamento não farmacológico 

inclui65, 66, 68:  

4.1.1. Terapia Cognitivo-Comportamental 

Esta terapia consiste num treino de 8 a 10 semanas que visa perceber as crenças dos 

utentes e respetivas atitudes inadequadas que possam contribuir para os estados de insónia 

vigore e substituí-las por pensamentos mais adequados69,70. Esta terapia combina uma série de 
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outras terapias, incluindo sessões de educação e higiene do sono, terapia de controlo de 

estímulos, privação de sono e terapia cognitiva. Desta forma, pelo carácter educativo desta 

terapia o utente ganha melhores competências para lidar com o stress e eventuais recaídas69. 

4.1.2. Educação e Higiene do Sono 
Esta terapia orienta o paciente para a adoção de hábitos que promovem o sono e 

melhoram a sua qualidade, deixando de praticar alguns comportamentos e evitando 

substâncias que prejudicam a indução e manutenção do sono66. Algumas dessas medidas são66, 

69: 

 Conhecer como funciona um sono normal; 

 Dormir apenas as horas necessárias para se sentir restaurado; 

 Manter um calendário de sono, tendendo para deitar e acordar sempre à mesma 

hora (± 30 min); 

 Evitar dormir durante o dia; 

 Evitar a ingestão de bebidas energéticas, como a cafeina e o consomo de nicotina e 

álcool 4 a 6 horas antes de deitar e diminuir o seu consumo diário; 

 Tornar o ambiente do quarto favorável ao sono (pouca luz, ruido e temperatura 

adequada), de forma à pessoa em questão ficar confortável. 

 Fazer uma lista de tarefas para o dia seguinte para reduzir a ansiedade à noite; 

 Fazer exercício físico regularmente, mas três a quatro horas antes deitar. 

 Evitar o uso prolongado de dispositivos eletrónicos no imediato antes de deitar. 

4.1.3. Terapia de Controlo de Estímulo 

Faz com que o individuo associe a cama e o quarto apenas ao sono ou à atividade 

sexual, fazendo outras atividades que requerem vigília, noutro compartimento da casa69, 71. Esta 

terapia é usada quando os pacientes associam a cama e o quarto a estar acordado, associação 

que pode ser desencadeada por patologias de foro psiquiátrio65. Assim devem seguir as 

seguintes premissas66, 69: 

 Não passar mais do que vinte minutos na cama sem dormir; 

 Caso não consiga dormir no espaço de 20 minutos deve levantar-se, e deslocar-se 

para outro espaço da casa, fazer atividades relaxantes, como ler, até que se sinta 

novamente sonolento; 

 Quando se sentir sonolento deve tentar adormecer novamente em 20 minutos, se 

caso contrário deve repetir o processo; 

 Colocar um alarme e sair da cama sempre à mesma hora, mesmo aos fins-de-

semana. 
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4.1.4. Terapia de Restrição do sono 

Algumas pessoas têm várias interrupções do sono ao longo da noite e para compensar a 

sonolência matinal ficam mais tempo na cama, o que dificulta o adormecer na noite seguinte e 

consequente permanência na cama na manhã seguinte para recuperar69. Para contrariar esta 

situação deve reduzir o tempo de permanência na cama, com vista a uma maximização da 

qualidade do sono, pela privação voluntária do sono, por um período de tempo definido, o que 

traz melhorias a médio prazo66. Todo este processo deve ser acompanhado por um técnico 

experiente, para zelar pela segurança da pessoa71.  

4.1.5. Intervenção Paradoxal 

Nesta terapia pretende-se que o paciente perca o medo associado ao ato de dormir, 

devendo este permanecer o maior tempo possível acordado, até que sinta vontade de dormir, 

respeitando a higiene do sono. 

4.1.6. Terapias de Relaxamento 

O objetivo desta terapia passa por diminuir a excitação psicológica e fisiológica para 

promover o sono70. Atua na fase inicial do sono em doentes com a ansiedade marcada, 

associada à insónia65. Existem várias terapias de relaxamento, como68, 72: 

 Meditação; 

 Hipnose; 

 Treinar o relaxamento muscular progressivo: contrair e relaxar os grupos 

musculares dos pés à face; 

 Fototerapia recorrendo ao uso de imagens agradáveis antes de deitar; 

 Respirar fundo e suster a respiração por 5 segundos várias vezes, ouvindo 

atentamente o som da respiração. 

4.2. Terapia Farmacológica 

A terapia farmacológica deve somente ser usada em casos de insónia patológica, não 

descartando as MNF promotoras do sono73. É essencial para o utente ter o conhecimento, antes 

e no decorrer do seu tratamento, dos eventuais efeitos adversos. Substâncias como as BZP de 

ação curta e agonistas dos recetores das BZP (hipnóticos sedativos) podem ter graves efeitos 

colaterais, particularmente se usados em doses muito elevadas, tempo prolongado ou 

concomitantemente com álcool ou outros fármacos psicoativos. Estes fármacos podem 

provocar impacto cognitivo e psicomotor74. 

A escolha sobre a farmacoterapia a usar deve ter em conta o fator mais importante na 

patologia do paciente, designadamente a latência do sono, a estabilidade do sono, a qualidade 

do sono ou o funcionamento do utente no dia seguinte62, 67. O médico deve fazer uma 
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prescrição racional, devendo iniciar o tratamento com a menor dose eficaz, durante o menor 

tempo possível e posteriormente fazer a descontinuação da terapêutica, estando alerta da 

possibilidade de acontecer o efeito rebound75. As classes e fármacos mais usados para o 

tratamento da insónia incluem: 

4.2.1. Hipnóticos 

Esta classe inclui os agonistas dos recetores das BZP e as BZP de ação curta. São 

fármacos usados quando se pretende uma rápida resposta, quando a insónia causa um 

comprometimento marcado na vida da pessoa, quando as MNF não promovem grandes 

melhorias ou quando a insónia é persistente60. 

4.2.1.1. Agonistas dos recetores das BZP 

Os agonistas dos recetores das BZP ligam-se exclusivamente aos recetores Ω-1 ou BZP-

1, o que faz com que se minimize o efeito ansiolítico, anticonvulsivante e relaxante muscular 

característico das BZP76. Estes fármacos produzem os mesmos efeitos hipnóticos desejados das 

BZP, mas com muito menos efeitos adversos60, 77. Apresentam um início de ação rápido e 

promovem uma menor latência do sono e de microdespertares ao logo da noite76. Com o uso 

destes agentes não ocorre sedação diurna, nem risco de habituação, contudo pode levar a 

alterações na memória e lentificação psicomotora70. Não há evidências quanto à segurança e 

eficácia destes agentes após o uso crónico superior a 6 meses77. Na Tabela 9 encontram-se 

principais agentes desta classe: 

Tabela 8 - Agonistas do Recetores das BZP68. 

SA Em Portugal Dose diária (mg) Início de ação Duração de Ação 

Zolpidem Cymerion®; Stilnox®; MG 5 a 10 Rápido Curta-intermédia 

Zaleplom Não comercializado 5 a 10 Rápido Curta 

Zopiclona Não comercializado 2 a 3 Rápido Curta-intermédia 

 

4.2.1.2. Benzodiazepinas 

Estes fármacos são destinados para o tratamento da insónia, atuando nos recetores 

GABAA
77. Em contraste com os agonistas dos recetores das BZP moldam a arquitetura do sono 

de forma prejudicial76, 77. Dentro dos efeitos adversos que induzem destacam-se: a sedação 

matinal, perturbações mnésicas, sonolência excessiva, mesmo durante o dia, desatenção, 

sonhos vividos, maior quantidade de pesadelos, desinibição comportamental e diminuição da 

libido76. Podem ainda causar depressão respiratória em doentes com patologias pulmonares60. 

No entanto quando usadas por curtos períodos de tempo e em doses baixas são inócuas para o 
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paciente77. No entanto, se usadas por mais de um mês, aumentam o risco de dependência e 

sintomas de privação60. Por terem vários tempos ação distintos podem ser usadas em 

determinadas situações particulares. As BZP de curta duração são usadas para dificuldades em 

adormecer, as de duração intermédia são essencialmente usadas para a manutenção do sono, e 

as BZP de longa duração são usadas para diminuir a ansiedade geral, registada ao longo do 

dia77. Na Tabela 10 estão descritas as BZP mais usadas em Portugal: 

Tabela 9 - Principais BZP em Portugal77. 

Inicio de ação Duração de ação SA Em Portugal Dose diária (mg) 

 

 

 

 

Rápido 

 

 

Curta 

Triazolam Halcion® 0,125 a 0,5 

Brotizolam Lendormin® 0,125 a 0,25 

 

 

Intermédia 

Estazolam Kainever® 1 a 2 

Loprazolam Dormonoct® 1 a 2 

 

Longa 
Flurazepam Morfex®; 

Dalmadorm® 

15 a 30 

 

 

 

 

Intermédio 

 

 

 

 

Intermédia 

Lorazepam Ansilor®; 

Lorenin®; 

Lorsedal®; MG. 

 

2 a 4 

Termazepam Normison® 7,5 a 30 

 

4.2.2. Melatonina e agonistas seletivos dos recetores da melatonina 

A melatonina atua justamente na coordenação dos do ciclo do sono. Esta hormona atua 

em áreas cerebrais relacionadas com o sono, contudo, por vezes, em alguns pacientes, não se 

verificam melhorias significativas pela toma de fármacos com esta substância, como o Valdispert 

Noite® (OTC), ou o Circadin® (MSRM) 78, 79, 80. 

Existem ainda alguns agonistas seletivos dos recetores da melatonina como é o caso do 

Ramelteron que atua nos recetores MT1 e MT2 diminuindo o tempo de latência do sono e 

aumentando a quantidade de sono60, 81. Este fármaco não demostrou ter potencial de causar 

habituação e os efeitos adversos são pouco frequentes81. Não se encontra em Portugal, pois a sua 

eficácia não foi aprovada pela EMA82. 

4.2.3. Antidepressivos 

As perturbações do sono na depressão acontecem em 70% dos casos83. Os 

antidepressivos são uma boa opção nos pacientes que sofram de depressão e insónia. O 
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antidepressivo mais prescrito é a Trazodona, contudo não há evidências da sua eficácia no 

tratamento da insónia quando não há depressão60. São também muito utilizados a amitriptilina, 

a mirtazapina, a maproltilina e o trazodone, fármacos que diminuem o tempo de latência do 

sono e promovem a sua duração e qualidade. Outros antidepressivos podem até causar o 

agravamento da insónia como é o caso dos inibidores da recaptação de serotonina e os 

inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, uma vez que ativam recetores com 

efeito excitatório, designadamente o recetor da serotonina 5-HT2
76. 

4.2.4. Outros fármacos 

4.2.4.1. Anti-histamínicos 

Estes fármacos são apenas eficazes na indução do sono, contudo podem reduzir a 

qualidade deste, podendo causar vários inconvenientes como a diminuição cognitiva e 

excitação paradoxal, retenção urinária, tonturas e cefaleias. Um exemplo de um OTC 

comercializado em Portugal é a Dormidina®, composta por doxilamina60, 63, 77, 81. 

4.2.4.2. Opiáceos 

Apenas usados na insónia associada a dor, produzem analgesia e sedação do paciente, 

alterando a arquitetura do sono60. 

4.2.4.3. Barbitúricos  

Os barbitúricos são agonistas dos recetores GABAA cerebrais, diminuem o tempo de 

latência do sono e reduzem o tempo de sono REM e são apenas eficazes durante 2 semanas. 

Não se encontram recomendados para o tratamento da insónia, pois há terapias mais seguras e 

eficazes63, 77. 

 

5. Inquérito  

No sentido de perceber melhor a problemática da insónia e caracterizar a população 

que sofre dessa patologia, realizei um inquérito (Anexo I), que após aprovação por parte da 

minha orientadora, foi realizado aos utentes da FC durante o mês de julho. Foram inquiridos 

utentes que no decorrer do atendimento solicitavam medicação para o tratamento da insónia. 

Neste inquérito avaliou-se a idade, o sexo, o fármaco que o utente toma, os hábitos de vida 

relativamente à toma de substâncias que interferem no sono, como a cafeina, o álcool e a 

nicotina, ao tempo de duração da medicação, frequência da toma, razão para o início da toma, 

e se tinham experimentado um produto natural antes de recorrer à farmacoterapia ou se 

praticavam MNF, se já tinham tentado deixar de tomar o fármaco em questão e por último se 

apresentavam RM sempre que necessitavam de mais medicação. 
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Após exclusão de alguns inquéritos inválidos, foram analisadas 94 respostas. Os 

resultados encontram-se representados graficamente no Anexo II e são comentados nas alíneas 

que se seguem:  

a) Idade: 

De uma população compreendida entre os 20 e os 93 anos, a média de idades registada 

neste inquérito foi de 59 anos, sendo o intervalo de idades mais frequente dos 60 aos 69 anos 

com 31% das respostas. De ressalvar que 83% das respostas foram dadas por indivíduos acima 

dos 40 anos. Registou-se um aumento do consumo de hipnóticos com o aumento da idade. 

b) Sexo: 

O principal sexo afetado, segundo os resultados deste inquérito, foi o sexo feminino, 

com 70% das respostas. 

c) Hábitos de vida que interferem com a insónia: 

Relativamente ao consumo de substâncias que interferiam com o sono e aos fármacos 

usados no seu tratamento, 54% dos inquiridos referiram que tomam regularmente café, 37% 

dos inquiridos que tinham o hábito de beber bebidas com teor alcoólico e 11% dos inquiridos 

eram fumadores.  

d) Fármacos: 

Os fármacos mais utilizados eram o Lorazepam (Ansilor®, Lorenin®, Lorsedal®), em 26%, 

dos casos, de seguida o Alprazolam (Xanax®, Unilan®) com 24% e o Diazepam (Bialzepam®, 

Valium®) com 11%. Os restantes apresentaram menor expressão estatística. De ressalvar que 

17% dos inquiridos não tomava apenas um fármaco para a insónia, mas uma associação de dois 

fármacos.  

e) Duração do tratamento: 

Foram registadas 59% de resposta de utentes que faziam esta medicação há mais de 5 

anos, havendo muito deles que afirmaram que já faziam esta medicação há mais de 20 anos, 

não conseguindo dormir na ausência da sua toma. Há menos de um mês e com vista ao 

desmame do fármaco apenas foram registadas 4% de respostas, essencialmente nas idades 

compreendidas entre os 20 e os 29 anos. A categoria com o segundo maior número de 

respostas compreendeu a toma desta medicação entre 1 a 5 anos, em 26% dos casos. Registou-

se uma grande prevalência de dependência física e psicológica relativamente à medicação nesta 

amostra.  

f) Frequência: 

Precisamente 77% dos inquiridos fazia a medicação todos os dias, 16% duas a três vezes 

por semana e apenas 7% em SOS. 

g) Motivo pelo início da toma: 
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Foram registadas 41% de respostas de utentes que tinham dificuldades em adormecer 

ou manter o sono, sem co morbilidades associadas, 24% referiram associação com depressão, 

13% referiram associação com stress, em 9% existia associação a doenças como o cancro, AVC 

ou cirurgias e em 7% dos casos a justificação foi o falecimento de um ente querido e em 6% as 

causas eram problemas pessoais ou familiares. 

h) Produtos naturais: 

Dos inquiridos, 83% afirmaram que nunca experimentaram um produto natural para o 

tratamento da insónia e 17% experimentou inicialmente, mas por falta de resultados 

abandonou a toma destes produtos. 

i) Manutenção da toma: 

Dos inquiridos 56% afirmaram que nunca tentou deixar de tomar a medicação, 33% 

disseram que já tinham tentado abandonar a terapêutica mas não tinham conseguido ou que 

apenas conseguiram reduzir a dose. 

j) Apresentação de Receita Médica: 

Com a questão “Apresenta sempre receita médica?”, pretendi avaliar a magnitude da 

problemática da automedicação e os resultados foram preocupantes. Em 69% dos casos, os 

utentes nem sempre apresentam RM, apresentando como justificação o facto de que a 

comparticipação do SNS não compensar o trabalho de se deslocarem ao médico para pedir mais 

medicação, comprando pelo PVP normal, ou porque por vezes necessitavam de maiores doses 

do que a que o médico estava disposto a prescrever.  

A FC tenta conciliar o lado comercial com a ética profissional. Por um lado, ao não 

dispensar BZD e outros fármacos sem RM, está a perder utentes, por outro ao ceder esses 

medicamentos está a sustentar a problemática da automedicação grave. Perante este cenário a 

FC acaba por ceder os medicamentos aos utentes regulares e aos que os PF conhecem a 

história clinica, controlando se o utente está a tomar mais do que devia o não. 

 

6. Panfleto sobre “As perturbações do sono na População Portuguesa - Insónia” 

Sabendo como que a maioria da população que sofre de insónia desconhece muito 

acerca da sua patologia, realizei um panfleto (Anexo III). Este panfleto serviu de complemento 

ao aconselhamento farmacêutico previamente dado, tendo em conta as situações particulares 

de cada utente. Neste panfleto encontra-se definida a insónia, a sua prevalência em Portugal, as 

causas principais, os fatores de risco, como se manifesta e como se deve tratar, 

farmacologicamente e com medidas não farmacológicas. Encontram-se também descritos 

alguns conselhos uteis para obter melhorias no sono.  
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Projeto 2 -  Doenças Cardiovasculares 

 

1. Introdução 

A cada dia que passa 17.5 milhões de pessoas morre devido a doenças cardiovasculares 

(DCV), representando 31% de todas as mortes no mundo84 e atualmente, 80% dessas mortes 

ocorrem em países desenvolvidos. A doença cardiovascular aterosclerótica é uma doença 

crónica desenvolvida ao longo da vida até um estado avançado, no qual os sintomas ocorrem85. 

Esta doença está fortemente ligada ao estilo de vida, especialmente no que concerne ao 

consumo de tabaco, hábitos de dieta pouco saudáveis, sedentariedade e stress psicológico86. 

Segundo a World Health Organization (WHO), mais de três quartos das mortes por eventos 

cardiovasculares podia ser prevenida, simplesmente, com mudanças no estilo de vida da 

população87.  

Dada a prevalência mundial das doenças cardiovasculares e o papel crucial do 

farmacêutico no aconselhamento de mudanças no estilo de vida que podem minimizar esta 

prevalência, decidi abordar este tema junto dos utentes da FC, tendo a oportunidade de realizar 

um rastreio cardiovascular nos dias 8 e 9 de julho. Além disso, distribui panfletos junto dos 

utentes para conhecerem melhor os fatores de risco associados às doenças cardiovasculares e 

como minimizar os riscos de ter um evento cardiovascular. 

 

2. Porque é que a prevenção cardiovascular é tão necessária? 

Idealmente, a prevenção cardiovascular devia iniciar-se ainda durante a gravidez e 

durar até ao fim da vida. No dia-a-dia, os esforços feitos no seguimento de uma prevenção de 

DCV são muito virados para pessoas de meia-idade ou mais velhas, ou de alto risco, no entanto, 

a prevenção em toda a população pode ser extremamente benéfica88. Existem inúmeros fatos 

estatísticos que elucidam como é premente a prevenção das doenças cardiovasculares. Os 

principais enunciam-se a seguir89 - 92: 

 A DCV aterosclerótica, particularmente a DCV coronária, é a principal causa de morte 

prematura em todo o mundo; 

 As DCV afetam ambos os sexos, sendo as mortes em indivíduos com idade inferior a 75 

anos correspondentes a 38% de homens e 42% de mulheres; 

 A prevenção de eventos cardiovasculares associada a mudanças nos fatores de risco 

mostra mais de 50% de redução nas mortes por DCV e está associada a melhorias dos 

tratamentos farmacológicos em 40%. 
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3. Prevenção cardiovascular 

Existem inúmeras medidas que fazem com que os fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares sejam atenuados, como modificações no estilo 

de vida e o controlo de determinados parâmetros fisiológicos. 

Em pessoas aparentemente saudáveis, o risco de DCV é dado pelo conjunto dos fatores 

de risco (fumar, sedentarismo, sobrepeso, hipertensão, dislipidemias, diabetes e stress). 

Existem ferramentas, como as Tabelas SCORE, que prevêem o risco de desenvolver em 10 anos, 

um evento aterosclerótico fatal, como ataque cardíaco, AVC, aneurisma da aorta ou outro. 

Pessoas com DCV estabelecida são imediatamente consideradas de alto risco e precisam de 

intervenção em todos os fatores de risco93. 

3.1. Genética 

A prevalência familiar de doença arteriosclerótica e dos maiores fatores de risco 

(Hipertensão, Diabetes Mellitus, Hiperlipidemia) que deve ser explanada nos familiares de 

primeiro grau ou em qualquer individuo com idade entre 55 e 65 anos94. O processo de 

aconselhamento genético pode ser otimizado e estendido com o “screening” em cascata que 

identifica os pacientes de risco e permite o tratamento oportuno de parentes afetados, como é 

o caso para a hipercolesterolémia familiar95, 96. 

3.2. Idade e Sexo 

O aumento da idade e no sexo masculino são fatores que aumentam o risco de DCV, 

sendo estas características fixas que permitem estratificar as avaliações de risco97. Além disso, a 

exposição aos fatores de risco comuns aumenta com a idade, sendo que essa suscetibilidade é 

explicada pelo sedentarismo, o tabagismo, o rácio entre c-HDL e CT, a PA sistólica, o IMC e a 

diabetes98. Nos indivíduos mais jovens o risco é menor embora possam apresentar vários 

fatores de risco99. 

Nas idades inferiores aos 75 anos, 42% das mulheres morrem de DCV, 

comparativamente a 38% no caso dos homens100. As taxas reduzidas de doença coronária na 

mulher, mas não de AVC, podem ser explicadas por um efeito protetor endógeno dos 

estrogénios antes da menopausa. As diferenças observadas relativamente ao sexo justificam-se, 

maioritariamente, por fazerem dietas ricas em gordura101. 

3.3. Fatores de risco psicossociais  

O baixo nível socioeconómico, a falta de apoio social, o stress no trabalho e na vida 

familiar, a depressão e a ansiedade, podem contribuir para o risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares e agravamento da evolução clínica e do prognóstico de DCV102,103. Esses fatores 

atuam como barreiras à adesão ao tratamento e aos esforços para melhorar um estilo de vida 
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que melhore a saúde, optando por vezes a estilos de vida não saudáveis 103 - 105. Intervenções de 

foro psicológico parecem ter efeitos benéficos ou o recurso a outras terapias alternativas como 

a cognitivo-comportamental, meditação, exercícios de respiração, yoga e de relaxamento 

muscular106. 

3.4. Fumar 

O fumo do tabaco está associado a uma infinidade de doenças e é responsável por 50% 

de todas as mortes evitáveis em fumadores, metade delas por DCV107. Este fator de risco 

favorece a formação de placas ateroscleróticas e a ocorrência de fenómenos trombóticos108. De 

acordo com as Tabelas SCORE, o risco destas pessoas sofrerem um evento cardiovascular fatal 

em 10 anos, encontra-se duplicado109. No caso das mulheres, o risco ainda é maior, devido a 

diferenças no metabolismo da nicotina, especialmente se tomam contracetivos orais110. Os 

fumadores passivos também apresentam um aumento no risco de DCV, cerca de 30% 

superior108. Os benefícios da cessação tabágica têm sido amplamente reportados111, 112, com 

diminuição do risco DCV e da morbilidade, logo após 6 meses de cessação tabágica113. 

3.5. Nutrição 

Uma nutrição adequada deve ter incluir: um consumo de ácidos gordos saturados 

inferior a 10% do total de energia consumida, que pode ser obtido através da substituição por 

ácidos gordos polinsaturados que reduzem o nível de CT e aumentam os níveis de c-HDL114, 

limitar o consumo de sal a 5g por dia ajuda a reduzir a PA sistólica115, consumir diariamente 30-

45g de fibra reduz o risco DCV, redução da glucose pós-prandial fazendo refeições pobres em 

carbohidratos e redução do consumo de alimentos com elevados teores de CT que depois é 

transformado em c-LDL116. Consumir cerca de 200g de fruta e de vegetais, grandes fontes de 

potássio, está relacionado com a prevenção de AVC117. Consumir peixe pelo menos duas vezes 

por semana tem efeito protetor cardiovascular atribuído ao teor de ácidos gordos Ω-3118. 

Quanto ao consumo moderado de bebidas com teor alcoólico, cerca de 2 copos para os homens 

e 1 copo para as mulheres, está associado a um efeito protetor particularmente se for de vinho 

tinto119. O consumo diário de energia deve ser limitado ao necessário para manter um peso 

saudável com IMC inferior a 25 kg/m2. 

3.6. Atividade física 

A atividade física regular está relacionada com menor risco de eventos coronários 

(fatais ou não fatais) em indivíduos saudáveis120, indivíduos com risco coronário estabelecido121, 

e em pacientes cardíacos122 numa ampla faixa etária. Um estilo de vida sedentário é um dos 

maiores fatores de risco para a DCV123. A atividade física e o exercício aeróbio são sugeridos por 

guidelines como sendo ferramentas não farmacológicas muito importantes para a prevenção 



Relatório de Estágio Profissionalizante  

40 

Fábio Reis 

 

cardiovascular primária e secundária112. Adultos saudáveis devem dispensar 2,5 a 5h horas 

semanais em atividade física/treino aeróbio de moderada intensidade ou 1 a 2,5h a fazer 

exercício intenso120. Pacientes com EAM prévio, angina de peito, falha cardíaca, ou outras 

patologias cardíacas, devem praticar atividade física moderada a intensa, 30 min por sessão, 

mais de três vezes por semana122.  

3.7. Peso 

Há uma associação linear entre o IMC e todas as causas de morte, sobretudo por DCV124. 

A obesidade está a tornar-se uma epidemia mundial tanto em crianças como em adultos125. A 

componente de gordura abdominal funciona como um órgão capaz de sintetizar e libertar para 

a corrente sanguínea compostos peptídicos e não peptídicos que tem um papel negativo na 

homeostasia cardiovascular126. Os efeitos cardiovasculares provocados pelo aumento de peso 

estão relacionados com o aumento da resistência à insulina127, aumento da PA, aumento 

sistémico da inflamação e estado pro-trombótico, albuminúria, dislipidemia e disfunções 

cardiovasculares e cerebrais (disfunção endotelial, falha cardíaca, AVC, geometria esquerda 

ventricular anormal e disfunção sistólica e diastólica) 85. 

3.8. Pressão sanguínea 

Em vários estudos epidemiológicos, a PA elevada tem sido considerada como um fator 

de risco para a doença coronária, falha cardíaca, doença cerebrovascular e falha renal128. A PA 

deve ser medida várias vezes e em circunstâncias diversas. Se esta se encontrar apenas 

ligeiramente elevada, devem-se fazer várias medições por um período de vários meses para 

chegar verificar se o individuo é hipertenso e ponderar o início da terapêutica farmacológica. No 

caso de a PA estar marcadamente elevada, fazem-se medições durante um período de tempo 

mais reduzido para fazer decisões acerca da terapêutica e monitorizar os seus efeitos85. Nesse 

sentido, se a PA estiver elevada devem ser tomadas medidas de mudança no estilo de vida e o 

farmacêutico deve aconselhar adicionalmente a tomada de medidas não farmacológicas119, 129. 

3.9. Diabetes tipo 2 

Existe uma correlação entre os níveis de glicémia e os eventos cardiovasculares85. Nos 

diabéticos tipo 2 devem ser tidos cuidados redobrados, sendo particularmente importante 

manter a PA <140/80 mmHg130 e as concentrações de CT e c-LDL normais131. A HbA1c deve ser < 

6,5% para prevenir DCV132. A medição regular da glicémia e a adoção de medidas que 

promovam o seu controlo é vital. A gestão da glicemia, e o controlo da PA, nos diabetes 

reduzem o risco de complicações DCV de natureza macrovascular e/ou microvascular, sendo 

usualmente usados medicamentos anti-hipertensores para o efeito133. Os pacientes diabéticos 
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(tipo 1 e 2) sofrem geralmente fenómenos trombóticos, motivo pelo qual a terapia anti-

trombótica apresenta benefícios em pacientes diabéticos com DCV estabelecida 134. 

3.10. Dislipidemias 

No plasma sanguíneo, lípidos como o CT e TG estão ligados a várias apoproteínas, 

formando lipoproteínas. As LDL e particularmente as sdLDL são aterogénicas135. Para indivíduos 

com risco cardiovascular moderado são aconselhados valores de LDL <115 mg/dL, LDL < 100 

mg/dL para alto risco e LDL < 70 mg/dL para risco muito alto136. Por outro lado, as HDL não 

causam aterosclerose, até pelo contrário, ajudam na destruição das placas de ateroma137.  

 A doença arterial oclusiva dos membros inferiores ou da artéria carótida promovem 

risco de doença coronária, pelo que está recomendada a adoção de uma terapêutica com vista 

à diminuição dos lípidos138. 

 

4. Rastreio Cardiovascular 

Com vista à sensibilização da população acerca das DCV e da forma como podemos 

atenuar a sua prevalência com cuidados básicos na saúde e mudanças no estilo de vida, 

promovi a realização de um Rastreio Cardiovascular, com a medição de 2 parâmetros de forma 

gratuita aos utentes da FC, designadamente a PA e a glicémia. Neste rastreio para além da 

medição dos referidos parâmetros foi feito um aconselhamento sobre as MNF e alterações do 

estilo de vida, com vista à melhoria da saúde dos utentes. Foi dado a cada utente 

aconselhamento acerca da alimentação, prática de exercício físico, os malefícios do tabaco, a 

importância de medir regularmente o colesterol, a glicémia e a PA, a forma como o stress 

influencia o risco cardiovascular, entre outras medidas adaptadas a cada utente e à sua história.  

Relativamente aos dados estatísticos do rastreio, numa amostra de 82 utentes, 27 eram 

do sexo masculino (33%) e 55 do sexo feminino (67%). As idades estavam compreendidas entre 

os 20 e os 89 anos, maioritariamente entre os 60 e os 79 (59%). Em 21% desta amostra os 

valores de glicémia em jejum estavam normais, 42% apresentavam tolerância diminuída à 

glucose e 37% indicavam valores de diagnóstico de diabetes. Quanto à PA Sistólica, 23% 

mostraram valores saudáveis, 54% encontravam-se num estado de pré-hipertensão e 23% dos 

casos apresentavam hipertensão. A análise gráfica encontra-se no Anexo IV. 

 

5. Panfleto sobre Risco de Doenças Cardiovasculares 

Dada a epidemiologia destas DVC e muitas vezes o desconhecimento da população 

acerca dos fatores de risco e as modificações no estilo de vida que levam a uma diminuição do 

seu risco, realizei um panfleto (Anexo V), entregue após o rastreio, como complemento ao 
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aconselhamento farmacêutico previamente dado. Neste panfleto encontra-se definido o que 

são as doenças cardiovasculares, os fatores de risco (modificáveis ou não modificáveis) e alguns 

conselhos úteis para manter o sistema cardiovascular saudável. 

 

Projeto 3 -  Cuidados Básicos a ter com a pele 

 

1. Introdução 

Este tema surge junto dos utentes na forma de um rastreio à pele. Foi feita uma 

parceria promocional entre a FC e os Laboratórios Galderma®, detentores das marcas 

Cetaphil®, Inneóv® e Daylong®, na qual fui designado como responsável da FC pela atividade e 

toda a divulgação da mesma e levar a cabo este projeto junto dos utentes.  

Achei um tema interessante e pertinente, já que a pele é a maior barreira entre o nosso 

organismo e o ambiente externo, protegendo-o de choques mecânicos, substâncias tóxicas, 

invasão de microrganismos, radiação e também pelas implicações sociais e importância que a 

aparência física tem no contexto atual 139. 

 

2. A pele 

A pele tem uma importante função na regulação da homeostasia corporal por limitar as 

perdas de água e regular a temperatura corporal. Além disso, a pele contém terminações 

nervosas que reagem a dor e à temperatura. Nos últimos anos tornou-se claro que a pele é uma 

parte essencial do sistema imunitário139.  

Para além das funções biológicas, importantíssimas, a pele assume um papel central no 

bem-estar e na atração física. A aparência da pele está determinada pela sua textura, cor, 

aroma, elasticidade, transpiração e produção de suor. As condições da pele e a sua dinâmica 

são afetadas por fatores ambientais como: a radiação ultravioleta, radicais livres, substâncias e 

xenobióticos, tóxicos e/ou alérgicos, dano mecânico e por fatores endógenos como a 

predisposição genética, estado imunitário e hormonal e o stress. Além destes fatores, a pele 

atravessa um processo de envelhecimento com a idade, que se traduz por uma redução da 

função imune e desregulação da homeostasia da epiderme tornando-se mais propícia a certas 

doenças140, 141. 

A saúde, função e qualidade da pele estão dependentes, essencialmente, da nutrição. 

Este facto está evidenciado pelo desenvolvimento de lesões de pele em casos de deficiências 
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nutricionais. É recomendada a suplementação com as vitaminas, minerais ou ácidos gordos 

essenciais para melhorar as condições da pele nessas situações142. 

3. Rastreio ao fotótipo da pele 

Nos dias 1 e 11 de julho realizou-se na FC um rastreio ao fotótipo da pele. Nesse 

rastreio foi utilizado uma lupa cutânea (Anexo VI) que permite visualizar a estrutura da pele a 

um nível macroscópico e avaliar determinadas características da pele, com o grau de 

hidratação, as vermelhidões não visíveis sem lupa e a existência de sinais problemáticos. Tendo 

em conta os resultados deste rastreio foram indicados produtos para melhoria do estado da 

pele, como produtos para a pele atópica, produtos hidratantes e protetores solares. Durante o 

rastreio foram dados conselhos úteis para obter melhorias na qualidade da pele, como a correta 

higiene da pele, desde a lavagem à hidratação e esfoliação, à necessidade de uma boa proteção 

solar. Foram indicadas ainda algumas medidas a tomar com a alimentação e indicação de alguns 

alimentos adequados para ajudar a melhorar a qualidade da pele. 

Muitas vezes, através de conversas com os utentes durante o rastreio, dava conta que a 

maioria da população não tem qualquer cuidado com a pele, para além de lavar a cara de 

manhã. A maioria dos participantes neste rastreio era da terceira idade e referia que não usava 

qualquer produto para a pele, nem mesmo durante exposições prolongadas ao sol, realidade 

diferente na população mais jovem que participou neste rastreio. Os indivíduos mais jovens, 

principalmente mulheres mais jovens, têm muito cuidado com a pele, usando diariamente 

cremes hidratantes, cremes para pele acneica ou cremes para pele atópica. Para além disso 

sempre que se expõem por longos períodos de tempo ao sol usam proteção, tendencialmente 

com protetores de fator 50+. 

 

4. Panfleto sobre os “Cuidados básicos com a pele” 

Com o patrocínio dos Laboratórios Galderma® foram produzidos 100 panfletos (Anexo 

VII) pelos utentes que participaram no rastreio e para os restantes utentes da FC. Neste 

panfleto, com uma linguagem dirigida à população, está discriminada a importância da pele, e 

alguns cuidados básicos a ter com esta, como as melhores formas a adotar na lavagem da 

pele/rosto, hidratação, esfoliação e proteção solar, e indicados alguns produtos dos 

Laboratórios Galderma® aconselhados no tratamento da pele. Para além disso, neste panfleto 

encontram-se ainda alguns alimentos que provocam melhorias comprovadas na pele. 
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5. Conclusão 

Considero que a realização deste tipo de atividades nas farmácias comunitárias 

portuguesas é de importância vital, não só na promoção de saúde dos utentes, como para 

permitir a aproximação destes à farmácia, ganhando cada vez mais confiança pelos profissionais 

que os acompanham e tornando-a como local prioritário para aconselhamento de 

determinadas patologias e problemas de saúde. 
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Anexos 

 

Anexo I – Inquérito sobre a insónia 

Inquérito sobre a insónia 

 
1. Idade: ___ 

 
2. Sexo:  

 ⃝ Masculino 

 ⃝ Feminino 

 

3. Toma: 
⃝ Cafeina (café)  

 ⃝ Álcool 

 ⃝ Nicotina (tabaco) 

 

4. Que fármaco toma para o tratamento da insónia? __________________________ 
 

5. Há quanto tempo toma a medicação: 

 ⃝ Menos de um mês   ⃝ 1 Ano – 5 anos 

 ⃝ 1 Mês – 5 meses   ⃝ Mais de 5 anos 

 ⃝ 5 Meses – 1 ano 

 

 

6. Frequência: 

 ⃝ SOS      

 ⃝ 2-3x /semana     

 ⃝ Diariamente  

 

   

7. Porque começou a tomar? _____________________________________________ 
 

8. Começou o tratamento da insónia por um produto natural, ou iniciou logo a toma de 

ansiolíticos, hipnóticos e sedativos? 

⃝ Comecei com um produto natural 

⃝ Iniciei de imediato terapêutica farmacológica  

 

 

 

 

 

 

 

9. Já tentou deixar de tomar a medicação por indicação médica? 

 ⃝ Sim 

 ⃝ Não 

 

10. Sempre que necessita de mais medicação apresenta receita médica? 

 ⃝ Sim 

 ⃝ Não 
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Anexo II – Análise gráfica dos inquéritos sobre a insónia 

 

Figura 3 - Distribuição da idade dos inquiridos. 

 

 

Figura 4 - Distribuição do sexo dos inquiridos. 

 

 

Figura 5 - Hábitos de vida dos inquiridos. 
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Figura 6 - Fármacos usados pelos inquiridos. 
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Figura 7 - Associação de fármacos por parte de alguns inquiridos. 
 

 

Figura 8 - Duração do tratamento dos inquiridos. 

 

Figura 93 - Posologia efetuada pelos inquiridos. 
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Figura 10 - Fatores desencadeantes da insónia nos inquiridos. 

 

Figura 114 - Tratamento não sujeito a receita médica por parte dos inquiridos.  

 

 

Figura 12 - Manutenção da toma por parte dos inquiridos. 
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Figura 13 - Avaliação da automedicação nos utentes inquiridos. 
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Anexo III- Panfleto sobre as “Perturbações do Sono na População Portuguesa” 
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Anexo IV – Análise estatística do Rastreio Cardiovascular 

 
Figura 14 - Sexo dos rastreados. 

 

Figura 15 - Idade dos rastreados 

..   

Figura 16 - Valores da medição de glicémia dos rastreados. 
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Figura 17 - Leque de valores de diagnóstico de diabetes, dos rastreados. 
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Figura 19 - Valores de PA Diastólica.  

2%

52%36%

10%

Pressão Diastólica

[40-60[ baixa [60-80[ ideal

[80-90[ pré-hipertensão ≥90 hipertensão



Relatório de Estágio Profissionalizante  

66 

Fábio Reis 

 

Anexo V – Panfleto “Saiba mais sobre Doenças Cardiovasculares” 
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Anexo VI – Rastreio ao Fototipo da Pele 

 

 

 

 

Figura 205 - Lupa Cutânea. 
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Anexo VII – Panfleto sobre “Cuidados com a Pele” 

 


