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Prefácio 

 

 

O presente documento constitui o resultado da descrição e do desenvolvimento dos 

projetos e atividades levados a cabo ao longo dos 6 meses do meu estágio curricular em 

farmácia comunitária, concretamente nas instalações da Farmácia das Ribeiras, em 

Perafita. 

No decorrer deste período de meio ano, 3 casos de estudo – interligados de certa 

forma em determinados aspetos – foram desenvolvidos, tendo todos eles dado origem a 

documentos informativos à parte, os quais são apresentados na seção dos Anexos, que 

foram primeiramente entregues à Orientadora do meu estágio, sendo após a sua 

apreciação e aprovação apresentados aos restantes elementos da equipa da farmácia. 

O primeiro caso de estudo a ser desenvolvido durante este estágio tinha já sido 

ponderado e planeado antes do início do mesmo, e aborda a problemática das 

emergentes resistências aos antibióticos, a qual tem sido avidamente apontada e descrita 

várias vezes pelos meios de comunicação social; neste estudo, é explicado de que forma 

os antibióticos provocam uma seleção de microrganismos resistentes, favorecendo a sua 

proliferação numa situação de infeção, e como prevenir este problemático fenómeno. 

Foi elaborado subsequentemente um segundo caso de estudo na tentativa de 

esclarecer os perigos associados ao abuso e ao uso indevido de medicamentos 

obstipantes para controlo de diarreias através da explicação do mecanismo 

fisiopatológico que culmina com uma diarreia e da discrição da forma como os 

obstipantes atuam, bem como salientar o limitado benefício terapêutico inerente a estes 

fármacos e enfatizar as graves ameaças à saúde que lhes estão associadas. 

Por último, um projeto com o intuito de rever e identificar as inúmeras possíveis 

explicações para as ocasionais situações de hipotensão arterial que surgiram na farmácia 

ao longo do meu estágio, bem como os sintomas que a caraterizam e que a tornam 

preocupante do ponto de vista clínico, as várias formas de tratamento e prevenção 

existentes e quais as medidas que se podem recomendar ao doente na farmácia no 

sentido de atenuar ou prevenir os sintomas da hipotensão, e assim preencher o que 

considero uma lacuna deixada na substância teórica letiva que compõe o curso de 

Ciências Farmacêuticas. 

A segunda parte do presente relatório descreve de forma resumida e sucinta o 

funcionamento da farmácia onde decorreu o estágio, assim como as atividades 

realizadas e os conteúdos aprendidos durante o mesmo.  
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Resistência a Antibióticos: Origem, Ameaças e Prevenção 

 

Os microrganismos (MO) multirresistentes e a crescente carência de antibioterapia 

eficaz como consequência da sua proliferação têm sido atualmente temas em voga na 

área da saúde, nomeadamente entre os meios de comunicação social. Constituindo uma 

problemática para a qual acredito haver uma particularmente importante necessidade de 

consciencialização por parte da comunidade em geral, com inerente responsabilização 

dos doentes aquando da toma de antibióticos, a iniciativa de elaborar o presente caso de 

estudo na tentativa de atingir estes objetivos surgiu ainda antes do início do estágio, no 

seguimento dos vários alertas e avisos lançados aos utentes através dos media e dos 

próprios profissionais de saúde. Tal crença foi-me confirmada ao deparar-me, durante o 

estágio, com relatos de utentes, amigos próximos e até familiares que interromperam a 

antibioterapia logo que sentiram melhorias, ou devido ao desconforto provocado pelos 

seus eventuais efeitos adversos, num perigoso ato de incumprimento da duração do 

tratamento estipulada, muito apesar das inúmeras campanhas realizadas na tentativa de 

dissuadir este comportamento; a constatação destes factos incentivou-me ainda mais a 

desenvolver o presente caso de estudo. 

 

Definição e desenvolvimento 

A resistência a antibióticos, enquanto conceito, é uma propriedade atribuída a certos 

agentes infeciosos que descreve a aptidão que os mesmos possuem para sobreviver 

num meio contendo um certo fármaco com propriedades antibióticas, suportando a sua 

presença e reduzindo ou mesmo anulando a sua eficácia bactericida ou bacteriostática.[1] 

Ao longo dos tempos, as bactérias patogénicas desenvolveram esta capacidade através 

de mecanismos variados, tais como a inativação do antibiótico (nomeadamente derivado 

às beta-lactamases – enzimas que certas bactérias têm produzido e que neutralizam os 

antibacterianos beta-lactâmicos – e às carbapenemases produzidas por certas linhagens 

de Klebsiella pneumoniae), a produção de proteínas membranares que rapidamente 

bombeiam o antibiótico para o meio extracelular designadas por bombas de efluxo, e até 

a modificação morfológica do local-alvo dos antibióticos, como por exemplo as PBP 

(penicillin-binding proteins) presentes na parede celular. [1]  
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A capacidade de um determinado microrganismo patogénico possui para resistir aos 

efeitos de um antimicrobiano pode ser inata (resultante da sua natureza ou de mutações 

espontâneas no seu genoma) ou adquirida através da transferência horizontal de genes 

de resistência provenientes de um indivíduo já resistente. Assim sendo, a presença de 

uma substância antimicrobiana numa população de MO (infeciosos ou não) exerce 

profundos efeitos sobre a mesma, uma vez que para além de destruí-la, exerce também 

uma pressão seletiva sobre ela no sentido de favorecer a proliferação de microrganismos 

que consigam sobreviver na presença deste antimicrobiano. Por conseguinte, a 

introdução de um fármaco com propriedades antimicrobianas num meio habitado por MO 

favorece, a longo prazo, a colonização e o desenvolvimento de micróbios resistentes ao 

mesmo. [1][2] 

Bactérias e vírus são MO com particular importância e destaque na comunidade 

científica em termos de surgimento de resistências à antibioterapia disponível. O 

fenómeno da resistência a antibióticos, inicialmente descrito poucos anos após a 

descoberta da penicilina, teve e tem tido como evidente repercussão a ineficácia de 

antibióticos outrora eficazes na debelação de infeções bacterianas. Desde então, a 

descoberta e desenvolvimento de novos fármacos para o combate de infeções por MO 

resistentes a antibióticos tem indubitavelmente sido um desafio importante; contudo, é 

crucial ter-se em conta que qualquer antimicrobiano está destinado ao fracasso 

terapêutico a menos que seja administrado ou tomado adequadamente.[2] 

 

Resistência Versus Dosagem 

Vários estudos efetuados no presente século relativos a exposição de estirpes 

bacterianas a antibióticos demonstraram que a concentração a que um antibiótico é 

introduzido numa comunidade bacteriana determina o tipo e a severidade das mutações 

sofridas por estes MO: numa população bacteriana submetida a uma dose elevada de um 

antibiótico eficaz, o stress ao qual a mesma é sujeita não permite o desenvolvimento 

concertado de resistências a este fármaco por parte de toda a população microbiana, 

uma vez que esta é rapidamente dizimada, sobrevivendo somente os indivíduos com 

mutações inatas e pontuais que lhes permitam tolerar a elevada concentração do agente 

antimicrobiano; estas mutações incidem habitualmente sobre elementos cruciais ao 

equilíbrio homeostático e às funções celulares, nomeadamente o RNA ribossómico ou 

genes que codificam proteínas constitutivas celulares; tais mutações tendem por sua vez 

a ameaçar a longevidade das células e a favorecer a ocorrência de novas mutações em 

gerações subsequentes que compensem tal perda de viabilidade celular. Em 

contrapartida, caso a concentração do mesmo antibiótico no meio seja reduzida, a 

proliferação incide sobre várias subpopulações microbianas capazes de tolerar a sua 
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presença, as quais têm a possibilidade de tornar-se resistentes a este fármaco de forma 

adaptativa, nomeadamente por intermédio da transferência de genes multidrug resistance 

(MDR) entre si. Assim, na presença de baixas concentrações de antibiótico, um número 

consideravelmente elevado de células torna-se resistente ao mesmo através do 

desenvolvimento de mutações pouco comprometedoras da estabilidade e integridade 

celular da bactéria, tais como alterações na sequência nucleotídica de genes MDR ou de 

fatores de transcrição.[2] As bactérias têm capacidade para posteriormente destacar do 

seu genoma estes genes de resistência a antibióticos, dando origem à formação de um 

elemento extracromossomal designado por plasmídio, suscetível de ser transferido 

horizontalmente para outra célula.[1] Todos estes processos e fenómenos inerentes ao 

aparecimento de agentes infeciosos resistentes a antimicrobianos, bem como a posterior 

disseminação dos mesmos, são favorecidos pela transmissão de genes de resistência 

entre diferentes espécies de bactérias, pela aplicação/administração de antimicrobianos 

em concentrações subterapêuticas, por fracas medidas e hábitos de higiene comunitários 

e hospitalares, e pelo crescente fluxo migratório de pessoas e bens a nível mundial.[3] 

Este fenómeno tem vindo a multiplicar-se e a alastrar a um ritmo célere ao longo dos 

últimos anos, adquirindo proporções pandémicas, e a recente identificação de estirpes de 

superbactérias do género Enterobacteriaceae resistentes aos carbapenemos é a mais 

recente preocupação relacionada com esta problemática.[3]  

 

Causas, consequências e repercussões 

A terapia antimicrobiana foi responsável, desde a sua descoberta no século XX, por 

uma tremenda extensão da esperança média de vida, pois salva inúmeras vidas à 

medida que é desenvolvida, modernizada e aplicada. Todavia, desde o aparecimento dos 

antibióticos até à atualidade, estes têm sido prescritos e administrados 

indiscriminadamente e por vezes desnecessariamente, como se de um tratamento eficaz 

para todo o tipo de patologias, livre de precauções ou de contra-indicações se 

tratasse,[4][5] pelo que ao longo do século XX, várias dezenas de milhões de antibióticos 

foram prescritos e empregues em países desenvolvidos como os EUA para uso humano, 

veterinário e agrícola; devido a esta elevada frequência de recurso aos antibióticos, os 

MO expostos aos agentes antimicrobianos adaptaram-se à sua existência na sequência 

da pressão seletiva exercida por estes fármacos, desenvolvendo estratégias biológicas 

para resistir aos seus efeitos (anteriormente descritas) e inviabilizando a sua aplicação 

terapêutica, o que tem levado à predominância das estirpes infeciosas multirresistentes 

com as quais lidamos hoje em dia.[3][5] Atualmente, e como consequência do abuso dos 

antimicrobianos, as resistências desenvolvidas pelos MO levaram a que 

aproximadamente 70% das estirpes bacterianas responsáveis por infeções nosocomiais 
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sejam resistentes a pelo menos um dos antibióticos mais utilizados no presente; bactérias 

causadoras de doenças infeciosas comunitárias têm vindo a adquirir, igualmente, 

resistências com uma frequência preocupante. Em ambiente hospitalar, certos agentes 

patogénicos demonstraram ser resistentes a todos os antibióticos aprovados, tendo-se 

conseguido viabilizar o tratamento somente com fármacos de eficácia empírica e 

altamente tóxicos.[4] Por entre as principais consequências e prejuízos inerentes aos MO 

multirresistentes, destacam-se a superior duração das infeções e das hospitalizações dos 

doentes, a elevação dos custos envolvidos no tratamento das infeções, maiores taxas de 

mortalidade decorrentes de doenças infeciosas e a ausência de condições para serem 

realizados certos procedimentos médicos que careçam de antibioterapia profilática, tais 

como cirurgias major e transplantes de órgãos.[5] 

 

Prevenção 

No âmbito confinado da comunidade científica, a descoberta de novos antibióticos e a 

prescrição de associações compostas por mais que um antibiótico constituem estratégias 

importantes com vista a combater as doenças infeciosas e as bactérias 

multirresistentes;[2] segundo certos autores, o surgimento de resistências aos antibióticos 

é um processo que não pode ser completamente prevenido, sendo porém precipitado 

pelo uso irracional destes fármacos, pelo que pode, todavia, ser altamente mitigado por 

meios variados, os quais se encontram abaixo descritos.[3] 

Políticas nacionais para o uso racional de antibióticos: a frequência das resistências a 

antimicrobianos é comprovadamente menor em países nos quais são adotadas medidas 

apropriadas para promover a minimização do surgimento de MO resistentes, as quais 

incluem limitações na publicidade a medicamentos, vigilância do uso de antibióticos, 

promoção do uso racional de antimicrobianos em humanos e animais e isolamento – com 

possível descontaminação – de doentes portadores de micróbios multirresistentes.[3] 

Uso racional de antibióticos a nível hospitalar e a nível comunitário: um coerente 

conjunto de normas e orientações hospitalares com vista a apoiar o uso racional de 

antibióticos nestas instalações tem um crucial papel no controlo do desenvolvimento de 

resistências por parte dos MO presentes nos hospitais. A elaboração de uma lista 

consistente e restritiva de antimicrobianos utilizados e de guidelines de tratamento, bem 

como a vigilância de prescrições e das resistências bacterianas, são elementos 

fundamentais de uma política de regulação da antibioterapia praticada em meio 

hospitalar.[5] Na comunidade, campanhas e políticas que visem a correta utilização dos 

antibióticos devem estender-se a um amplo conjunto de espaços, nomeadamente 

farmácias e espaços de venda de medicamentos sem prescrição médica obrigatória, 

unidades de cuidados de saúde em ambulatório e locais de atividade agrícola. É de 
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extrema importância, quer para a saúde individual quer para a saúde pública, que a 

população seja dissuadida da administração de antibióticos em caso de viroses ou 

infeções auto-limitadas, optando somente por medicação para o alívio sintomático. Em 

contrapartida, e com fim a incentivar o interesse económico por parte das entidades que 

dispensam e que prescrevem os antibióticos em limitar a disponibilidade dos mesmos a 

nível comunitário e contribuir assim para a sua utilização racional, torna-se necessária a 

implementação de políticas motivacionais específicas, tais como a transparência pública 

em relação à frequência de dispensa ou prescrição de antibióticos por parte de cada 

entidade.[3] 

Educação e instrução da população: a automedicação de doentes com antibióticos 

adquiridos sem prescrição médica é particularmente comum nas regiões da África, Ásia, 

América do Sul, Europa do Leste e Sul da Europa; nestes pontos do globo 

(representativos tanto de países desenvolvidos como de países em desenvolvimento); 

não obstante o positivismo com que a população encara os antibióticos, verifica-se 

generalizadamente um fraco conhecimento acerca destes fármacos e das doenças a que 

se destinam para fins terapêuticos. Por conseguinte, e devido igualmente ao acesso a 

antibióticos sem prescrição médica, são também comuns nestas zonas geográficas 

certos comportamentos de risco suscetíveis de precipitar resistências a antimicrobianos e 

infeções incuráveis, tais como a administração de antibióticos em posologia insuficiente, 

o armazenamento de antibióticos que haviam sobrado de regimes de tratamento 

anteriores e inclusive a partilha de antibióticos e outros medicamentos entre várias 

pessoas. Com a finalidade de mitigar e prevenir tais riscos e hábitos, os países devem 

investir na consciencialização dos usos e dos perigos inerentes aos antibióticos e às 

doenças infeciosas por parte da população, e em campanhas para o uso racional dos 

antimicrobianos que promovam a efetiva sustentabilidade das modificações dos hábitos e 

comportamentos sociais neste âmbito, bem como interditar o acesso a antibióticos sem 

receita médica.[3] 
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Abuso de antibióticos 

Em contrapartida, a toma de uma dose excessiva de um antibiótico acarreta o risco de 

precipitar a manifestação ou a intensificação dos típicos efeitos secundários destes 

fármacos, bem como o aparecimento de infeções particularmente problemáticas. A colite 

pseudomembranosa, provocada pela bactéria Clostridium difficile, é um clássico exemplo 

de uma patologia infeciosa cujas causas remetem diretamente à administração abusiva e 

sobredosagem de antibióticos. Apesar de se tratar de uma infeção tradicionalmente 

hospitalar, tem-se registado um acréscimo no número de casos a nível comunitário. Do 

ponto de vista fisiopatológico, as alterações microbiológicas da flora bacteriana intestinal 

– verificadas em consequência do uso de antibióticos – são o principal fator 

predisponente ao desenvolvimento de colite pseudomembranosa, e os antibacterianos 

empiricamente mais suscetíveis de despoletar esta infeção são penicilinas, 

fluoroquinolonas, cefalosporinas de terceira geração e a clindamicina. A bactéria 

Clostridium difficile é comum na natureza, sendo no entanto esporádica na flora intestinal 

de neonatos e indivíduos saudáveis; contudo, o uso de antibióticos (sobretudo de forma 

excessiva) pode provocar o extermínio de outras bactérias comensais e permitir que a 

Clostridium difficile colonize e ocupe os espaços outrora ocupados por estes MO; 

posteriormente, esta bactéria segrega uma citotoxina e uma enterotoxina, que atuam a 

nível do cólon, formando placas esbranquiçadas sobre as suas paredes designadas por 

pseudomembranas – facilmente identificadas numa sigmoidoscopia – e provocando uma 

intensa secreção de fluidos que culmina numa diarreia que se manifesta habitualmente 5 

a 10 dias após a toma excessiva do antibiótico. Esta diarreia é variável no aspeto e na 

frequência das dejeções, e por vezes sanguinolenta; dor e distensão abdominal são 

outros sintomas comuns desta infeção. O megacólon tóxico consiste numa evolução 

maligna da colite pseudomembranosa; embora raro, ocorre com maior probabilidade nos 

doentes que se automedicam com antidiarreicos na tentativa de controlar as dejeções. 

Em termos sintomatológicos, os doentes que desenvolvem o megacólon tóxico 

apresentam no geral uma significativa má disposição e morbilidade, distensão abdominal 

mais pronunciada, dores mais intensas e taquicardia. Perfuração intestinal e sépsis são 

complicações raras, mas prováveis. O diagnóstico destas patologias é baseado na 

deteção das toxinas de Clostridium difficile nas fezes e, em situações pontuais, 

sigmoidoscopia; em caso de suspeita de perfuração intestinal ou de megacólon, recorre-

se habitualmente à radiografia abdominal e/ou tomografia computorizada. A nível de 

tratamento disponível, a antibioterapia atualmente estipulada e praticada consiste em 

metronidazol ou vancomicina por via oral; todavia, esta infeção tem uma probabilidade 

não desprezável de recidiva após o tratamento de entre 15% e 20%, para a qual é 

utilizada vancomicina em concentrações superiores, mais tóxicas. Em doentes com 
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reincidências frequentes de infeção por Clostridium difficile, a resolução das mesmas 

torna-se mais eficiente com um transplante fecal, isto é, uma infusão de fezes 

provenientes de um dador saudável; este procedimento auxilia na cura da infeção 

presumivelmente através da reposição da flora bacteriana intestinal normal.[6] 

 

Com este caso de estudo, é possível reconhecer que o problema de saúde pública 

inerente à resistência aos antibióticos tem proporções pandémicas, muito apesar das 

várias campanhas, alertas e divulgações que abordam este flagelo levadas a cabo nas 

farmácias, nas unidades de cuidados de saúde e através dos media. Além disso, o 

minucioso processo de sensibilização e transmissão de conhecimentos à comunidade 

acerca dos perigos que os antibióticos representam quando não são tomados 

adequadamente e da sua relativa segurança está ainda atualmente em decurso, havendo 

perspetivas de um futuro em que tais conhecimentos sejam inclusive transmitidos 

precocemente a gerações vindouras num contexto educativo, nomeadamente a nível 

escolar, e que consequentemente estes fármacos sejam utilizados com maior cautela, 

consideração e respeito por parte dos doentes, reconhecendo simultaneamente a sua 

importância, a necessidade de existirem e a pontualidade com que devem ser tomados. 

O documento apresentado no Anexo 1 da secção final do presente relatório consiste 

num panfleto informativo destinado aos utentes que surgem na farmácia para aviar 

prescrições médicas onde constem antibióticos. Este folheto terá sido numa primeira fase 

impresso e entregue à Dra. Maria Teresa Gaião (a Orientadora do meu estágio), tendo 

sido posteriormente – após apreciação, menção de correções e aperfeiçoamentos 

necessários e aprovação por parte da mesma – impressos vários exemplares da versão 

final do folheto, os quais foram apresentados aos restantes elementos integrantes da 

equipa da farmácia e distribuídos na sua totalidade pelos utentes; as poucas dezenas de 

cópias do boletim que foram impressas esgotaram-se por completo em cerca de 3 

meses, tendo havido necessidade de impressão de novo conjunto de panfletos. 
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Diarreia: Causas Versus Tratamentos 

 

Sendo os fármacos antidiarreicos – devido à publicidade e à sua fácil disponibilidade 

nas farmácias e parafarmácias – frequentes agentes de automedicação, a fútil utilidade 

destes medicamentos é habitualmente negligenciada, assim como os riscos inerentes à 

sua utilização. A diarreia constitui uma condição comum, incómoda e por vezes até 

incapacitante, dada a morbilidade que lhe está associada. Com este trabalho, realizado a 

partir da minha perceção relativamente ao elevado índice de vendas do medicamento 

Imodium® (Johnson & Johnson, Lda.) na farmácia onde estagiei e também da aparente 

carência de informação dirigida aos utentes sobre estes fármacos, pretendo clarificar as 

diversas causas que possam despoletar uma diarreia, outros sintomas que possam surgir 

em paralelo e eventuais complicações, bem como esclarecer quais os casos em que é 

seguro o tratamento farmacológico e os casos em que o encaminhamento do doente para 

o médico torna-se imperativo. 

 

A diarreia pode definir-se como o resultado de uma reversão do fluxo de água e 

eletrólitos (EOs) entre o lúmen intestinal e o organismo, pelo que estes nutrientes 

essenciais são segregados para o intestino, ao invés de absorvidos; tal fenómeno traduz-

se na dejeção de fezes aquosas. A grande quantidade de água nas fezes é portanto 

resultante de uma perturbação nos mecanismos fisiológicos normais de absorção de 

EOs, água e substratos orgânicos a nível do intestino grosso e intestino delgado.[7] 

A vertente aguda da diarreia é extremamente frequente e de duração geralmente 

limitada a não mais de 14 dias (de acordo com a World Health Organization[7]) ao passo 

que a diarreia crónica – que se manifesta durante pelo menos 14 dias – está associada a 

patologias intestinais crónicas, tais como a doença de Crohn ou o síndrome do cólon 

irritável.[8] Em termos fisiopatológicos, a reversão do fluxo de água e sais minerais de 

absorção para secreção pode ser desencadeada quer por uma força osmótica com 

origem no lúmen intestinal que promove a excreção de água, quer por uma estimulação 

dos enterócitos no sentido de segregarem teores anormais de água e EOs para o lúmen; 

a partir destes dois mecanismos, a diarreia desdobra-se em três tipos: a diarreia 

osmótica, causada por um fluxo osmótico de água para o trato gastrointestinal (TGI) cuja 

intensidade é proporcional à quantidade ingerida de um composto osmoticamente ativo 

que, por não ser digerido nem absorvido pelo TGI, estabelece um gradiente osmótico 

entre os enterócitos e o conteúdo luminar intestinal, o qual é compensado pela excreção 

de água nas fezes. A eventual diarreia resultante é ligeira e facilmente debelada pela 

descontinuação da ingestão da substância problemática, e as dejeções que lhe estão 

associadas possuem uma osmolalidade carateristicamente elevada, ou seja, de valor 
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superior a 100 mOsm/kg; a diarreia secretora, que é habitualmente causada por 

infeções bacterianas do TGI, na qual os mecanismos de transporte de iões dos 

enterócitos tornam-se alterados para um estado de secreção ativa na sequência de 

vários mecanismos possíveis, nomeadamente pela ação das enterotoxinas (que são 

compostos produzidos por bactérias nocivas com capacidade de estimular a secreção de 

EOs através de um aumento da concentração de um segundo mensageiro intracelular), 

ou devido ao facto de a própria infeção despoletar a produção de citoquinas pró-

inflamatórias, atraindo células inflamatórias e contribuindo para a secreção de fluidos 

para o lúmen em consequência da ação de prostaglandinas e do fator de ativação 

plaquetária (PAF). Ao contrário da diarreia osmótica, este tipo de diarreia está associada 

a dejeções fecais mais frequentes, incondicionadas pela ingestão de alimentos e com 

uma osmolalidade normal (igual ou inferior a 100 mOsm/kg);[7][8] a diarreia exsudativa é 

etiologicamente idêntica à diarreia secretora, destacando-se no entanto pela presença de 

sangue e/ou pus nas dejeções; esta diarreia é particularmente caraterística de patologias 

intestinais graves, tais como a doença de Crohn, a síndrome do cólon irritável e a colite 

ulcerativa, bem como certas infeções (quando está envolvida perfuração intestinal).[8] 

Uma panóplia de vários e distintos agentes podem ser apontados como causas de 

episódios de diarreia; a diarreia aguda e autolimitada é sobretudo vírica e relativamente 

comum, sendo inúmeras as espécies de vírus capazes de originá-la, embora os 

norovírus, adenovírus, astrovírus e rotavírus se destaquem em particular – estes últimos 

são considerados os mais frequentes responsáveis por diarreias víricas, provocando 

períodos de dejeções frequentes que perduram durante 3 a 7 dias com a possibilidade de 

deixar o doente intolerante à lactose durante mais de um mês. Também diversos tipos de 

bactérias e parasitas são capazes de despoletar diarreia como sinal de infeção (à qual 

naturalmente outros sinais e sintomas estão associados, tais como febre); por entre as 

bactérias mais habitualmente associadas a diarreias incluem-se os géneros Salmonella, 

Shigella, Campylobacter, a bactéria Vibrio cholerae e certas estirpes de Escherichia coli, 

ao passo que os organismos parasitários mais importantes como causadores de diarreia 

são a Giardia lamblia, a Entamoeba histolytica e o género Cryptosporidium.[7][9][10] As 

diarreias podem também ser não-infeciosas, como é o caso das dejeções inerentes a 

patologias crónicas como a síndrome do cólon irritável, doença de Crohn e doença 

celíaca. Além disso, certos indivíduos desenvolvem diarreia ao ingerir determinados 

edulcorantes em excesso ou lactose, devido à possível incapacidade de digerir estes 

produtos. Certos medicamentos, nomeadamente antibióticos, antiácidos com magnésio e 

antineoplásicos podem igualmente originar diarreias. Uma intervenção cirúrgica sobre o 

TGI pode também provocar diarreia se o trânsito intestinal se tornar mais célere.[9] 
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O contacto fecal-oral (raro) e a ingestão de alimentos ou água contaminados 

constituem os perigos chave em termos de transmissão e aquisição de diarreias 

infeciosas. A diarreia do viajante é a designação dada à diarreia contraída por 

emigrantes que viajam para países subdesenvolvidos da América Latina, Ásia, África ou 

Caraíbas (nos quais certos agentes infeciosos podem constituir uma ameaça por serem 

considerados endémicos e frequentes contaminantes de alimentos).[9] 

A primeira, principal e mais grave complicação da diarreia é a desidratação, a qual se 

pode tornar particularmente preocupante em bebés, crianças, idosos e imunodeprimidos. 

A perda de água e EOs, com consequente redução do teor de água corporal, 

compromete o adequado funcionamento dos órgãos, podendo inclusive despoletar 

choque hipovolémico, coma e morte – recém-nascidos e bebés podem morrer de 

desidratação severa secundária a uma diarreia dentro de um dia![9] Os mais importantes 

sinais de desidratação incluem: sede, urina escura e escassa, fadiga, secura da pele e 

das mucosas, tonturas e consciência diminuída; nos bebés e crianças desidratadas vale 

a pena ainda salientar a falta de lágrimas no choro.[7][9] Dores abdominais, náuseas e 

perda da continência fecal são também sintomas e sinais caraterísticos da diarreia; no 

entanto, a presença de febre, sangue ou pus nas dejeções, dor abdominal severa e/ou 

dejeções líquidas que persistem por um período de tempo superior a 2 dias (mais de 24 

horas para crianças) são indícios de uma situação clínica que exije atenção médica.[9] 

O diagnóstico do agente causal de uma situação de diarreia nem sempre é 

necessário, sobretudo em diarreias autolimitadas que se resolvem dentro de 1 a 2 dias. 

No entanto, em imunodeprimidos e em diarreias crónicas – situações em que é 

consensualmente obrigatória a identificação do agente infecioso – uma biópsia intestinal 

ou uma sigmoidoscopia/colonoscopia pode ser indicada pelo médico, bem como 

inoculação e cultura das bactérias presentes nas dejeções. Pode ser também relevante 

calcular a osmolalidade das dejeções, com fim a determinar o tipo de diarreia (osmótica 

ou secretora) e por conseguinte obter informações sobre a respetiva patogénese e o tipo 

de tratamento necessário.[9][7] 
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A terapia de rehidratação oral constitui o principal, o fundamental e na maioria dos 

casos o único procedimento necessário no tratamento de um episódio de diarreia; esta é 

idealmente constituída pela ingestão de água com glucose ou de soluções específicas 

para rehidratação oral, tais como a preparação Dioralyte® (Korangi - Produtos 

Farmacêuticos, Lda.), mas também pode ser levada a cabo através da ingestão de água 

e de líquidos ricos em EOs, tais como sopas, sumos de fruta e outras bebidas sem 

cafeína.[9][11] Quanto ao recurso a antibioterapia, esta nem sempre é indicada como parte 

do tratamento das diarreias infeciosas, sendo restrita a diarreias com atributos clínicos 

e/ou etiológicos específicos e sujeita a prescrição médica; contudo, o emprego destes 

fármacos está sempre indicado em caso de infeções entéricas por Shigella, Vibrio 

cholerae e Giardia lamblia. Recentemente, algumas estirpes de probióticos revelaram-se 

eficazes quando usados como terapia adjuvante em diarreias agudas infantis.[12] 

Os fármacos obstipantes acabam por raramente ter utilidade, além de serem 

potencialmente prejudiciais.[12] Em Portugal, a loperamida é o principal obstipante 

aprovado e comercializado,[13] uma vez que proporciona o alívio sintomático dos períodos 

de diarreia devido à sua capacidade de diminuir o número de dejeções e aumentar o 

volume e a consistência das fezes; este efeito é atribuído à ligação deste fármaco aos 

recetores opiáceos presentes na parede dos intestinos, de forma a inibir a libertação de 

acetilcolina e de prostaglandinas, pelo que ocorre uma redução do peristaltismo e um 

aumento do tónus do esfíncter anal; logo, o tempo de trânsito intestinal e a continência 

fecal são ambos aumentados. Todavia, é advertido ao doente nos Folhetos Informativos 

dos medicamentos à base de loperamida que devem interromper a administração do 

fármaco e procurar um médico caso não se verifiquem melhorias sintomáticas dentro de 

no máximo 48 horas após o início do tratamento.[14] 

No que toca a medidas preventivas, há somente 2 tipos de diarreias cuja prevenção é 

possível: a diarreia por rotavírus, para a qual estão disponíveis as vacinas orais Rotarix® 

(GlaxoSmithKline Biologicals, S.A.) e RotaTeq® (Sanofi Pasteur MSD) no mercado, 

destinadas a bebés. A vacina RotaTeq® é pentavalente e administrada em três doses: 

aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade, ao passo que a Rotarix® é tomada em duas doses, 

sendo a primeira às 6 semanas de idade e a seguinte entre as 10 e as 24 semanas de 

vida; e a diarreia do viajante, em relação à qual está estipulado um conjunto de cuidados 

e práticas – destinados a quem viaja para países de risco – com vista a preveni-la, entre 

os quais: evitar utilizar água da torneira e leite não pasteurizado para consumo, e não 

ingerir frutas, legumes, peixe, carne ou marisco crus ou em refeições frias.[9] 
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Os medicamentos obstipantes possibilitam uma redução da morbilidade e da 

incapacidade inerente a um episódio de diarreia ao diminuírem o número de dejeções. 

Tratam-se portanto de fármacos destinados ao alívio sintomático – contudo, estas 

substâncias são dramaticamente nocivas quando administradas com a intenção de 

controlar, nomeadamente, diarreias infeciosas não víricas, uma vez que ao concentrarem 

o agente causal nos intestinos impedindo a sua eliminação fisiológica através das 

dejeções fecais, promovem o aparecimento de graves complicações como a perfuração 

intestinal e a distensão abdominal severa. Por conseguinte, a possível causa e a 

sintomatologia que acompanha as dejeções fluidas e frequentes de um episódio de 

diarreia são aspetos que têm de ser considerados ao ponderar a dispensa e/ou a toma de 

fármacos obstipantes. 

À semelhança da finalidade e aplicabilidade do anterior caso de estudo, elaborei um 

segundo boletim informativo destinado aos utentes da farmácia, o qual se encontra 

representado no Anexo 2. Este folheto foi igualmente entregue à Orientadora de estágio 

para avaliação do seu conteúdo, sendo perante aprovação da mesma apresentado a toda 

a equipa da farmácia, a qual demonstrou-se veementemente satisfeita; posteriormente, o 

mesmo fora impresso em número significativo para subsequente distribuição aos utentes, 

tal como o panfleto elaborado no âmbito do anterior caso de estudo.  
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Hipotensão Arterial: Como Justificá-la e Como Tratá-la 

 

Ao contrário da hipertensão arterial (e em comparação com a mesma), a condição 

oposta foi, na minha opinião pessoal, tema de fraca atenção e de pouca relevância no 

decorrer das unidades curriculares que compõem o Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas; tal constatação, bem como o facto de eu ter sido confrontado com vários 

casos de valores muito reduzidos de tensão arterial sem ter conseguido apontar uma 

explicação crível, levou-me a elaborar o presente tema de estudo, o qual se trata 

sobretudo de uma tentativa de discriminar e categorizar os diferentes tipos de hipotensão 

arterial (hTA), compilar a considerável panóplia de causas que podem originar esta 

frequente condição, referenciar as diversas opções de tratamento e indicar as medidas 

não farmacológicas que podem ser aconselhadas aos doentes na farmácia comunitária. 

 

Entende-se por Tensão Arterial – ou Pressão Arterial (PA) – a pressão que o sangue 

exerce sobre as paredes das artérias ao ser bombeado pelo coração, sendo determinada 

pela medição de dois valores, correspondentes a dois instantes: a PA sistólica e a PA 

diastólica, que correspondem respetivamente à tensão arterial no momento de sístole e 

à tensão arterial quando o coração está em diástole. É habitual representar um valor de 

PA como o valor da tensão sistólica seguido do valor da tensão diastólica, sendo os 

milímetros de mercúrio (mmHg) a unidade utilizada; por exemplo, 132/89 mmHg.[15] 

As diretrizes atuais estipulam como ideais os valores de PA inferiores a 120/80 

mmHg.[16] Valores de PA sistólica compreendidos entre 120 e 140 – ou entre 80 e 90 

para a PA diastólica – são considerados normais-altos, pelo que apesar de não 

representarem qualquer potencial perigo, estão associados a um risco acrescido de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pelo que devem ser tomadas medidas no 

sentido de reduzi-los, nomeadamente por meio de modificações do estilo de vida. Os 

valores 140/90 representam os limiares a partir dos quais a hipertensão arterial é 

considerada;[17] em contrapartida, a hipotensão arterial (hTA) está plausivelmente 

presente caso a PA desça a valores tão ou mais baixos que 90 (sistólica) ou 60 

(diastólica), de acordo com o representado na Imagem 1.[16][17] Porém, é importante frisar 

que valores de PA próximos ou ligeiramente superiores a 90/60 mmHg podem ser vistos 

como saudáveis, sendo encarados como preocupantes unicamente na presença da 

sintomatologia inerente à hTA,[16] a qual engloba: tonturas, síncope/lipotimia, náuseas, 

visão turva, falta de concentração, fadiga e depressão.[18] Por outras palavras, a 

acusação de valores de PA consistentemente baixos não implica a existência de uma 

doença ou condição de saúde que exija atenção médica, a menos que o indivíduo 

apresente algum dos sintomas acima referidos.[16] 
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Uma consulta médica permite ao doente com hTA uma avaliação do seu estado geral, 

além de permitir a deteção de outras condições ou sinais que estejam presentes a par da 

hTA bem como o despiste de determinadas patologias que possam estar na origem da 

mesma. Diversas são as etiologias possíveis associadas a valores de PA demasiado 

baixos e segundo as quais os mesmos podem ser explicados, nomeadamente: 

Desidratação, associada à perda do teor de água no plasma sanguíneo e 

consequentemente redução do volume de sangue em circulação e da própria PA. Fadiga 

e tonturas são sintomas da desidratação que podem também ser devidos à própria 

redução da PA. No choque hipovolémico – uma grave complicação da desidratação – 

ocorre uma repentina diminuição da PA com comprometimento da oxigenação tecidular, 

o que pode levar à morte em algumas horas; 

Imagem 1 – Interpretação dos valores de Pressão Arterial (PA) no adulto[17] 
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Gravidez. Na mulher grávida, o sistema circulatório é maior e expande-se 

progressivamente ao longo da gestação, pelo que é usual que os valores de PA sejam 

inferiores relativamente aos valores anteriores à conceção; após o parto, a PA retorna 

aos níveis anteriores à gravidez; 

Doenças cardíacas tais como bradicardia, patologias das válvulas cardíacas, 

insuficiência cardíaca e enfarte do miocárdio causam hTA, uma vez que o coração torna-

se incapaz de bombear o sangue a uma pressão superior ao mínimo necessário para a 

irrigação uniforme de todo o organismo;[16] 

Patologias endócrinas como o hipotiroidismo, insuficiência das glândulas adrenais ou 

da glândula pituitária (défice de hormonas corticóides) e hipoglicemia podem manifestar-

se com hTA, devido a desequilíbrios hormonais. Indivíduos com diabetes podem 

igualmente, derivado da eventual desidratação, desenvolver hipotensão;[16][18] 

Perdas abundantes de sangue devido a hemorragias, ao diminuírem o volume 

sanguíneo e o débito cardíaco, causam uma direta redução da PA; 

Septicémia. A disseminação de uma infeção para a corrente sanguínea pode levar a 

uma condição de risco de vida designada por choque sético, caraterizado por uma 

intensa vasodilatação que origina um perigoso decréscimo da PA;[16] 

Choque anafilático. Trata-se de uma reação alérgica sistémica, exacerbada e 

potencialmente fatal, desencadeada pela exposição de certos indivíduos a determinados 

alergénios. À semelhança do mecanismo inerente à septicémia, ocorre uma pronunciada 

dilatação dos vasos sanguíneos e uma profunda hipotensão, entre outros sintomas e 

sinais;[16][19] 

Anemias, nomeadamente derivadas de carências alimentares, causam hTA devido à 

redução da concentração de eritrócitos no sangue.[16] 

 

Certos medicamentos podem reduzir a PA a níveis sintomáticos, estando entre os 

mais relevantes: os diuréticos e outras substâncias ativas empregues no tratamento da 

hipertensão arterial, tais como a furosemida e a hidroclorotiazida (causam desidratação); 

os bloqueadores alfa, onde se incluem a prazosina e o labetalol e os beta-bloqueadores 

timolol, atenolol e propranolol (comprometem a função cardíaca); certos anti-

parkinsónicos, nomeadamente o pramipexol e a levodopa, e antidepressivos tricíclicos 

como a imipramina, protriptilina e trimipramina (têm efeitos indesejáveis sobre o sistema 

cardiovascular que podem resultar em hipotensão); e as substâncias ativas sildenafil, 

vardenafil e tadalafil, principalmente em combinação com nitroglicerina 

(vasodilatadores).[16] 
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Consoante a causa e o momento do dia em que ocorre, a hTA é habitualmente 

dividida por parte da comunidade médica em várias categorias, sendo as mais frequentes 

e de maior relevância clínica descritas seguidamente: 

Hipotensão ortostática ou postural: consiste em uma queda da PA no momento em 

que o indivíduo se levanta de uma posição sentada ou deitada. É em termos etiológicos o 

tipo de hTA mais diversificado, podendo ter origem em uma ou mais das condições 

anteriormente mencionadas, embora a desidratação seja a principal. Ao mudar o corpo 

para uma posição ortostática, a ação da gravidade sobre o sistema circulatório predispõe 

a uma acumulação de sangue nos membros inferiores com consequente diminuição da 

irrigação cerebral; em circunstâncias normais, o organismo reage a este efeito através de 

um aumento da atividade do sistema nervoso autónomo simpático, o que resulta em 

vasoconstrição e aumento da frequência cardíaca, a fim de reestabelecer uma circulação 

fluente do sangue pelo corpo – quando por qualquer motivo esta resposta fisiológica falha 

ou é insuficiente, a hipotensão ortostática (sintomática) ocorre. Não obstante a 

diversidade de causas na origem deste tipo de hTA (desidratação, gravidez, diabetes, 

hipertermia...), a idade é um fator bastante preponderante, pois cerca de 20% das 

pessoas com mais de 65 anos experienciam hipotensão ortostática; um ato demasiado 

repentino de levantar o corpo de uma posição sentada ou deitada para a posição vertical 

pode também desencadeá-la em indivíduos saudáveis.[16][20] 

Hipotensão pós-prandial: é por certos autores considerada uma variante de 

hipotensão ortostática já que, à semelhança da mesma, afeta sobretudo idosos – bem 

como pessoas medicadas para hipertensão arterial ou com certas patologias 

neurológicas, como a doença de Parkinson – e surge devido à falência dos mecanismos 

fisiológicos para reposição de uma circulação sanguínea fluente (vasoconstrição, 

aumento da frequência cardíaca) após concentração de um elevado volume de sangue 

no TGI na sequência de uma refeição. Este tipo de hipotensão pode ser prevenida 

através de refeições ligeiras e com reduzidos teores de carbohidratos.[16][20] O mecanismo 

envolvido na redução da PA por parte dos carbohidratos ingeridos na dieta não está 

ainda clarificado; porém, é reconhecido que este é o macronutriente que maior influência 

exerce no decréscimo pós-prandial da PA, e que este tipo de hTA é atenuado pela 

ingestão de água imediatamente antes das refeições.[21] 

Hipotensão neuralmente mediada (HNM): atinge principalmente indivíduos mais 

jovens, e advém de uma redução da PA resultante de longos períodos de tempo 

decorridos com o corpo mantido em posição ortostática (contudo, a lipotimia resultante de 

uma situação emocionalmente intensa insere-se também neste tipo de hTA). Quanto 

mais tempo o organismo permanece em posição vertical, maior é a tendência para 

ocorrer deposição de sangue nos membros inferiores com um consequente decréscimo 
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do volume de sangue que atinge o cérebro, do retorno venoso, do débito cardíaco e da 

PA; de acordo com o que é fisiologicamente esperado, o organismo adapta o sistema 

circulatório ao efeito da força da gravidade com vista a impedir este fenómeno e a fazer 

chegar maior quantidade de sangue ao cérebro; sucintamente, os barorrecetores 

existentes a nível das artérias e das regiões cardiopulmonares detetam esta redução da 

PA, a qual é transmitida ao sistema nervoso central, que por sua vez regula a circulação 

sanguínea por meio de alterações na estimulação exercida pelos nervos simpáticos e 

parassimpáticos, de forma a manter uma viável irrigação cerebral enquanto o corpo está 

em posição vertical. No despoletar da HNM, contudo, verifica-se um predomínio da 

atividade parassimpática, o que faz com que a frequência cardíaca abrande, promovendo 

ainda mais a deposição de sangue nos membros inferiores e a consequentemente 

deficiente irrigação cerebral, pelo que surge a síncope e os outros sintomas de 

hTA.[16][20][22] Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos neste tipo de hTA são se 

encontram ainda completamente clarificados, tendo sido apresentadas várias teorias com 

a finalidade de explicar a resposta hemodinâmica complexa que se desenvolve na HNM. 

A teoria ventricular explica que, embora ocorra uma resposta reflexa face a um 

decréscimo da PA traduzida num incremento da atividade das vias simpáticas aferentes e 

por conseguinte num efeito cronotrópico e inotrópico positivo, o aumento excessivo da 

frequência cardíaca promove uma hipovolémia ventricular derivada da contração dos 

ventrículos a um ritmo superior ao do retorno venoso; esta redução do volume sanguíneo 

intraventricular é detetada pelos neurónios aferentes ventriculares, os quais são ativados 

e desencadeiam uma resposta parassimpática inibitória que resulta em bradicardia e 

hipotensão. Embora plausível, esta teoria demonstrou-se incapaz de justificar um número 

considerável de observações experimentais, tais como o facto de estudos recentes não 

detetarem decréscimos significativos no tamanho ou no enchimento dos ventrículos em 

doentes com episódios recorrentes de HNM; apesar disso, a teoria ventricular pode 

descrever um possível mecanismo para a patogénese de episódios esporádicos de HNM 

em indivíduos saudáveis. Outros estudos demonstraram que um aumento da atividade 

simpática não é essencial para o desenvolvimento deste tipo de hipotensão. É também 

considerada a possibilidade de que a presença de anomalias na resposta reflexa vascular 

face ao stress ortostático possa desempenhar um importante papel na fisiopatologia da 

HNM.[22] 
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Hipotensão severa associada a choque: pode ser provocada por um amplo conjunto 

de condicionantes, com a particularidade de se tratar de um tipo de hTA especialmente 

grave e inerente a uma situação de urgência, não sendo reversível sem cuidados 

médicos imediatos. Entre as suas vertentes mais importantes destacam-se o choque 

séptico (na sequência de uma septicémia e da ação das toxinas bacterianas), o choque 

hipovolémico (no qual ocorre uma perda massiva de sangue ou outros fluidos corporais 

devido a hemorragias, queimaduras graves e diarreia severa, entre outras causas), o 

choque cardiogénico (com origem numa grave insuficiência cardíaca) e o choque por 

vasodilatação (derivado de uma dilatação arterial abrupta e proeminente que pode 

ocorrer em consequência de uma reação alérgica severa – sendo neste caso em 

particular designado por choque anafilático – ou de envenenamento, falência hepática ou 

um traumatismo craniano severo).[20] 

 

Em termos fisiopatológicos a hTA pode, em suma, advir de pelo menos um dos três 

distúrbios seguintes: 

- Incapacidade por parte do coração para bombear o sangue com pressão suficiente 

para a irrigação de todas as partes do corpo; 

- Vasodilatação periférica significativa, devido à qual o sangue em circulação exerce 

menor pressão sobre as paredes vasculares; 

- Volume sanguíneo intravascular reduzido.[23] 

 

Apesar de a hTA ser reversível (na maioria dos casos até sem ajuda médica), o seu 

tratamento e prevenção dependem logicamente daquilo que está a originá-la, de tal 

modo que há uma tendência para tratar antes a condição ou doença que origina a hTA 

(desidratação, hipotiroidismo, insuficiência cardíaca, choque...), já que a hTA acaba por 

ser secundária a estes problemas de saúde. Todavia, na incerteza quanto ao que possa 

estar a originar a hTA ou na ausência de um tratamento eficaz, a finalidade é subir a PA e 

aliviar a sintomatologia; dependendo da idade, estado geral de saúde e do tipo de hTA, 

tal objetivo pode ser atingido através das seguintes medidas: aumentar a ingestão de 

água, a fim de evitar a desidratação e aumentar o volume de fluido intravascular; usar 

meias de compressão com vista a evitar ou minimizar a acumulação de sangue nas 

extremidades inferiores do corpo;[24] o incremento da quantidade de sal na dieta constitui 

uma forma controversa de fazer subir a PA, tendo em conta o aumento do risco de 

desenvolvimento de várias outras patologias promovidas pelo consumo excessivo de 

sódio, tais como falência cardíaca, hipertrofia do ventrículo esquerdo e enfarte do 

miocárdio (cuja ocorrência é comprovadamente superior em pessoas com uma dieta rica 

em sódio, independentemente dos efeitos sobre a PA e sobretudo acima dos 60 anos de 
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idade)[25][26], doenças renais (uma vez que a hipernatrémia promove a proteinúria e 

acelera a degeneração da função renal), cancro do estômago (devido à ação irritativa dos 

alimentos salgados sobre as paredes gástricas e à predisposição comprovada a infeções 

por Helicobacter pylori) e osteoporose (derivada do aumento da excreção urinária de 

cálcio associado à hipernatrémia e consequente depleção de cálcio armazenado nos 

ossos).[26][27] Apesar de haver um benefício plausível com o aumento da ingestão de sal 

para efeitos de mitigação da hTA, o aporte excessivo de sódio tem vários efeitos nocivos 

que podem tornar repreensível tal medida, pelo que torna-se importante a marcação de 

uma consulta médica no sentido de ponderar o incremento de sal na alimentação.[24] 

Em particular, a hipotensão ortostática pode ser prevenida com simples gestos 

quotidianos, tais como mudar lentamente de uma posição sentada ou deitada para a 

posição vertical e reduzir ou interromper a ingestão de álcool (vasodilatador). Uma dieta 

constituída por refeições ligeiras, frequentes e com baixo teor de hidratos de carbono 

previne episódios de hipotensão pós-prandial, ao passo que na hipotensão neural a 

prevenção é conseguida evitando situações que possam despoletar os sintomas, tais 

como permanecer durante longos períodos de tempo em pé.[24] 

O recurso a medicação para o controlo da hipotensão ortostática é uma alternativa 

que carece de avaliação médica. Em Portugal, estão disponíveis para tal indicação 

terapêutica as moléculas etilefrina – aprovada e disponível no mercado por intermédio do 

nome comercial Effortil® (Unilfarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, 

Lda.) – e midodrina – comercializada na forma de comprimidos com a designação 

comercial Gutron® (Bluemed, Unipessoal Lda.) – ambos classificados como 

simpaticomiméticos. A primeira é um composto com ação agonística direta sobre os 

recetores adrenérgicos α1 e β1 – como resultado da ativação destes recetores, a 

etilefrina estimula a contratilidade cardíaca, aumenta o volume sistólico sanguíneo e 

promove um incremento da volémia intravascular e, também devido ao aumento do tónus 

venoso, promove o aumento da PA;[28] a segunda, por sua vez, é um pró-fármaco cujo 

metabolito ativo toma a designação de desglimidodrina, o qual é um agonista de ação 

limitada aos recetores α-adrenérgicos, pelo que provoca vasoconstrição e tonificação de 

toda a circulação venosa periférica e assim aumenta a resistência vascular periférica, 

combate a acumulação de sangue nas extremidades do corpo e eleva a PA.[29] Em 

contexto hospitalar, estão ainda disponíveis a dopamina em solução para perfusão e a 

noradrenalina em solução injetável, estando ambas as substâncias indicadas na 

hipotensão aguda grave, associada nomeadamente a situações de choque.[30][31] 
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É imensa e diversa a variedade de problemas de saúde aos quais se pode atribuir 

uma situação de hTA com relevância clínica (isto é, sintomática), não obstante a 

simplicidade da sua fisiopatologia, e a observação de um médico pode tornar-se 

imprescindível caso os sintomas sejam persistentes, uma vez que a consulta médica 

permite o despiste da causa da hipotensão e a averiguação da necessidade de 

tratamento farmacológico ou de uma revisão da medicação habitual do doente. 

O Anexo 3 que consta na secção dos anexos foi elaborado com base na informação 

científica por mim recolhida para o desenvolvimento deste caso de estudo, consistindo 

num cartaz elucidativo de 2 páginas destinado a ser afixado na farmácia para efeitos de 

informação interna; este cartaz instrutivo foi, tal como os restantes documentos 

discriminados na secção dos anexos, apresentado primeiramente à Orientadora de 

estágio, e teve uma veemente aprovação tanto por parte da Dra. Maria Teresa Gaião 

como por toda a equipa da farmácia, tendo sido posteriormente afixado na farmácia em 

local visível e inacessível ao público.  
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PARTE 2: 

 

Atividades desenvolvidas ao longo do estágio 
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O estágio curricular ao qual se refere o presente relatório decorreu nas instalações da 

Farmácia das Ribeiras, situada na Rua 31 de Janeiro nº 871, em Perafita. Esta farmácia 

comunitária funciona sob a liderança da farmacêutica Maria Teresa Barata Enes Gaião, a 

respetiva diretora técnica. Com um horário de funcionamento compreendido entre as 9h e 

as 19h30 nos dias úteis, e as 9h e as 13h aos Sábados, o horário de trabalho acordado 

entre mim e a diretora técnica incluiu somente dias úteis das 9h às 13h e das 14h às 18h, 

totalizando 40 horas semanais de trabalho. 

A nível de organização do espaço, a farmácia onde decorreu o estágio é constituída 

por uma zona de atendimento ao público, composto por um balcão com 3 terminais 

informáticos, um espaço de entretenimento infantil, expositores de produtos de venda 

livre na parte central e prateleiras ao longo das paredes com produtos de natureza 

diversa em exposição, incluindo Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal, 

puericultura, produtos capilares, protetores solares, produtos de nutrição pediátrica, 

suplementos alimentares, produtos de ortopedia e, por detrás do balcão (de forma a não 

se encontrarem acessíveis diretamente ao público), medicamentos não sujeitos a receita 

médica. Na divisão mais interna da farmácia, os medicamentos sujeitos a receita médica 

são armazenados por ordem alfabética em armário de gavetas (ou no interior de um 

frigorífico com temperatura controlada) e os excedentes em prateleiras, havendo um 

espaço destinado à conferência de encomendas munido de mais um terminal informático 

destinado à criação e receção das encomendas. Para além destas, outras divisões da 

farmácia incluem um vestíbulo, uma casa de banho, um laboratório, o gabinete da 

direção técnica, um armazém e um gabinete de atendimento personalizado preparado 

para a realização de determinações analíticas ao público, as quais englobam a medição 

da tensão arterial e determinações dos valores sanguíneos de colesterol total, 

triglicerídeos e glucose. A farmácia está também munida de uma balança para a 

determinação do Índice de Massa Corporal a partir da medição do peso e da altura. 

Periodicamente, a farmácia disponibiliza aos utentes apoio para acompanhamento 

nutricional, exames de visão com optometristas e tratamentos/rastreio de afeções 

podológicas, mediante marcação prévia. 

 

Todos os computadores cujo funcionamento apoia os serviços prestados na farmácia 

aos utentes possuem o software Sifarma 2000 instalado, programa sobre o qual eu tinha 

alguns ligeiros conhecimentos antes do início do estágio – adquiridos durante um estágio 

extracurricular realizado numa quinzena de verão do anterior ano letivo e ao longo de 

uma curta formação dedicada à elucidação de noções e procedimentos básicos relativos 

ao Sifarma 2000, realizada durante o anterior período letivo numa das salas do edifício da 

Associação Nacional das Farmácias, no Porto; todavia, este estágio curricular de seis 
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meses terá sido fundamental para efeitos de familiarização com este software, devido ao 

contacto permanente que tive com o mesmo ao longo do estágio. 

 

 

 

 

 

 

No decorrer dos 6 meses de estágio, o trabalho concretizado na farmácia acima 

mencionada e descrita foi variado, tendo contemplado todas as vertentes do quotidiano 

laboral na farmácia comunitária. 

 

Inicialmente, ao longo do primeiro mês, comecei por realizar a verificação de 

encomendas solicitadas diretamente aos laboratórios; tal verificação engloba a 

observação da fatura anexa aos volumes que compõem uma encomenda rececionada na 

farmácia, e através da mesma a comparação dos produtos faturados com os produtos 

efetivamente enviados contidos nos volumes, por forma a verificar a coincidência entre os 

diferentes produtos recebidos, bem como as unidades recebidas de cada produto, os 

Preços de Venda ao Público (PVP) (se estes vierem explicitamente indicados nos 

Maio
•Verificação de encomendas efetuadas a laboratórios;

•Etiquetagem de produtos com PVP definido pela farmácia;

•Armazenamento de produtos e medicamentos nos locais apropriados.

Junho

•Realização de determinações analíticas  (tensão arterial, colesterol total, glicémia, 

triglicerídeos);

•Conferência do resumo de faturas mensal;

•Preparação de um medicamento manipulado (vaselina salicilada a 5%);

Julho
•Verificação e organização do receituário;

•Receção de encomendas;

•Geração de encomendas no sistema informático

Agosto
•Atendimento ao público no balcão;

•Efetuação de reclamações telefónicas;

•Recolha de produtos a retirar do stock por eminência de expiração da validade;

Setembro
•Atribuicão de preços a produtos com PVP determinado pela farmácia;

•Processamento e realização de encomendas instantâneas.

Imagem 2 – Cronograma das atividades realizadas no decorrer do estágio 



25 
 

produtos) e os prazos de validade (nos produtos aos quais se encontrava atribuída uma 

data de expiração da validade). Posteriormente, efetuei a etiquetagem de 

medicamentos e produtos com PVP definido pela farmácia; todos estes produtos 

possuíam a opção “Etiqueta na entrada” ativada na respetiva Ficha de Produto incluída 

na base de dados do Sifarma 2000, pelo que sempre que os mesmos são introduzidos no 

stock da farmácia, o programa disponibiliza a impressão automática das suas etiquetas. 

Uma impressora apropriada para a impressão das etiquetas retangulares encontra-se 

instalada na farmácia, conectada a toda a rede de terminais informáticos, de modo a que 

a obtenção de etiquetas pudesse ser solicitada a partir de qualquer terminal, com recurso 

à opção “Imprimir Cód. Barras” disponível na Ficha de Produto do produto ou 

medicamento cuja etiqueta seja necessária. Da mesma forma, realizei igualmente a 

etiquetagem de medicamentos e produtos rececionados através das encomendas diárias, 

que chegam à farmácia através das empresas de distribuição com as quais a farmácia 

possui acordo. 

No âmbito desta atividade, e ainda durante o primeiro mês do estágio, uma das tarefas 

que considerei particularmente fastidiosa foi a verificação de uma encomenda de 

produtos de puericultura da marca Chicco®, bem como a respetiva etiquetagem, uma vez 

que a maioria dos produtos que constavam nos volumes e na fatura da encomenda eram 

extremamente semelhantes, sendo muito subtis as diferenças; porém, os diferentes 

produtos são distinguíveis através dos seus números de referência, ou “REF”, indicados 

nas embalagens e compostos por uma longa sequência numérica cujos algarismos são 

maioritariamente zeros. O facto de este número REF vir indicado tanto na fatura como 

nas etiquetas com o PVP destes produtos facilitou significativamente a etiquetagem 

correta dos mesmos, embora tanto a sua verificação como a posterior etiquetagem 

tenham sido ambos processos altamente minuciosos. 

 

Também cedo – poucos dias depois – comecei por proceder ao armazenamento de 

medicamentos e produtos nos locais apropriados e nos respetivos espaços reservados 

a cada produto. Todos os medicamentos sujeitos a receita médica, bem como as 

preparações de uso veterinário e colírios (sujeitos ou não a prescrição médica), têm um 

espaço destinado ao seu armazenamento no interior de um armário de gavetas, sendo 

dispostos por ordem alfabética, com separação das formas farmacêuticas; além disso, 

medicamentos contendo em comum a substância ativa e a forma farmacêutica são 

separados por ordem crescente de dose, e dentro da mesma dose separados por ordem 

crescente de número de unidades acondicionadas no interior de cada caixa. Os 

medicamentos sujeitos a prescrição médica obrigatória, em particular, são guardados em 

espaços separados ao longo da maioria das gavetas; um par de gavetas do armário, no 
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entanto, é reservado unicamente ao armazenamento (igualmente por ordem alfabética) 

de colírios, havendo um outro par no qual são guardados somente os produtos cuja 

dispensa está sujeita ao plano de comparticipação especial da diabetes melitus; outras 

gavetas estão reservadas às soluções e suspensões orais e outras ainda reservadas 

especificamente para as suspensões orais de antibióticos; há ainda um espaço 

pertencente a uma das gavetas destinada unicamente ao armazenamento de caixas de 

carteiras de glucosamina. Em uma das gavetas armazenam-se exclusivamente produtos 

de uso veterinário e, conforme exige a legislação, uma outra gaveta está reservada aos 

medicamentos considerados psicotrópicos ou estupefacientes, cuja dispensa é sujeita a 

legislação própria. Várias gavetas atrás do balcão de atendimento estão disponíveis para 

armazenar vários tipos de medicamentos e produtos de venda livre, inclusive dispositivos 

médicos, cosméticos e suplementos alimentares. No armazém, armários de prateleiras 

são usados para guardar os excedentes de todos os produtos que por uma questão de 

logística ou de escassez de espaço disponível não poderiam ser armazenados no local 

apropriado, havendo armários destinados especificamente à arrumação de 

medicamentos de venda livre, medicamentos sujeitos a receita médica de marca, 

medicamentos genéricos, formulações de uso tópico, produtos cosméticos e de higiene 

corporal, xaropes e dispositivos médicos. 

No acima mencionado armário de gavetas, os medicamentos sujeitos a receita médica 

com nome de marca e genéricos são armazenados sem qualquer distinção quanto a esta 

propriedade, ou seja, tanto os medicamentos de marca como os genéricos são 

armazenados da mesma forma no armário de gavetas, conforme unicamente a ordem 

alfabética dos respetivos nomes da marca ou da designação da substância ativa (no caso 

dos medicamentos genéricos). Além disso, certas formulações de marca partilhavam 

exatamente o mesmo espaço com os respetivos genéricos; este facto dificultou-me 

inicialmente a tarefa de arrumar as caixas de medicamentos no espaço correto. O correto 

armazenamento de medicamentos genéricos com mirtazapina foi também 

particularmente delicado em termos de cuidado e atenção exigidos no início do estágio, 

uma vez que para além das várias dosagens disponíveis no mercado, estes 

medicamentos estão separados igualmente pelo número de unidades contidas nas caixas 

e pela forma farmacêutica (comprimidos revestidos ou comprimidos orodispersíveis). 

 

Aproximadamente um mês decorrido após o início do estágio, tive o meu primeiro 

contacto com os utentes da farmácia através da realização, no interior do gabinete de 

atendimento personalizado, de determinações analíticas de parâmetros bioquímicos em 

sangue capilar e da determinação dos valores de tensão arterial. Esta última efetua-se 

gratuitamente, com recurso a um tensiómetro da marca Tensoval®, ao passo que as 
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primeiras englobam concretamente a medição dos valores da glicémia, colesterol total e 

triglicerídeos, cada parâmetro com custos distintos para o utente, a partir de sangue 

capilar obtido por meio de uma picada na polpa do dedo anelar ou do dedo médio, com 

recurso a lancetas; a medição do parâmetro desejado é conseguida por intermédio de um 

dispositivo com a designação comercial Accutrend Plus®, o qual procede à determinação 

do respetivo valor por fotometria, efetuada sobre uma tira de teste impregnada com o 

sangue capilar do utente, apresentando um resultado numérico analítico decorrido um 

período de tempo variável entre 12 segundos (para a glicémia) e 3 minutos (para o 

colesterol total). O aconselhamento farmacêutico é posteriormente levado a cabo perante 

o resultado da(s) medição(ões) e tendo em consideração a medicação habitual e a dieta 

do utente. Além disso, a farmácia disponibiliza aos utentes boletins personalizáveis para 

o registo dos valores das medições feitas regularmente. 

Um caso particularmente curioso e preocupante que surgiu neste âmbito foi baseado 

numa utente chegada à farmácia para efetuar a medição do seu colesterol total. Aquando 

da primeira medição, o leitor do aparelho acusou como resultado a conotação “Hi”, a qual 

significa que o valor do teor de colesterol daquela amostra de sangue ultrapassa o limite 

superior que o dispositivo é capaz de detetar e medir: 300 mg/dl. A utente não só 

mostrou-se preocupada como confusa e indignada devido ao facto de não ter aparecido 

um resultado numérico no leitor. Depois de alguma discussão, decidimos executar nova 

medição, após a qual o dispositivo acusou um valor para o colesterol total igual a 297 

mg/dl. Perante este resultado, aconselhei à utente uma urgente visita ao médico, para 

além de cuidados com a alimentação no sentido de evitar a ingestão de alimentos ricos 

em gorduras animais, tais como carnes vermelhas, ovos e marisco, bem como uma 

prática regular de exercício físico. 

Ao longo dos 6 meses de estágio deparei-me igualmente com um número significativo 

de casos de hipotensão (hTA) – tensões diastólicas na ordem dos 50 mmHg e pressões 

sistólicas próximas dos 95 mmHg – perante os quais eu tive dificuldades em prestar um 

aconselhamento; estas situações incentivaram-me e persuadiram-me a elaborar o caso 

de estudo intitulado “Hipotensão Arterial: Como Justificá-la e Como Tratá-la”, que deu 

origem ao Anexo 3. 

 

Durante a primeira semana de Junho (o meu segundo mês de estágio), efetuei pela 

primeira vez a conferência do resumo mensal de faturas correspondente às compras 

efetuadas pela farmácia aos fornecedores que lhe estão vinculados; tal tarefa implica a 

confirmação da coincidência entre o conjunto das faturas na posse da farmácia referentes 

às várias encomendas diárias solicitadas a esse fornecedor e a lista do resumo de faturas 

que o fornecedor envia mensalmente. 
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Esta é uma atividade simples, porém morosa, que cheguei a realizar algumas vezes 

no decurso do estágio. Após verificada a inclusão de todas as faturas no resumo mensal, 

este é entregue à direção técnica, à qual são igualmente reportadas eventuais 

discrepâncias para que posteriormente seja solicitada a sua correção. 

 

Também ao longo do segundo mês de estágio realizei um trabalho que considerei 

particularmente importante e significativo: a preparação de 500g de vaselina salicilada 

a 5% (medicamento manipulado), o qual, devido ao funcionamento da farmácia no que 

toca aos medicamentos manipulados e às escassas oportunidades para o efeito, efetuei 

somente uma vez ao longo dos 6 meses que compuseram o meu estágio. A Ficha de 

Preparação desta formulação encontra-se disponível na forma digitalizada no Anexo 4. 

Trata-se de um manipulado de simples composição e preparação, cujo procedimento 

consiste essencialmente na pesagem das matérias-primas necessárias com a posterior 

incorporação do ácido salicílico na vaselina sólida e acondicionamento do produto final 

em recipiente apropriado. 

Embora não se encontre discriminado na Ficha de Preparação, a massa necessária da 

substância ativa desta formulação – o ácido salicílico – foi pesada com recurso a uma 

balança analítica; contudo, a pesagem da grande quantidade de vaselina sólida 

necessária para a preparação desta formulação foi efetuada com uma balança de pratos, 

disponível no laboratório da farmácia. A pessoalmente aparente rudimentaridade daquela 

balança, e tendo em conta que este tipo de balanças caiu em desuso para efeitos de 

utilização das mesmas na preparação de formulações em âmbito letivo ao longo do curso 

de Ciências Farmacêuticas, fiquei deveras intrigado ao saber que devia usar para uma 

pesagem efetiva um tipo de balança que, não obstante o facto de estar devidamente 

verificada e calibrada, estou habituado a encontrar exposto em museus... À parte deste 

aspeto, todo o processo de preparação (realizado por mim na sua íntegra) foi uma 

desfrutável revisão dos conhecimentos técnicos e práticos que adquiri ao longo da parte 

letiva do curso. 

 

Sensivelmente uma semana após ter começado a contactar com os clientes habituais 

da farmácia em pessoa, dei início à verificação e organização do receituário aviado 

diariamente pela farmácia, a qual implica primeiramente a separação do conjunto de 

receitas aviadas em cada dia por plano de comparticipação, seguido do ordenamento das 

receitas de um mesmo plano de comparticipação por número de lote e seguidamente por 

número de receita atribuído, sendo este último compreendido entre 1 e 30. Após esta 

ordenação, as receitas eram verificadas quanto à sua data de validade, inclusão da 

assinatura do médico prescritor e entidade responsável (para efeitos de 
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comparticipação). Depois de reverificadas por um segundo membro da equipa, os lotes 

de receitas são envolvidos num verbete apropriado e são emitidos os documentos 

necessários para o envio dos mesmos às entidades competentes (as quais são o Centro 

de Conferência de Faturas da Maia para as receitas cuja comparticipação envolve o 

Serviço Nacional de Saúde, e a ANF para as receitas associadas aos restantes planos de 

comparticipação) . 

As receitas médicas aviadas após a data de expiração do seu prazo de validade ou na 

ausência da rubrica do médico prescritor foram indubitavelmente o erro de faturação mais 

frequente. Contudo, é de frisar a muito superior propensão para erros de receituário 

inerente às prescrições escritas pela mão do médico relativamente às receitas 

eletrónicas, uma vez que nas primeiras a falta de elementos cruciais, tais como a 

entidade responsável pela comparticipação e o número de beneficiário, são mais comuns 

e de deteção mais difícil; as prescrições médicas manuais exigem, portanto, uma atenção 

e cuidado redobrados aquando do seu aviamento. 

 

Encontrava-me sensivelmente no início do terceiro mês do estágio quando comecei a 

entrar em contacto com os procedimentos que envolvem a receção de encomendas. 

Após uma breve observação e explicação dos processos, efetuei primeiramente a 

receção de encomendas diárias já criadas e aprovadas no Sifarma 2000, através do 

comando “Receção de encomendas”, seguido da seleção da encomenda correspondente 

ao conjunto de produtos que se pretende introduzir no stock da farmácia e da ação 

“Rececionar”. De seguida, após a digitação do número da fatura associada à encomenda 

e do valor total dos produtos incluídos na fatura (com IVA), dá-se início à leitura ótica dos 

códigos de barras de todos os produtos que constam na encomenda, verificando, sempre 

que cada produto é lido, a correspondência entre o PVP indicado na sua embalagem e o 

PVP a que o Sifarma 2000 associa ao mesmo (nos medicamentos cujo PVP é 

determinado pelo fabricante), bem como a correspondência entre o prazo de validade 

indicado no produto e o que se encontra atribuído pelo programa informático, alterando 

estas propriedades no programa informático sempre que tal fosse necessário. Nas 

situações em que um produto rececionado possuía um PVP diferente do atribuído pelo 

Sifarma 2000 e existissem ainda outras unidades do mesmo produto no stock da 

farmácia com PVP idêntico ao indicado pelo programa informático, a embalagem na qual 

consta o PVP mais recentemente atribuído àquele produto é envolvida com um elástico 

cruzado, de modo a assinalar a necessidade de uma alteração do seu PVP aquando da 

respetiva dispensa e por forma a serem vendidas primeiramente as unidades com os 

PVP mais antigos. Depois de lidos todos os produtos da mesma encomenda, os seus 

Preços de Venda à Farmácia (PVF) são conferidos e alterados (quando justificável) de 
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forma a coincidirem com os PVF indicados na fatura para cada produto; depois de 

concluída esta última etapa, o custo total daquela encomenda sem IVA acusado pelo 

programa há-de coincidir com o valor indicado pela fatura, devendo o montante total com 

IVA ser igual ou muito semelhante em ambos. Assim, a receção da encomenda está apta 

para ser concluída através do comando “Terminar”. No ecrã seguinte, é possível transferir 

para uma encomenda de outro fornecedor os produtos que eventualmente tinham sido 

solicitados mas não foram enviados na encomenda rececionada; após este processo, um 

outro comando “Terminar” permite ao Sifarma 2000 imprimir automaticamente as 

etiquetas destinadas aos produtos cujo PVP é determinado pela farmácia e apresentar 

em seguida uma Guia de Remessa no ecrã, a qual deve ser impressa no verso das 

páginas da versão original da fatura da encomenda rececionada. 

São 3 os fornecedores vinculados à Farmácia das Ribeiras, a partir dos quais são 

recebidas diariamente uma ou várias encomendas: a OCP Portugal, a Alliance 

Healthcare e inicialmente a COFANOR (no início do último mês do meu estágio, 

testemunhei a cessação da parceria entre a farmácia e este fornecedor, devido ao 

insatisfatório abastecimento da farmácia inerente à frequente falta de produtos no seu 

armazém em consequência da precária situação atual da COFANOR enquanto empresa 

de distribuição farmacêutica; logo, em Novembro de 2014 a farmácia onde efetuei o meu 

estágio descontinuou as suas relações com a COFANOR, substituindo este fornecedor 

pela COOPROFAR). Realizei a introdução dos produtos presentes em várias 

encomendas no stock da farmácia no decorrer destes 6 meses, as quais incluíram 

encomendas instantâneas (geradas automaticamente pelo Sifarma 2000 aquando da 

solicitação de um produto(s) que a farmácia necessite para um determinado utente), 

diárias (geradas diariamente para fins de reposição do stock mínimo de uma série de 

produtos disponibilizados na farmácia) e manuais (criadas espontaneamente para um 

conjunto de produtos dos quais a farmácia carece), inicialmente sob supervisão de um 

elemento da equipa da farmácia envolvido nesta tarefa e posteriormente de forma 

autónoma; no entanto, o ajuste dos PVP dos produtos com etiqueta atribuída pela 

farmácia revelou-se uma tarefa que, embora inerente à receção de encomendas, exige 

uma certa minúcia e consideração consoante o tipo e a natureza do produto em questão 

(nomeadamente no caso de itens disponíveis em supermercados, tais como grande parte 

dos produtos de pediatria e certos cosméticos, cuja margem de lucro atribuída pela 

farmácia é arbitrariamente encurtada para efeitos de concorrência) e o fornecedor da 

encomenda que está a ser rececionada (certos fornecedores cobram um PVF 

habitualmente superior por produtos de cosmética, produtos de higiene corporal e 

fitoterápicos, e tal pode encarecer o PVP do produto caso o mesmo esteja indisponível 

nos armazéns dos outros distribuidores grossistas), pelo que para efeitos de ajustes dos 
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PVP dos produtos com etiqueta atribuída pela farmácia, a aprovação das encomendas 

está sempre sujeita à verificação e confirmação por parte de um elemento habitualmente 

encarregue desta tarefa. 

 

Bem mais simples é o processo de geração de encomendas, muito embora o tenha 

realizado somente depois de ter aprendido a efetuar a receção das mesmas, ainda 

durante o terceiro mês de estágio. Vários são os procedimentos possíveis que permitem 

introduzir uma encomenda no sistema informático; uma das alternativas consiste na 

utilização do comando “Gestão de Encomendas” do Sifarma 2000, seguido da opção 

“Manual”; seguidamente, surge um ecrã onde deve-se primeiramente selecionar o 

fornecedor da encomenda manual a criar, dando-se depois início à leitura ótica (ou 

indicação) de todos os produtos que constituem a encomenda, a qual uma vez finda é 

seguida da sua aprovação através da opção “Aprovar”. Após criada, a encomenda surge 

por entre o conjunto de todas as encomendas já criadas, e deve ser enviada para a 

Receção de Encomendas; o comando “Enviar/Reenviar” é usado precisamente para este 

fim, e caso se tratem de produtos já recebidos e em posse da farmácia, a opção “Papel” é 

a que deve ser marcada; já a opção que permite solicitar a encomenda “Diretamente ao 

Fornecedor” é reservada às situações em que se pretende efetivamente proceder ao 

pedido de envio dos produtos ao fornecedor selecionado aquando da criação da 

encomenda. 

Estão sujeitas a este procedimento as encomendas que ainda não se encontram 

criadas no sistema, efetuadas por via telefónica ou recebidas diretamente dos 

laboratórios, quer através de um dos fornecedores vinculados à farmácia quer por 

correio. As encomendas vindas de laboratórios de medicamentos genéricos em particular 

(recebidas na farmácia através dos distribuidores grossistas) são as mais morosas no 

que toca à respetiva criação no Sifarma 2000, embora se trate de um procedimento bem 

mais simples que a verificação dos PVP, prazos de validade e unidades de cada produto 

recebido deste tipo de encomendas. Com a exceção das encomendas decorrentes de 

solicitações telefónicas, todas as encomendas criadas e aprovadas são posteriormente 

enviadas para a receção e rececionadas pela direção técnica da farmácia, uma vez que 

estas são sujeitas a descontos comerciais e financeiros que condicionam 

significativamente os PVF dos produtos e o custo final da encomenda. 

 

Aquela que considero a atividade fulcral em termos de projeção e visibilidade da 

farmácia comunitária – o atendimento ao público no balcão – foi por mim realizada de 

forma progressiva. Iniciei esta tarefa em meados de Julho, começando no entanto por 

escutar e observar o modo como o atendimento é prestado por parte dos elementos da 
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equipa da farmácia, acompanhando-os junto dos utentes. Mais tarde, já no final do 

mesmo mês, efetuei o atendimento propriamente dito aos utentes que chegam à 

farmácia, sempre com a supervisão e apoio de um elemento, e a cerca de dois meses do 

final do estágio, atendi utentes diariamente com um supervisionamento mínimo. 

No âmbito desta importante atividade em farmácia comunitária, efetuei primeiramente 

o aviamento de receitas médicas trazidas pelos utentes à farmácia, após cuidadosa 

verificação dos elementos essenciais à validade da receita, os quais englobam a data de 

expiração do seu prazo, a rubrica do médico, a entidade responsável pela 

comparticipação e, no caso das receitas manuais, o motivo da prescrição manual; 

aquando do aviamento da medicação prescrita, é sempre mencionada, verbalmente e/ou 

por escrito, a posologia e modo de administração de cada medicamento, bem como 

eventuais precauções de relevante enfatização, excetuando as situações em que a 

medicação levantada é já habitualmente tomada pelo utente. Também desde o início do 

meu envolvimento no atendimento ao público usufrui do programa Sifarma 2000 para 

efetuar o acompanhamento de utentes com recurso à função “Acompanhamento do 

doente com o Sifarma 2000”, apropriada para o efeito – realizei tanto a dispensa de 

medicamentos mediante receita médica como o registo dos resultados de parâmetros 

bioquímicos medidos e, numa fase mais tardia do estágio, o tratamento de avisos que 

apareciam aquando da dispensa de medicamentos a utentes com acompanhamento 

ativo; efetuei inclusive o preenchimento e a subsequente aprovação de uma ficha de 

acompanhamento a um dos utentes habituais da farmácia (com a assistência de um 

elemento da equipa), a qual incluiu a devida impressão e posterior assinatura (pelo 

utente) da Declaração de Consentimento Informado, segundo a qual o utente autoriza a 

farmácia a recolher os seus dados pessoais e informação relativa à sua medicação de 

rotina, aos seus problemas de saúde e aos valores dos parâmetros bioquímicos 

determinados na farmácia. Esta funcionalidade caraterística do Sifarma 2000 é de 

extrema utilidade e conveniência para o farmacêutico na medida em que, através do 

cruzamento dos dados que constam no perfil fisiopatológico com a medicação habitual do 

doente, permite, de forma simples, intuitiva e instantânea, a deteção de interações 

medicamentosas e de contra-indicações, a monitorização da aderência à terapêutica 

estipulada, o registo dos valores das determinações analíticas efetuadas ao utente e a 

verificação do historial farmacoterapêutico do doente (com possível impressão, em papel, 

do conjunto de todos os medicamentos dispensados ao utente, ou dos resultados de 

todas as determinações analíticas efetuadas na farmácia, ao longo de um determinado 

período de tempo), entre outras facilidades. A respeito dos alertas que surgiram no 

âmbito do aviamento de medicação aos doentes com acompanhamento ativo, todos os 

avisos por mim tratados foram referentes a verdadeiras duplicações ou possíveis 
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duplicações (isto é, situações em que anteriormente fora dispensado um medicamento 

idêntico ou equivalente àquele que está prestes a ser dispensado), os quais tratei da 

forma como são habitualmente tratados pelos restantes membros da equipa, que 

consiste em digitar a sigla TC (Terapêutica Contínua) no ecrã de tratamento de aviso, 

pressupondo que o utente teria vindo levantar nova medicação antes de se esgotarem os 

medicamentos que tinha ainda em posse. A estas vertentes do atendimento ao balcão, 

seguiu-se a dispensa de produtos referenciados ou indicados pelo utente; os 

produtos dispensados desta forma não podem naturalmente contemplar medicamentos 

sujeitos a prescrição médica obrigatória, e devem ser acompanhados, quando justificável, 

de indicações verbais e/ou escritas sobre a posologia dos mesmos. Posteriormente 

procedi à realização de vendas suspensas, as quais são destinadas ao aviamento 

incompleto de uma receita médica, devido à falta de um medicamento no stock atual da 

farmácia ou à solicitação por parte do utente para não ser aviada toda a medicação 

constante na receita, deixando-a na posse da farmácia para posterior aquisição da 

medicação restante, ficando o talão de venda suspensa na posse da farmácia, 

juntamente com a receita do utente. Mais complexa foi (e continua a ser) a dispensa de 

medicamentos por indicação farmacêutica, mediante uma queixa, condição ou 

problema de saúde apresentado pelo utente, a qual apenas a partir dos primeiros dias de 

Setembro senti-me confiante em realizar sem supervisão na generalidade das situações; 

mediante a escuta da descrição dada pelo doente relativa ao problema que o afeta e do 

esclarecimento de questões pelo farmacêutico colocadas (quando necessário), um ou 

mais medicamentos ou produtos de venda livre são indicados e aconselhados ao utente, 

sendo posteriormente indicada a sua posologia e modo de administração ideais; de 

seguida, perante a concordância e a aderência à terapêutica sugerida pelo farmacêutico, 

procede-se à dispensa dos produtos indicados. 

Um exemplo de uma situação mais peculiar terá sido o atendimento de uma utente 

que se dirigira ao balcão a fim de aviar uma receita médica com Escitalopram. A utente, 

depois de eu tê-la questionado quanto à sua preferência pelo medicamento de marca ou 

pelo genérico, declarou uma confiança claramente superior pelo Cipralex® (H. Lundbeck 

A/S), a marca correspondente ao fármaco prescrito. Trouxe-lhe este medicamento, cujo 

preço me foi solicitado pela utente. Após ter-lhe revelado o custo daquele produto já com 

o desconto da comparticipação, perguntou-me pelo valor que teria de desembolsar pelo 

medicamento genérico, o qual indiquei-lhe prontamente, também com a comparticipação 

aplicada sobre o mesmo. Fora então deveras caricata a expressão de choque e 

incredulidade exibida pela utente ao perceber a diferença entre os PVP, mesmo com a 

devida comparticipação, do medicamento de marca para o genérico (eu próprio, que até 

então desconhecia tal discrepância de custo para o doente, ficara perplexo). Abismada, a 
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utente questionou-me a respeito da diferença de um produto para o outro, e perante a 

minha desvalorização desta diferença ao tentar explicar-lhe a ampla similaridade entre 

ambos, a utente optou por levar o genérico. 

 

Também em Julho, efetuei a minha primeira reclamação telefónica relativa a um 

produto que tinha sido faturado numa encomenda mas não foi enviado; tal tarefa implica 

a realização de um telefonema ao fornecedor com a posterior indicação do número da 

fatura e do código CNP do produto em falta, ao que se segue nova solicitação de envio 

do mesmo produto e, por fim, o registo do número da reclamação. A este procedimento 

segue-se a efetuação de uma devolução de produto, pois embora o mesmo não tenha 

sido enviado, teve de ser rececionado com a encomenda (para efeitos de concordância 

entre o montante total indicado no programa e o valor da fatura); assim, a devolução do 

produto que não chegou à farmácia permite retirá-lo do stock após a sua receção. Ainda 

em Julho aprendi igualmente a gerar devoluções de produtos, utilizando para tal fim o 

comando “Gestão de Devoluções” (no menu “Encomendas”), seguido da opção 

“Criar/Editar”. No ecrã de Edição de Devoluções que surge, seleciona-se primeiramente o 

fornecedor do qual veio a encomenda, devendo-se seguidamente indicar o produto cuja 

“devolução” (nesta circunstância, como se trata de um produto que foi introduzido no 

stock sem ter sido enviado, o objetivo de gerar uma devolução é apenas retirar este 

produto do stock da farmácia) é desejada. É posteriormente obrigatória a identificação do 

Motivo de Devolução e da Origem (correspondente ao número da fatura associada ao 

produto) nos devidos campos, à qual se segue a descrição sucinta do contexto da 

devolução no formulário “Notas” e a aprovação da mesma através do comando “Aprovar”; 

após a aprovação, recusa-se a comunicação à Autoridade Tributária e é ordenada a 

impressão do original, duplicado e triplicado da Guia de Devolução que aparece 

posteriormente no ecrã – estes documentos são depois rubricados, carimbados e 

colocados junto das banheiras para posterior recolha por parte do fornecedor. 

Igualmente sujeitos a devolução estão os produtos que chegam à farmácia danificados 

(os quais são particularmente frequentes entre as encomendas recebidas da Alliance 

Healthcare); o procedimento para a devolução dos mesmos é semelhante, diferindo 

apenas na necessidade de alterar a data e a hora da devolução para o dia atual (a hora é 

habitualmente adiantada para 60 minutos a partir da a hora atual) e na comunicação à 

Autoridade Tributária com o subsequente pedido de transporte do produto danificado por 

parte do fornecedor que enviou o mesmo. 

Durante o estágio efetuei várias vezes ambos os tipos de devolução, não apenas de 

produtos faturados e não rececionados como também devoluções efetivas de produtos 

que apresentavam danos notórios na embalagem, chegaram à farmácia partidos, tinham 
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sido pedidos por engano ou encontravam-se na eminência de expiração do respetivo 

prazo de validade. 

 

Uma outra atividade, realizada por mim durante o mês de Agosto, consiste na recolha 

de produtos a retirar do stock por eminência de expiração do prazo de validade. A 

cada mês é impressa uma lista de todos os produtos sujeitos a uma breve expiração do 

seu prazo de validade (sucintamente, produtos cuja validade termine dentro de 2 meses 

ou menos); dessa lista, excluem-se todos os produtos com stock igual a 0 e de seguida 

procuram-se um por um os restantes produtos indicados na mesma lista, anotando 

quantas unidades saem de cada produto, corrigindo quando pertinente os prazos de 

validade. 

Pessoalmente esta tarefa pareceu-me simples à partida, acabando no entanto por 

revelar-se-me um pouco morosa e fastidiosa, pois verificavam-se por vezes certas 

discrepâncias entre o stock dos produtos indicado pelo programa e os produtos que 

efetivamente estavam disponíveis na farmácia; além disso pedi frequentemente auxílio a 

um dos elementos da farmácia durante esta atividade, a fim de localizar certos produtos 

contidos na lista. 

 

Já numa fase mais avançada do meu estágio na Farmácia das Ribeiras, durante o 

mês de Setembro, tive a oportunidade, com supervisão de um elemento da equipa, de 

atribuir preços a produtos e medicamentos de venda livre com PVP determinado 

pela farmácia. A atribuição de um PVP a um produto pela farmácia baseia-se na 

aplicação de uma margem – determinada pela direção técnica – que corresponde a um 

valor percentual acrescido ao PVF destes produtos, variável consoante o tipo de produto 

(cosmético, dispositivo médico, medicamento, suplemento alimentar...) e o IVA a que o 

mesmo está sujeito (6% ou 23%). 

Esta determinação do PVP é efetuada antes da entrada dos produtos no stock, depois 

da leitura ótica dos mesmos durante a receção da encomenda, sendo também possível a 

alteração do PVP de um produto a qualquer momento através da sua Ficha de Produto 

incluída no programa Sifarma 2000, com recurso à opção “Info. Lotes Stock”. Todavia, 

certos fornecedores encarecem habitualmente determinados produtos cosméticos e de 

higiene corporal, pelo que o seu PVP é baseado no PVF cobrado pelo fornecedor que 

disponibiliza tais produtos à farmácia com um PVF mais baixo, a menos que se tratem de 

produtos exclusivos de um único distribuidor. Por outro lado, é atribuída uma margem 

especialmente reduzida a certos produtos de PVP determinado pela farmácia para efeitos 

de concorrência com supermercados e outras superfícies comerciais onde os mesmos 

são também comercializados; exemplos de tais produtos são as fraldas e outros produtos 
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para incontinência, bem como os produtos para alimentação infantil, tais como substitutos 

do leite materno e as papas da marca Nutribén®. 

 

Ainda durante o mês de Setembro, pude aprender a processar e efetuar encomendas 

instantâneas de produtos solicitados por um utente ao balcão que se encontravam 

indisponíveis no stock, quer por via telefónica, quer recorrendo aos gadgets (aplicações 

informáticas destinadas especificamente à pesquisa e encomenda de produtos de forma 

espontânea) disponibilizados pela COOPROFAR e pela COFANOR, bem como através 

da plataforma “Business to Business” (abreviada com a sigla B2B) para encomendas 

instantâneas, integrada no programa Sifarma 2000 e utilizada somente para a solicitação 

de produtos ao distribuidor Alliance Healthcare. O Sifarma 2000 possibilita ainda a 

verificação da disponibilidade de um determinado produto nos armazéns dos 

fornecedores vinculados à farmácia via correio eletrónico, por seleção da opção “Correio 

Eletrónico de Fornecedores” presente no menu “Encomendas”. 

De entre todos os fornecedores associados à Farmácia das Ribeiras, a OCP Portugal 

é o único fornecedor para o qual a via telefónica é a única possível para fins de 

realização de encomendas instantâneas; contudo, este é o distribuidor preferencial para 

encomendar a generalidade dos produtos de venda livre com PVP determinado pela 

farmácia, uma vez que se trata do armazenista que habitualmente disponibiliza valores 

de PVF mais reduzidos e mais competitivos no que respeita a tais produtos, o que 

consequentemente permite a posterior venda destes produtos a um PVP inferior sem 

afetar a margem de lucro. Em contrapartida, os gadgets e o sistema B2B disponibilizados 

pelos restantes distribuidores possuem a vantagem de permitir, em tempo real, a 

verificação não só da disponibilidade de determinado produto nos seus armazéns mas 

também do PVF (e PVP, quando aplicável) cobrado pelo mesmo produto. 

Na Farmácia das Ribeiras, alguns dos produtos frequentemente solicitados por 

encomenda instantânea (mais especificamente à OCP Portugal) são as emulsões orais 

da gama Fresubin®, uma vez que se tratam de produtos que a farmácia não possui 

permanentemente devido à sua esporádica procura e ao estreito prazo de validade 

comummente associado a estes produtos. Há uma utente frequente da farmácia que 

necessita regularmente destas formulações; ela fora instruída para telefonar à farmácia 

assim que necessite da breve disponibilidade das mesmas – desta forma, a utente evita 

uma ida desnecessária à farmácia, e simultaneamente estes produtos são 

encomendados o mais brevemente possível e, uma vez chegados à farmácia, 

introduzidos no stock e reservados para a utente. 
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Durante os 6 meses deste estágio, tive ainda o gosto de receber por parte da minha 

orientadora de estágio algumas relevantes noções relativas ao âmbito da gestão inerente 

à farmácia comunitária enquanto empresa. 

Nomeadamente, a Dra. Maria Teresa elucidou-me acerca dos descontos aplicados 

sobre as faturas, por parte dos laboratórios e dos fornecedores. Consideram-se 

descontos comerciais os que são aplicados diretamente a cada produto, distinguindo-

se dois subtipos: os bónus e os descontos em percentagem; os primeiros consistem na 

oferta de um certo número de unidades de um produto na compra de uma determinada 

quantidade do mesmo; ao passo que os segundos (por norma mais vantajosos) são 

descontos exercidos sobre o valor do PVF de cada unidade encomendada do produto. 

Muito embora seja possível calcular – por diluição matemática do preço – o valor teórico 

do PVF de cada unidade de um produto comprado com bónus, a principal vantagem 

pragmática dos descontos percentuais relativamente aos bónus, é o facto de a farmácia 

usufruir dos primeiros cada vez que vende uma unidade daquele produto, ao passo que 

relativamente aos bónus, o proveito que lhes está relacionado é obtido somente ao serem 

vendidas todas as unidades (inclusive as oferecidas) do produto adquirido. Além disso, as 

empresas que fornecem produtos às farmácias estabelecem prazos para o pagamento 

destes bens, contudo, estas mesmas empresas (fornecedores, laboratórios, indústrias...) 

geralmente aplicam um desconto sobre o valor total das faturas caso a farmácia lhes 

efetue o pagamento até uma data pré-estabelecida, anterior à data limite; este é 

designado por desconto financeiro. 

 

No que respeita a atividades exteriores ao estágio, durante os 6 meses decorridos 

durante este estágio assisti ao todo a quatro conferências, todas decorridas no auditório 

do edifício da ANF, no Porto. 

A primeira palestra que assisti fez parte de um ciclo de conferências nacional sobre o 

tema “Zona e Nevralgia Pós-herpética: como identificar; tratamento e prevenção - nova 

vacina ZOSTAVAX® (Sanofi Pasteur MSD)”, e decorreu às 21h00 do dia 19 de Junho de 

2014. De acordo com o parecer pessoal que teci a respeito da vacina contra a zona, esta 

vacina dificilmente terá um número de vendas economicamente viável enquanto não 

houver uma razoável comparticipação da mesma por parte do Estado, tendo em conta o 

seu avultado PVP, a frequência relativamente baixa das reativações do vírus varicela-

zoster e a também reduzida incidência da nevralgia pós-herpética. 

Mais tarde, no dia 25 de Setembro às 21h00, frequentei uma interessante palestra que 

abordou “A Intervenção Farmacêutica nas Patologias Oculares”. As matérias abordadas 

tinham uma forte aplicabilidade no contexto da farmácia comunitária, muito apesar de os 

temas retratados terem sido abordados de forma muito compacta para a duração da 
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palestra. Pessoalmente, creio que foi demasiado o conteúdo de informação abrangido 

numa conferência de cerca de 2 horas de duração. 

Mais tarde, já a 24 de Outubro (pelas 21h00), marquei presença na elucidativa 

conferência intitulada "Vírus Ébola - Ameaça Sem Fronteiras?", a qual considerei 

particularmente pertinente, bem organizada e relevante para fins profissionais, pois 

pressentia uma certa necessidade de desmistificação de determinadas noções e 

informações relacionadas com o vírus ébola que são de certa forma distorcidas pelos 

meios de comunicação social. 

Pouco depois, no dia 28 de Outubro, pelas 20h30, estive presente no colóquio/debate 

realizado como parte de um ciclo de conferências realizado a nível nacional cujo tema 

tomava por título “Benefícios do Ómega-3 na saúde cardiovascular”. Por opinião pessoal, 

esta foi uma conferência mais aliciante que o que esperava, devido aos úteis 

esclarecimentos respeitantes às gorduras trans e à revisão dos fatores de risco 

cardiovascular que decorreram durante a palestra.  
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Anexo 1: 

 

Folheto informativo sobre a resistência a antibióticos (destinado aos utentes) 
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Anexo 2: 

 

Panfleto de sensibilização relativo à diarreia (destinado aos utentes) 
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Anexo 3: 

Cartaz instrutivo de 2 páginas referente à hipotensão arterial (para efeitos de 

informação interna na farmácia) 
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Anexo 4: 

 

Ficha de preparação de Vaselina Salicilada a 5% (medicamento manipulado) 
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