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RESUMO 

 

O presente Relatório Final de Estágio reflete o meu percurso de estágio curricular 

desenvolvido em farmácia comunitária. 
 

Dividido em duas partes, inicio por enquadrar o leitor deste relatório ao meu dia-a-dia 

na farmácia, descrevendo algumas das atividades que, embora variem em menor ou maior 

grau entre farmácias, são tarefas normalmente desenvolvidas pelos profissionais desta 

classe, em ambiente comunitário. 
 

No entanto, esse enquadramento é acompanhado por alguma componente teórica, 

pois não queria limitar a uma mera descrição do meu percurso; quis, também, que o leitor 

percebesse o funcionamento das operações descritas, assim como leis e regras pelas quais 

a nossa profissão se rege. 
 

Na segunda parte, descrevo os projetos que pessoalmente desenvolvi, fundamento 

as razões pelas quais os escolhi, e os objetivos subjacentes, com os resultados obtidos e 

conclusões retiradas. 
 

Desta forma, estes seis meses aqui compilados representam um crescimento 

pessoal, retratando um percurso gradual que se inicia com cinco anos a assimilar 

conhecimentos, e que finalizam num salto para o mundo real, onde a experiência com este 

contacto exterior permitiu-me perceber, como farmacêutico, aquilo que posso colmatar e 

fazer mais com o meu conhecimento. Para além disso, a estimulação constante em exercer 

a minha profissão constituiu um desafio incessante, numa infindável busca de desfolhar 

novas folhas de conhecimento, não me restringindo apenas a fazer o meu trabalho, mas 

também a inovar e a incitar novas áreas onde o Farmacêutico pode intervir. 
 

Foi desta forma que encarei o meu estágio na Farmácia Santa Catarina, o qual vos 

apresento de seguida, da forma mais sucinta possível. 
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1 - Introdução 

 

“A primeira e principal responsabilidade do farmacêutico é para com a saúde e o 

bem-estar do doente e da pessoa humana em geral, devendo pôr o bem dos indivíduos à 

frente dos seus interesses pessoais ou comerciais e promover o direito das pessoas a 

terem acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e segurança.” 
 
 
 

(artigo 6º, Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, 1998) 
 

Dada a importância atual do farmacêutico, ninguém diria que, em 1922, era 

decretado pela American Pharmaceutical Association a proibição de o farmacêutico falar 

com o utente sobre qualquer efeito terapêutico ou composição de medicamentos prescritos 

(1). 

Mas dadas as exigências do mundo vigente, onde o conceito de “cura” ganha novos 

contornos, o Farmacêutico é cada vez mais especializado no medicamento em todas as 

suas vertentes e, como profissional de saúde mais acessível à população, incute uma 

elevada responsabilidade na prestação de cuidados de saúde, de dispensação de 

medicamentos, e no aconselhamento farmacêutico aos utentes. 
 

A Farmácia Comunitária assume-se como um espaço crucial na prestação de 

serviços de saúde de elevada qualidade e excelência, estabelecendo a ligação entre os 

serviços médicos e o utente, assegurando a uma maior eficácia da terapêutica e 

consequentemente promovendo uma melhor qualidade de vida. 
 

No estágio, o estudante aplica e aprofunda os seus conhecimentos teóricos e 

práticos apreendidos durante os cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, desenvolvendo uma visão íntegra da profissão através de todas as 

atividades que constituem o ato farmacêutico. 
 

Durante estes seis meses, tive a oportunidade de estar inserido numa equipa jovem, 

dinâmica e profissional, que me providenciou imensa informação prática no que concerne 

ao exercício da atividade farmacêutica, estimulando a aplicação do meu lado humano nesta 

profissão. 
 

Com a elaboração deste relatório, pretendo descrever esta minha experiência 

enquanto estagiário, através da explicação das atividades desenvolvidas, experiências e 

conhecimentos adquiridos. 
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2- Enquadramento e localização da Farmácia 
 

A Farmácia Santa Catarina (FSC), farmácia pertencente ao Grupo Pharma N, 

localiza-se na Rua de Santa Catarina, nº 141, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do 

Porto. Encontra-se numa zona predominantemente comercial e turística. 

Existe uma diversidade de faixas etárias nos utentes da Farmácia, sendo que há uma 

predominância notória de utentes turistas, idosos e polimedicados. Estes últimos têm 

necessidades acrescidas na qual a Farmácia Santa Catarina se dedica, zelando pelo seu 

bem-estar, de forma a garantir que há um cumprimento rigoroso da terapia e uma 

monotorização da sua saúde através dos serviços prestados (controlo da glicémia, 

colesterol, pressão arterial). Os tipos de situações que surgem no dia-a-dia são muito 

variados, permitindo assim, uma maior aquisição de experiência e conhecimentos. 

A equipa da FSC é constituída por 7 farmacêuticos e 2 técnicas de farmácia. 

 

Tabela 1 - Equipa da Farmácia de Santa Catarina 

Nome Cargo 

Dr.ª Viviana Monteiro Diretora Técnica 

Dr.ª Isabel  Diretora do Laboratório de Manipulados 

Dr.ª Ana Nunes Farmacêutica Adjunta 

Dr. Pedro Silva Farmacêutico 

Dr.ª Gabriela Machado Farmacêutica 

Dr.ª Sofia Cardoso Farmacêutica 

Dr.ª Susana Cunha Farmacêutica 

Dr.ª Isabel Miranda Técnica de Farmácia 

Dona Helena Técnica de Farmácia 

 

3- Aprovisionamento e Armazenamento de Encomendas 

 

3.1- Seleção de Fornecedores 
 

Na FSC, a Dr.ª Viviana Monteiro (Diretora Técnica) e a Drª Cláudia Barros (Diretora 

Geral do Grupos Barreiros) são as responsáveis de compras e cabe-lhes decidir quais são 

os armazenistas que apresentam os melhores benefícios, tendo em conta vários critérios: 

melhores condições de pagamento; preços mais competitivos e rentáveis para a Farmácia; 

maior rapidez na entrega; menor rutura de stocks; melhores serviços e maior diversidade de 
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oferta de medicamentos e outros produtos; melhor facilidade de devolução (no caso de 

embalagens de medicamentos que se encontram danificados e/ou violadas, fora da validade, 

etc.); melhores promoções, campanhas e bonificações. 
 

As encomendas diárias são feitas a distribuidores grossistas de forma a garantir 

eficiência e rapidez da sua entrega. A FSC possui atualmente dois fornecedores diários: 

Cooprofar e Alliance Healthcare. Constatei, durante o meu estágio, que estes fornecedores 

oferecem campanhas e preços mais competitivos para a farmácia, têm um vasto stock de 

medicamentos nos armazéns e permitem que a Farmácia possa praticar preços competitivos 

e acessíveis, sempre adequados às necessidades de cada utente e não pondo em causa a 

margem de lucro da farmácia. 

3.2- Encomendas Diárias 
 

Normalmente, a elaboração da encomenda é efetuada de acordo com os produtos 

em falta com base num stock mínimo e máximo de cada produto, elaborado pela farmácia 

de forma a suprir as necessidades dos utentes. Assim, sempre que é 

realizada uma venda, o sistema informático assume automaticamente que o produto está a 

ser retirado do stock. Desta forma, os stocks estão sempre a ser rigorosamente atualizados 

e, quando um produto se encontra no limite mínimo de unidades definido pela farmácia, é 

inserido pelo programa informático, numa listagem onde constam todos os produtos 

vendidos durante determinado período de tempo, para ser posteriormente enviada aos 

armazenistas. 
 

Uma vez analisada e aprovada a lista de produtos a encomendar, a encomenda é 

enviada via modem ao fornecedor. São geralmente efetuadas encomendas diárias ao final 

da manhã e da tarde, sendo o transporte dos produtos da responsabilidade dos 

armazenistas. 
 

Durante o meu estágio intervim com eventuais sugestões de encomenda, sendo que 

a listagem final passava por uma crítica análise por parte da DT e restantes membros da 

equipa, de forma a adaptar a encomenda à realidade atual das necessidades da farmácia e 

dos utentes. Uma vez que este processo envolve fatores como a incidência de receituário, 

sazonalidade de problemas de saúde e campanhas de marketing, histórico de vendas dos 

produtos, aproximação de dias, de serviço e disponibilidade financeira da farmácia, só a 

experiência poderia ditar a realização do mesmo de forma independente, daí que eu, como 

estagiário, nunca realizei sozinho este procedimento. 
 

No entanto, e cedo compreendo, que perante o cenário de crise económica que o 

sector farmacêutico enfrenta, as farmácias são forçadas a terem stocks mais reduzidos e 

que as necessidades dos utentes assumem um papel essencial, variando facilmente, 
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consoante: a época do ano, o período do mês (as questões monetárias, cada vez mais, 

condicionam as escolhas dos utentes) e o impacto dos produtos publicitados na 

comunicação social que cativam e despertam o interesse na população. 
 

Conciliar estes fatores é o principal desafio das farmácias de hoje, dada a rapidez de 

adaptação que é exigida. Isto traduz-se na gestão cuidada e controlo de stock dos produtos, 

de forma a dar resposta a estas diferentes necessidades do mercado. 

3.3- Receção de encomendas 
 

Os meus primeiros passos como estagiário iniciaram-se na receção de encomendas. 

Desde logo me apercebi que todos os processos inerentes, desde a verificação do prazo de 

validade até à arrumação do medicamento, são de extrema importância: em primeiro lugar, 

como foi o primeiro contato com os medicamentos propriamente ditos, apercebi-me de que 

aquilo que aprendemos na Faculdade, no que concerne a medicamentos, é uma gota no 

oceano face ao vasto rol de marcas, de dosagens e de formas farmacêuticas existentes, e 

que facilmente nos induzimos em erro durante o atendimento devido à falta de atenção nos 

detalhes, traduzindo-se em trocas e erros perigosos para o doente; em segundo lugar passo 

a assumir a responsabilidade de assegurar que o medicamento se encontra no lugar 

respetivo aquando a sua necessidade, facilitando o trabalho à restante equipa durante 

atendimentos. 

 
Aquando a chegada de encomendas, começava por consultar a respetiva fatura ou 

guia de remessa, e a entrada era efetuada através do sistema informático Sifarma 2000. 
 

Quando existiam produtos de acondicionamento especial (ex. termolábeis), estes 

eram os primeiros a ser rececionados, e logo de seguida arrumados e acondicionados no 

frigorífico. 
 

Inicialmente introduzia cada produto na listagem da encomenda a rececionar através 

da leitura ótica do código nacional de produto (CNP). Após a passagem do código do produto 

verificava o seu prazo de validade e caso fosse necessário, atualizava-o, tendo em conta a 

embalagem com um menor prazo de validade. Após esta verificação, aplicava as alterações 

necessárias e confirmava (corrigindo quando necessário) o preço de fatura (PVF), preço de 

venda a público (PVP) e a quantidade rececionada com a debitada na fatura. 
 

Caso se tratasse de um produto novo na farmácia, procedia à criação de uma ficha 

de produto. Neste caso era necessário definir o nome do produto, o preço de custo, o PVP, 

o prazo de validade, e o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). 
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Figura 1 - Acondicionamento de 

medicamentos genéricos 
Figura 2 - Acondicionamento 

de medicamentos de marca 

No caso dos produtos de venda livre, cabe à farmácia deliberar as margens de lucro 

a aplicar sobre o preço de custo dos mesmos, sendo que, o preço de cada produto é assim 

obtido pela fórmula: PVP= Preço de custo  Margem de lucro  IVA. 
 

Na receção de psicotrópicos e estupefacientes era necessário ter certas precauções 

devido à estreita regulamentação a que este tipo de produtos está sujeito. Nestes casos, a 

fatura vem sempre acompanhada por uma Requisição de Substâncias Psicotrópicas e 

Estupefacientes, sendo o duplicado carimbado e assinado pela Direção Técnica (ou 

Farmacêutico Adjunto) e devolvido ao grossista. O documento original é arquivado na 

farmácia por um período mínimo de três anos. 
 

Quando finalizava a receção das encomendas, assinava as faturas ou guias de 

remessa e estas eram arquivadas para serem posteriormente entregues ao serviço de 

contabilidade. 

 

3.4- Critérios e Condições de Armazenamento 
 

O armazenamento de cada produto deve respeitar determinados critérios, sobretudo, 

a natureza dos produtos, o prazo de validade, condições especiais de conservação e o 

espaço disponível.  

Na FSC, a maioria dos medicamentos de venda livre encontra-se na zona de 

atendimento da farmácia, em prateleiras ou gavetas, enquanto todos os medicamentos 

sujeitos a receita médica (RM) se encontram na parte traseira do atendimento em 

compartimentos, no espaço a que se destinam, de acordo com a forma farmacêutica (FF) e 

por ordem alfabética (Figura 1 e 2). 
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Os medicamentos termolábeis (insulinas, determinados probióticos, vacinas e 

alguns colírios) devem ser armazenados num frigorífico com a temperatura rigorosamente 

controlada entre os 2ºC e os 8ºC (Figura 3). Para tal, faz-se um controlo diário para 

garantir a integridade e eficácia dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os medicamentos encontram-se organizados respeitando sempre o princípio 

First Expired First Out (FEFO), ou seja, os produtos com menor prazo de validade são os 

primeiros a ser dispensados de forma a permitir o correto escoamento e uma maior 

rotatividade de stock. 

3.5- Controlo de Prazos de Validade e Gestão de stocks  
 

A gestão dos prazos de validade é uma atividade de extrema importância para todas 

as farmácias uma vez que evita prejuízos económicos e garante proteção para os utentes. 
 

Na FSC efetuei o controlo dos prazos de validade mensalmente através da emissão 

de uma lista do Sifarma 2000 com os produtos com prazo de validade a expirar nos três 

meses seguintes e, caso existissem medicamentos que reuniam essas condições, separei-

os dos restantes para que posteriormente se procedesse à sua devolução aos fornecedores. 
 

No final emiti uma lista com as alterações e coloquei no local de arrumo uma referência 

com a data da última verificação, bem como a assinatura como responsável pela mesma. 

 

3.6- Devoluções 
 

A devolução de medicamentos e produtos de saúde pode ser justificada por vários 

motivos: produto encomendado por engano; prazo de validade expirado; embalagem 

danificada ou conteúdo em mau estado de conservação aquando a receção da encomenda; 

embalagem sem preço; encomenda em duplicado; envio de produto não faturado pelo 

fornecedor; ordem de recolha do produto do mercado por parte do INFARMED; desistência 

por parte do utente, entre outros. 
 

Figura 3- Local de armazenamento de 

medicamentos de frio 
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Nestes casos emitia uma nota de devolução, impressa em triplicado, onde registava o 

fornecedor pelo qual foi adquirido o produto, o produto em causa, o motivo da devolução, o 

número da fatura de compra, bem como a data e hora de recolha. Uma das cópias ficava 

armazenada na farmácia (triplicado) e as outras cópias são enviadas para o fornecedor, 

anexadas ao produto. 
 

Durante o meu estágio o fornecedor sempre aceitou a devolução, emitindo uma nota 

de crédito relativa aos produtos que lhe foram devolvidos ou, então, enviava um novo 

produto caso fosse a situação em causa. Mas caso a devolução não fosse aceite, os 

produtos eram novamente devolvidos à farmácia e o seu montante era incluído nas 
 
“quebras” da contabilidade anual. 
 

3.7- Reservas 
 

Caso o medicamento não se encontrasse disponível na farmácia, questionava ao 

utente se desejava proceder à reserva destes. Fazia-o através do Sifarma 2000 onde era 

preenchido o nome do cliente, o número de contacto (caso o utente o pretenda), o(s) 

produto(s) a reservar e se foi paga ou não. 

Pelo Sifarma é possível verificar se o produto se encontra disponível no armazém, 

recorrendo para isso à pesquisa do produto pretendido, e em” Ficha de Produto” clicar em 

“Encomenda Instantânea” (Figura 4 5 e 6). Caso o produto esteja assinalado a vermelho, o 

produto encontra-se esgotado no fornecedor; assinalado a verde, é possível proceder à 

encomenda do mesmo. De imediato procedia à encomenda do mesmo via telefónica, 

estando muitas vezes o produto disponível no próprio dia ou no dia seguinte de manhã 

(Figura 7 e 8). 

     

                  Figura 4 - Etapas de verificação da disponibilidade de um produto no Sifarma 
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Figura 5 – Etapas de verificação da disponibilidade de um produto no Sifarma 

Figura 6- Etapas de verificação da disponibilidade de um produto no Sifarma 
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Figura 7- Produto indisponível para encomenda 

Figura 8- Produto disponível para encomenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquando a chegada dos produtos, procedia-se à separação dos mesmos, colocando 

um papel com o nome do utente e data, junto dos produtos em questão, com um elástico, e 

guardado nas prateleiras específicas para as reservas, divididas em “pago” , “não pago” e 

alfabeticamente arrumados (Figura 9). 
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4-Atendimento ao público 

 

A área de atendimento ao público é ampla, bem iluminada, acolhedora e funcional de 

forma a permitir uma boa visibilidade dos produtos e uma fácil movimentação e interação 

com o utente. Esta zona é composta por quatro balcões individualizados, todos equipados 

com computador, leitor ótico, impressora de receituário, caixa de pagamento, terminais de 

multibanco e diversas gavetas com material de escritório, amostras de produtos e sacos. 

Existem também gavetas próprias para colocar as receitas aviadas que são posteriormente 

conferidas e devidamente organizadas por todos os membros da equipa. 

 
Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de maior sazonalidade 

encontram-se dispostos em prateleiras e gavetas atrás dos balcões, de forma a reduzir o 

tempo de espera durante o atendimento e permitir uma maior interação entre o farmacêutico 

e o utente. 
 

Aquando a entrada na farmácia, o utente encontra à sua disposição uma série de 

lineares com produtos de alimentação infantil, dermocosmética, puericultura, suplementos 

alimentares, produtos ortopédicos, higiene oral e produtos dietéticos, organizados e 

arrumados de forma simples, de fácil compreensão e facilmente visíveis para os utentes. 

Estes produtos encontram-se expostos relativamente próximos dos balcões, de forma a 

facilitar o acesso visual dos utentes e o esclarecimento e aconselhamento por parte dos 

profissionais de saúde. Junto à área de saúde oral encontra-se uma balança, à qual o utente 

pode aceder e efetuar medições de peso e altura. 
 

O atendimento propriamente dito é o cerne da atividade farmacêutica na farmácia 

comunitária. Tive a oportunidade de desempenhar esta tarefa a partir do meu segundo mês 

de estágio, desenvolvendo a minha experiência como profissional e aplicando o que 

Figura 9- Prateleira destinadas aos produtos reservados 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Carlos Sá 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________
12 

 
 

apreendi nos cinco anos de Faculdade nas várias situações do dia-a-dia, sob o olhar atento 

dos restantes elementos da equipa que me auxiliavam sempre que necessitava. 
 

Na FSC, o sistema informático utilizado é o Sifarma 2000, onde cada elemento da 

farmácia, incluindo eu, enquanto estagiário, tinha um código de login neste sistema. O 

pagamento do utente era efetuado de forma automática. Na FSC usamos a Cache Logic, 

uma caixa registadora automática, que tem ligação direta ao Sifarma 2000. No fim do 

atendimento a Cache Logic assume o preço final da compra. Após aprovado, no ecrã da 

mesma, o valor em causa, a Cache Logic recebe o valor e dá, caso necessário, troco 

automaticamente. No fim do dia, na própria Cache Logic e através do mesmo login do 

Sifarma 2000, fazíamos a soma do valor diário de vendas, com as vendas por multibanco. 

O valor final teria que dar certo.  

 

4.1 - Dispensa de MNSRM 
 

Segundo o Despacho nº. 17690/2007, de 23 de Julho, “a automedicação é a 

utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento 

de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento 

opcional de um profissional de saúde”(2). 
 
O atendimento correspondeu ao meu maior desafio ao longo destes seis meses. No entanto, 

compreendendo que o Farmacêutico é o último profissional de saúde em contacto com o 

doente antes de iniciar o tratamento, assumi a responsabilidade de avaliar, de forma 

consciente, se o problema de saúde em causa é passível de ser tratado com MNSRM ou 

requer intervenção médica, tendo a noção dos trâmites de que me poderia guiar, e os limites 

até onde poderia ir, enquanto profissional de saúde. 

 
Os nossos cinco anos de formação trazem uma componente muito teórica, em 

detrimento de uma componente prática paralela. Quando exposta agora às situações do dia-

a-dia, tentei aplicar aquilo que aprendi, não de uma forma mecanizada, mas sim adaptando 

às diferentes circunstâncias surgidas, e é desta forma que fui ganhando experiência no 

exercício da minha atividade enquanto farmacêutico. 
 

Saliento nesta prática a comunicação com o doente, de forma a recolher toda a 

informação necessária (sintomas, intensidade e duração do problema de saúde, medicação 

concomitante, outras patologias) essencial para se poder avaliar o problema de saúde e a 

decidir qual é o melhor tratamento e aconselhamento. Certos grupos de doentes (crianças, 

grávidas, mulheres a amamentar, doentes crónicos) carecem de uma atenção especial e há 

que ter cuidados reforçados, não só na comunicação oral, mas também na própria avaliação 

da sintomatologia. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Carlos Sá 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________
13 

 
 

 
Ao dispensar um MNSRM, assegurei-me de que o doente conhecia a posologia em 

questão, os efeitos secundários e as interações mais frequentes referentes ao medicamento 

proposto. Por questões de ética deontológica, informei ao utente de que, caso o problema 

de saúde persistisse, tinha que ser avaliado pelo seu médico para que este pudesse 

proceder à prescrição de um medicamento sujeito a receita médica (MSRM). 
 

O Sifarma surge como uma ferramenta útil na pesquisa de produtos, através do 

CNP, nome comercial ou por denominação comum internacional (DCI). Uma vez que não 

somos tutores de conhecimento de todos os medicamentos existentes para um determinado 

efeito, com o Sifarma é igualmente possível saber interações, posologia, alguns cuidados 

com a toma de um determinado medicamento que queremos vender. 
 

Durante o meu estágio, constatei que os MNSRM mais requisitados foram os 

antigripais, analgésicos, antipiréticos, xaropes antitússicos e expetorantes, laxantes, 

antiácidos e suplementos vitamínicos. 

 

4.2- Dispensa de MSRM: 

 

4.2.1 - Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
 

De acordo com o Artigo 114.º do Estatuto do Medicamento(3) os MSRM são todos 

aqueles medicamentos que só podem ser adquiridos mediante apresentação de uma 

prescrição médica, pois obedecem a pelo menos um dos seguintes critérios: 

• Podem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para os fins a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância 

médica;


• Podem representar um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, quando 

forem usados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que o medicamento se destina;


• Possuam substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar;


• Destinam-se a ser administrados por via parentérica(3).



 

4.2.2 Receita Médica 
 

Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, a receita médica é o 
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“documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em 

legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais 

medicamentos determinados”(3). 
 

Para uma receita médica ser considerada válida é necessário que cumpra alguns 

requisitos legais (4). Segundo a Portaria nº198/2011 de 18 de Maio, é obrigatória a 

prescrição eletrónica para todos os medicamentos de uso humano sujeitos a receita médica, 

incluindo manipulados, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, produtos para 

autocontrolo da Diabetes Mellitus e produtos dietéticos, independentemente do seu local de 

prescrição, salvo algumas exceções(5). Nestes casos, poderão ser aceites receitas manuais 

se justificadas devidamente pelo médico prescritor, argumentando uma das seguintes 

situações: falência do sistema informático, prescrição no domicílio, profissionais com volume 

de prescrição igual ou inferior a 40 receitas por mês e outras situações excecionais de 

inadaptação comprovada, precedidas de registo e confirmação na ordem profissional 

respetiva(5). 
 

A prescrição da receita tem de ser feita por DCI, recorrendo ao Código Nacional para 

a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), que engloba o nome da substância 

ativa, a dosagem, a forma farmacêutica e o número de unidades. Este código é muito útil 

pois através da sua introdução no sistema informático garante o acesso a todos os 

medicamentos que podem dispensados mediante aquela prescrição. 
 

Há ainda a possibilidade da prescrição poder ser realizada por denominação comercial 

(por marca ou nome do titular de autorização de introdução no mercado) quando não existem 

medicamentos de marca ou medicamentos genéricos comparticipados similares ao prescrito 

ou se o médico prescritor incluir uma das seguintes justificações técnicas: 

 

• Alínea a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito (onde na receita 

tem que constar a menção “Exceção a) do n.º3 do art.6.º”


• Alínea b) Reação Adversa Prévia (Quando existe uma suspeita fundada, 

previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial; neste caso, na receita tem de constar a menção


“Exceção b) do n.º3 do art.6.º” 


• Alínea c) Continuidade do tratamento superior a 28 dias (onde na receita tem que 

constar a menção “Exceção c) do n.º3 do art. 6.º”

 

Atualmente, existem 3 tipos de receitas(3): 
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• Receitas renováveis - válidas durante seis meses, a partir da data de prescrição, e 

facilitam um melhor acesso do utente à medicação no caso de tratamentos 

prolongados. Apresentam-se em triplicado (3 vias) devendo ser impressa a indicação 

da respetiva via (“1.ªvia”, “2.ªvia” e “3.ªvia”).


• Receita médica especial- enquadram-se neste tipo de prescrição os medicamentos 

que obedeçam a pelo menos um dos seguintes critérios:


• Contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância classificada 

como estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável;


• Possam, em caso de utilização incorreta, originar abuso de medicamentos, 

gerar toxicodependência ou ser usados para fins ilegais;


• Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se 

considere, por precaução, dever ser incluída nas situações previstas na alínea 

anterior.


• Receita médica restrita- destina-se a medicamentos cuja utilização deva ser 

reservada a certos meios especializados, como hospitais.

 

Apesar de, na dispensa de MSRM, o médico detém um papel fundamental, nós, como 

farmacêuticos, podemos e devemos intervir de forma a garantir e promover o uso racional 

de medicamentos. Em primeiro lugar, cabe a mim, como farmacêutica, avaliar a prescrição 

de modo a verificar a existência de eventuais erros de prescrição e, caso existam, devo 

comunicar e dialogar com o médico prescritor; em segundo lugar, é fundamental assegurar 

que o utente sabe o modo de administração e outras informações relevantes de forma a 

promover a sua adesão à terapêutica. 

Quando recebia a receita, verificava a legalidade da mesma e o seu correto preenchimento 

(de acordo com aspetos legais e clínicos) antes de dispensar e faturar o devido 

medicamento. É importante ter em conta os seguintes aspetos (Figura 10): 
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Figura 10 - Principais aspetos a ter em conta na dispensa de um 

medicamento sujeito a receita médica. 
 

 

Outros pontos a ter em conta: 
 

• Exceções relativas a medicamentos com margem terapêutica estreita (“Exceção


a) do n.º3 do art. 6.º”), reação adversa prévia (“Exceção b) do n.º3 do art. 6.º”-Reação 

adversa prévia) e continuidade do tratamento superior a 28 dias 
 

(“Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - Continuidade do tratamento superior a 28 dias”); 
 

• Data da prescrição;


• Assinatura do médico prescritor (obrigatória e manuscrita).

 

Segundo a nova legislação(6), a farmácia deve ter em stock pelo menos três 

medicamentos dos cinco com o PVP mais baixo do mesmo grupo homogéneo. Sempre que 

a prescrição é feita por DCI, o utente deve ser informado dos medicamentos comparticipados 

pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) com um preço mais baixo, pertencentes ao mesmo 

grupo homogéneo que se encontram disponíveis na farmácia, o que não inviabiliza a opção 

de optar por um medicamento mais caro. 

No caso de existência de exceções a) e b) é apenas permitido a dispensa do 

medicamento prescrito na receita e na exceção c) é permitido dispensar um medicamento 

mais barato face ao prescrito. 
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4.3- Sistema de Comparticipação de Medicamentos 
 

 

O regime de comparticipação dos medicamentos é estabelecido de acordo com a 

entidade responsável do beneficiário, de forma a garantir que o utente não tenha que 

suportar todos os custos do tratamento. Quando o utente se dirige à farmácia e adquire um 

medicamento comparticipado, paga apenas a diferença entre o PVP e o valor da 

comparticipação (sendo que a farmácia é posteriormente reembolsada pelo organismo de 

comparticipação). 
 

Atualmente, o SNS é a entidade que inclui um maior número de utentes. Os 

beneficiários deste sistema podem estar abrangidos por um regime de comparticipação 

geral, ou por um regime especial, no qual estão incluídos os pensionistas e doentes com 

determinadas patologias ou inseridos em grupos especiais. A comparticipação normal do 

SNS atribuída aos grupos farmacoterapêuticos encontra-se dividida em quatro escalões: 

escalão A (90% do PVP), escalão B (69% do PVP), escalão C (37% do PVP) e escalão D 

(15% do PVP). Estes escalões têm em conta a indicação terapêutica dos medicamentos, a 

sua utilização, as entidades que os prescrevem e o consumo acrescido para doentes que 

sofram de determinadas patologias(7, 8). Aos pensionistas, cujo rendimento total anual não 

excede 14 vezes o salário mínimo nacional, a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e D de 15%.7 

A identificação deste regime é feita pela presença da letra “R” na receita. 
 

Para os medicamentos sujeitos a comparticipações especiais em farmácia 

comunitária, o respetivo despacho ou portaria deve vir mencionado na receita. Por exemplo, 

o despacho n.º 13020/2011, de 20 de setembro, define a comparticipação de medicamentos 

destinados a doentes com demência de Alzheimer(9). 
 

Além do SNS, existem outras entidades comparticipantes, tais como a Caixa Geral de 

Depósitos (CGD) e, ainda, subsistemas que atuam como complementos do SNS: Serviço de 

Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS); SAMS Quadros (Serviços 

de Assistência Médico-Sociais do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários), 

S.A./Energias de Portugal (SAVIDA/EDP), e PT/CTT (Portugal Telecom/Correios, 

Telefones), entre outros. 
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Figura 11- Preenchimento dos dados relativo à dispensa de 

receita de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 

4.4- Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 
 
 
 

O uso de estupefacientes e psicotrópicos encontra-se limitado a situações 

específicas, tais como, no controlo da dor grave, como é o caso de doentes oncológicos, e 

a sua dispensa requer a apresentação de uma receita médica especial que garanta que não 

se destinam a ser usados para fins ilícitos. 
 

As receitas eletrónicas destes medicamentos seguem as mesmas regras que as 

anteriormente descritas, mas com a particularidade de não poderem constar outros produtos 

na receita. Quando dispensei estes medicamentos, aquando o registo informático da venda, 

tive de solicitar a identificação do médico prescritor, do utente (nome e morada) e do 

adquirente (nome, número de bilhete de identidade, data de emissão do mesmo e idade), 

bem como colocar a data da receita médica (Figura 11). 

Imprimi os dados do adquirente no verso da receita, e solicitei uma assinatura legível. 

Tirei duas cópias e, enquanto que a receita original segue para a entidade responsável pela 

comparticipação com o restante receituário, uma das cópias, juntamente com os 

documentos de psicotrópicos, é guardada na farmácia durante um período mínimo de três 

anos (por data de dispensa), e a outra é enviada para o INFARMED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5- Vendas suspensas 
 

 

As vendas suspensas são de carácter extraordinário e só são passíveis de serem 

realizadas na FSC no caso de o utente ser já um cliente habitual e no momento não possua 

a respetiva receita. 
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Teoricamente, a medicação não deve ser vendida sem receita médica, mas muitas 

vezes deparei-me com situações em que os utentes não conseguiam ter uma consulta antes 

da medicação lhes acabar, e uma vez que se tratava de medicação crónica, como anti 

hipertensores, diabéticos orais, foi facilitado o medicamento, sendo este pago na totalidade, 

e devolvida a diferença quando este trouxesse a receita. De salientar que as vendas 

suspensas nunca foram aplicadas na dispensa de estupefacientes e psicotrópicos, e sempre 

foi arquivada com os dados do doente e médico assistente bem como a data de entrega da 

receita. 
 

No Sifarma temos a opção “Suspensa” que nos permite realizar a ação da mesma, 

emitindo no final uma nota de venda suspensa a qual o utente deve trazer no momento de 

regularização da mesma. 
 

Para retomar uma venda suspensa, clicamos na opção “Chamar Venda Suspensa” e 

inserimos o código da nota emitida para o utente da venda, prosseguindo com a venda 

normal comparticipada. 

 

4.6- Conferência de Receituário e Faturação 
 

 

Por conferência de receituário entenda-se o processo de organização e verificação de 

todas as conformidades das receitas médicas aviadas, de modo a que sejam consideradas 

válidas e, consequentemente, a farmácia receba o valor relativo à percentagem do 

medicamento comparticipado. Após a verificação das RM, estas são organizadas por 

organismo de comparticipação e agrupadas por lotes. Cada lote é constituído por 30 

receitas. 

 
No fim de cada mês era emitido, para cada lote, um verbete de identificação. Após a 

sua emissão, os lotes são fechados e era emitido um documento com um resumo dos lotes, 

contemplando todos os lotes de um determinado organismo. Por fim, há a emissão da fatura 

mensal dos medicamentos, que abrangia todos os organismos de uma dada entidade 

comparticipadora (10). Todo este processo era da competência da DT, e nunca intervim de 

forma direta. 
 

No final deste processo, o receituário é enviado para as entidades responsáveis. Se 

estiver tudo em conformidade, a farmácia recebe o montante referente às comparticipações, 

e caso exista alguma inconformidade, as receitas são devolvidas à farmácia com o respetivo 

código identificativo do motivo da devolução. Quando as inconformidades podem ser 
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corrigidas, as receitas são corrigidas e refaturadas. Se não for possível a correção, a 

farmácia perde o dinheiro correspondente à comparticipação. 
 

Durante o meu estágio, tive uma participação bastante ativa na conferência das 

receitas, procedendo à correção de eventuais erros no processamento da receita ou na 

dispensa. No entanto, o verdadeiro trabalho na correção destes erros passa pela atenção 

redobrada no ato da dispensa. Isto porque, se se minimizar os erros no ato da dispensação, 

reduzir-se-á a necessidade de correções aquando a conferência e, consequentemente, 

diminuirá a possibilidade de receitas devolvidas. 

 

5- Outras tarefas realizadas 
 

5.1- Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 
 

 

De acordo com o Decreto-lei n.º 307/2007 de 31 de Agosto, a farmácia pode oferecer 

serviços de determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos aos utentes(11). Na 

Farmácia Santa Catarina prestei os seguintes serviços: medição da glicémia, colesterol total, 

triglicerídeos, pressão arterial e avaliação corporal completa (índice de massa muscular, 

índice de massa gorda, IMC, entre outros). Na determinação de parâmetros biológicos, após 

as determinações era fornecido ao utente um pequeno livro/cartão de registo com o histórico 

de todas as determinações. 

 

5.2- Etiquetagem 
 

 

Realizei uma análise a todos os produtos da farmácia, verificando prazo de validade, 

preço, e quantidade disponível em stock fazendo as alterações necessárias. Nos produtos 

em que o preço não se encontrava visível, ou a etiqueta não estava em boas condições, 

efetuei uma nova retiquetagem dos produtos em questão. 
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6- Outros serviços disponíveis na Farmácia 

 

- Valormed 
 

 

A Valormed é a entidade responsável pelo sistema de gestão dos resíduos de 

embalagens e medicamentos fora de uso. Resultou da colaboração entre a Indústria 

Farmacêutica, Distribuidores e farmácias face à consciencialização dos perigos ambientais 

e para a população em geral que os medicamentos fora de prazo representam. É obrigação 

das farmácias sensibilizarem e incentivarem os utentes para aderirem e entregarem todos 

os medicamentos fora de prazo que tenham em casa. 
 

A campanha de reciclagem de radiografias consiste na recolha de radiografias com 

mais de 5 anos ou, sem finalidades clínicas de diagnóstico. Por cada tonelada de 

radiografias, extraem-se 10 kg em prata cujo valor da venda reverte a favor da Assistência 

Médica Internacional. 

 

- Farmacovigilância 
 

 

A farmacovigilância define-se como um conjunto de atividades de deteção, registo e 

avaliação das reações adversas a medicamentos (RAM), de forma, a melhorar a qualidade 

e segurança dos medicamentos em defesa do utente e da Saúde Pública. 
 

Sempre que se suspeita de uma reação adversa grave e/ou inesperada, os 

farmacêuticos têm o dever e a responsabilidade de a notificar. Esta notificação pode ser feita 

através de fichas de notificação disponibilizadas para este efeito, por contacto telefónico ou 

pelo envio da informação por fax ou email. 
 

Durante o meu estágio, não surgiu nenhuma situação que implicasse a notificação de 

RAM’s não notificados. 
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7- Introdução  
 

As farmácias têm passado por tempos conturbados. Em 2012 noticiava-se a 

possibilidade de fecharem cerca de 600 farmácias em todo o país (12).Em 2014 o Jornal 

Público noticiava mesmo que as farmácias tinham passado de um “negócio rico a 

remediado”(13). Já mais recentemente num artigo de opinião de 2016 no Jornal Público, 

Paulo Cleto Duarte, Presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF), afirmava que 

haviam 549 farmácias em situação de insolvência ou penhora. Afirmou também, que este 

número cresceu cerca de 128% em apenas três anos e que a dívida das farmácias aos 

fornecedores se situava nos 265 milhões de euros. Dando várias razões para a existência 

desta crise financeira, Paulo Cleto Duarte explicou que cerca de 1656 farmácias tinham os 

seus fornecimentos suspensos, o que se traduziu numa falta de 57 milhões de 

medicamentos no momento da dispensa (14). Este é, sem margem para dúvidas, um retrato 

negro, mas real, da atual situação das farmácias. Durante o meu estágio reparei que um 

farmacêutico tem que ter várias competências associadas. Capacidade de aconselhamento, 

uma enorme capacidade de gestão, uma diferenciadora capacidade de marketing, uma forte 

capacidade decisória e de liderança. Com a atual crise, as farmácias foram obrigadas a sair 

da zona de conforto e é aqui que me quero centrar. 

Ao longo do meu estágio fui formando a ideia de que as farmácias podiam ter um papel 

mais relevante no nosso Serviço Nacional de Saúde (SNS) mas que isso era um pouco 

esquecido, seja pelas entidades com responsabilidades decisórias e legislativas, bem como 

pelas próprias farmácias. A atuação do farmacêutico comunitário, “esbarra-se”, em alguns 

aspetos, com a enfermagem, nomeadamente na educação para a saúde e no 

aconselhamento e seguimento de doentes crónicos. Ora, estas duas áreas são áreas que 

podem ser muito mais exploradas pelas farmácias comunitárias, em minha opinião. 

Em 2015, após um estudo da Ordem dos Farmacêuticos (OF) sobre o valor do papel 

do farmacêutico, foi amplamente noticiado em vários órgãos de comunicação social, que o 

estado português poupava, por ano, 880 milhões de euros com a intervenção dos 

farmacêuticos (15, 16), isto, sem que os mesmos fossem ressarcidos por estes resultados. 

Este valor representa 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). No mesmo estudo da OF, ficou 

demonstrado que podemos ainda poupar mais 114 milhões de euros com a intervenção dos 

farmacêuticos. É, portanto, completamente inegável o papel vital das farmácias no contexto 

da saúde nacional, mesmo que as mesmas sejam entidades privadas. 

Olhando com atenção para o terreno e segundo dados do Pordata, por todo o território 

português existem cerca de 2892 farmácias (17). 
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Figura 12- Evolução no número de farmácias em Portugal. Adaptado do Portada. 

Figura 13- Evolução do número de centros de saúde em Portugal. Adaptado do Portada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, e também segundo o Portada, temos pelo território nacional “apenas” 

1199 extensões de centros de saúde (18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Carlos Sá 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________
25 

 
 

Como podemos ver pelas imagens acima, há uma diferença de cerca de 1693 

estabelecimentos entre farmácias e centros de saúde. Mais uma vez conseguimos ver a 

importância das farmácias para a sociedade, sendo estas, muitas vezes, o primeiro local 

onde os utentes recorrem quando têm algum problema de saúde.  

 Se tivermos em conta que a maioria das consultas nos centros de saúde para 

doentes crónicos, seja de enfermagem, seja médica, é marcada apenas de seis em seis 

meses, conseguimos aqui encontrar um gap que o farmacêutico pode preencher 

principalmente para evitar complicações nas doenças crónicas. Da mesma forma, os fortes 

cortes orçamentais no que à saúde diz respeito, acabaram por levar a enfermagem a 

abandonar a educação para a saúde escolar, levando a que se abra aqui outro gap. A 

informação e a formação são hoje dois pilares essenciais para moldar os hábitos de vida e 

por conseguinte evitar doenças crónicas ou futuras complicações. 

Tendo em conta estes pontos de vista, durante o meu estágio curricular na FSC, tive 

oportunidade de desenvolver algumas atividades que tiveram sempre em mente extrair das 

mesmas valor farmacêutico, abordar áreas de intervenção que penso serem importantes 

para a profissão, abrindo portas a outros tipos de rendimentos e mostrar a importância e o 

valor do farmacêutico na sociedade.  

Nesse sentido ao longo do meu estágio desenvolvi as seguintes atividades: 

• Formação sobre pediculose; 

• Panfleto sobre o Pé Diabético; 

• Formação sobre sexualidade e drogas; 

• Inquérito online para estudar o abuso de anti-inflamatórios em Portugal e a 

importância do farmacêutico neste contexto.  

8 – Pediculose 
 

 Entre os vários acordos e parcerias com algumas instituições criados pela FSC, 

destaco, para este projeto em particular, o acordo com o Centro Social da Sé (CSS). Do 

CSS fazem parte um lar de terceira idade e um infantário. Esta instituição lida com pessoas 

de várias faixas etárias.  

 Durante o meu estágio o CSS relatou à FSC a ocorrência anormal de casos de 

pediculose. Desde esse momento entendi que era necessária intervenção farmacêutica. Em 

primeiro lugar este é um problema com muitos mitos associados que urge derrubar e em 

segundo lugar o farmacêutico, como primeiro agente de intervenção perante a sociedade, 

tem o dever de esclarecer a população.  
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Figura 14- Ciclo de vida do Pediculus Humanus Capitis. Adaptado 

do “Centers for Disease Control and Prevention” 

 Com estes dados em cima da mesa, propus à FSC e ao CSS a realização de uma 

palestra com os pais sobre esta temática, de forma a ajudar a resolver este problema de 

pediculose. 

Segundo o “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC), a pediculose é a 

infestação com o piolho da cabeça e do corpo humano, Pediculus humanus. Existem duas 

subespécies, o Pediculus Humanus Capitis, que causa a infestação na cabeça, e Pediculus 

Humanus Humanus que causa infestação no corpo humano. São ectoparasitas, ou seja, 

instalam-se fora do corpo do hospedeiro, cujos únicos hospedeiros conhecidos são seres 

humanos (19).  

 Os piolhos do corpo e os da cabeça, são morfologicamente iguais, porém apresentam 

um ciclo de vida diferente. Os primeiros residem e colocam os seus ovos em roupa ou 

fômites de indivíduos infetados, migrando assim para o corpo humano para se alimentarem 

(19).  

 

8.1- Ciclo de vida do Pediculus Humanus Capitis 
 

O Pediculus Humanus Capitis tem três estádios de desenvolvimento no seu ciclo de 

vida. Por ordem: ovo, ninfa e adulto. 
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Figura 15- Imagem de uma fêmea com ovos. 

Adaptado de “Centers for Disease Control 

and Prevention”. 

Figura 16- Imagem de um piolho 
adulto. Adaptado de “Centers for 

Disease Control and Prevention”. 

A primeira fase do ciclo de vida é a do ovo. É geralmente conhecido pela população 

em geral como lêndea. Os ovos são de visualização extremamente difícil e são facilmente 

confundíveis com, por exemplo, a caspa. Os ovos são colocados pela fêmea adulta perto da 

base da haste do cabelo onde, passado cerca de 6 a 9 dias, o mesmo eclode libertando a 

ninfa. Podemos ver esta mesma descrição na figura14, entre os números 1 e 4. O tamanho 

dos ovos varia entre os 0.8 e os 0.3 mm, têm forma oval e de cor geralmente branco 

amarelado.(19) 

 Ao ser libertada a ninfa, começa a segunda parte do ciclo de vida do Pediculus 

Humanus Capitis. As ninfas demoram apenas 7 dias a atingir o seu máximo 

desenvolvimento. Na figura 14, vemos que esses mesmos 7 dias correspondem ao espaço 

entre os números 2 e 4. Após os 7 dias o Pediculus Humanus Capitis atinge o seu máximo 

desenvolvimento, ou seja, a fase adulta, que corresponde ao número 5 na figura 14. 

 Um piolho adulto pode viver cerca de 30 dias na cabeça de uma pessoa. Para isso 

precisa de fazer várias refeições ao dia sendo que as mesmas são baseadas em sangue. 

Se o piolho estiver entre 1 e 2 dias sem se alimentar, morrerá. Um piolho adulto tem seis 

patas, cada uma com garras e uma cor acinzentada. As fêmeas são geralmente maiores 

que os machos e podem colocar até oito lêndeas por dia (19). 

 

 

 

 

 

 

 

8.2- Epidemiologia 
 

 A pediculose é um problema amplamente espalhado pelo mundo, sendo que os 

relatos da sua existência datam de há mais de 10.000 anos, onde, no Brasil, foi verificada a 

conservação de ovos de Pediculus Humanus Capitis em múmias (20). 

Embora comumente reconhecida como um problema associado a classes sociais mais 

baixas, tal ideia é completamente errada. A pediculose é um problema de saúde pública, 

que afeta qualquer estrato social e pessoas de qualquer faixa etária, porém, é amplamente 
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reconhecida a sua maior incidência em crianças do sexo feminino com idade compreendida 

entre os 3 e os 12 anos de idade. Nesta idade a incidência pode atingir os 25% (21, 22).  

  Segundo estudos recentes, a maior taxa de incidência da pediculose no mundo é no 

Nepal com uma taxa de incidência de 36% (23). 

Na Europa a taxa de incidência situa-se entre os 0,48% e os 22,44% (24). Em Portugal não 

existem dados concretos sobre a incidência da pediculose, quer a nível nacional quer a nível 

regional. 

 

8.3- Modo de Transmissão 
 

A principal forma de transmissão é o contacto direto com o portador de pediculose, ou seja, 

cabeça com cabeça. Desta forma é facilmente compreensível que a maior incidência seja 

nas crianças, já que estas normalmente andam mais próximas entre si. Um dos muitos mitos 

que é necessário derrubar, é que os piolhos não voam nem saltam. Outra forma de 

transmissão é através de fômites. Se os fômites forem pentes, fitas para cabelo ou chapéus, 

podemos fomentar a transmissão do piolho da cabeça. Se os fômites forem por exemplo 

roupa, podemos fomentar a transmissão do piolho do corpo humano (19). 

 

8.4- Diagnóstico 
 

O diagnóstico é normalmente simples, sendo feito a olho nu, podendo ser auxiliado 

por um pente de dentes finos.  

Este consiste em procurar ninfas ou piolhos adultos. Se forem observados ovos até 6mm do 

couro cabeludo, estes são sugestivos de uma infestação ativa. Ovos a mais de 6mm do 

couro cabeludo são sugestivos de uma infestação anterior (19, 25). 

 

8.5- Tratamento 
  

 O tratamento deve ser adequado à idade do doente e ao ciclo de vida do parasita. 

Tendo estes conceitos em mente, podemos distinguir dois grandes tipos de tratamento. Os 

tratamentos por métodos químicos e os tratamentos por métodos físicos. 

No tratamento por métodos químicos são usados essencialmente usados piretroides 

sintéticos. Os piretroides sintéticos bloqueiam os canais de sódio do parasita, impedindo a 

repolarização dos seus neurónios, levando ao bloqueio respiratório e consequentemente à 

morte (26). O tratamento por métodos químicos só deve ser usado em crianças com mais 
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de seis meses. Este método é essencialmente pediculicida, mas é também usado como 

ovicida (21, 25). Na FSC temos dois produtos desta categoria. O Quitoso® e o Nix®. Estes 

produtos devem ser aplicados com o cabelo seco, tendo um tempo de espera de 10 minutos 

para que os mesmos façam efeito. A seguir aos 10 minutos o cabelo deve ser escovado e o 

tratamento repetido passado 7 a 10 dias.   

O tratamento por métodos físicos podem ser, por desequilíbrio osmótico, sendo que 

neste caso o parasita não consegue excretar água, havendo rutura intestinal, levando à sua 

morte, por tratamento manual, por exsicação, ou por electrocução (27, 28).  

No tratamento por desequilíbrio osmótico há varias substâncias intervenientes como por 

exemplo o dimeticone ou silicone, porém, o produto mais conhecido nas farmácias, e 

também disponível na FSC, é o Paranix® que tem na sua constituição óleo de noz de coco 

e óleo essencial de anis. No caso do Paranix®, este deve ser aplicado durante 15 minutos 

e deve ser repetido o tratamento após 7 a 10 dias e é usado como pediculicida e ovicida. 

O tratamento manual, porém, não é eficaz. Porém, segundo a bibliografia, o mesmo é um 

excelente método quando usado após o uso de um pediculicida/ovicida (29). 

O tratamento por exsicação, consiste em colocar o piolho ou o ovo sobre temperaturas 

superiores a 51ºC. É um método ainda recente, que tem demonstrado excelentes resultados 

na eliminação de ovos, não tendo o mesmo resultado na eliminação de piolhos. Como a 

exposição à temperatura de 51ºC deve ser superior a 30 minutos, este método não é muito 

usado (30, 31). 

Por fim, o tratamento por electrocução consiste na transmissão de pequenos choques ao 

piolho, levando à sua morte. Detetei ao longo do tempo do meu estágio que este tratamento, 

à base de um pente elétrico, era muitas vezes preferido em detrimento de outros métodos, 

seja químicos, seja físicos (32). 

 

8.6- Prevenção 
 

Há no mercado alguns produtos profiláticos, nomeadamente da marca Paranix®, chamados 

repelentes. Porém, o seu uso não é recomendado por grande parte dos autores, devido à 

grande possibilidade de aumento da resistência dos piolhos. Este é, aliás, um problema cada 

vez mais observado em todo o mundo(33, 34). 
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8.7 – Conclusão 
  

A pediculose é um problema de saúde pública e que causa grandes transtornos quer 

psicológicos quer sociais, podendo levar mesmo à estigmatização. Ainda existe muito a ideia 

de que este problema é causado pela falta de higiene situação que, como vimos, não 

corresponde à verdade. 

A formação, que se encontra disponível no anexo A, contou com cerca de 20 pais dos alunos 

do CSS. Aproveitei a formação não só para esclarecer dúvidas e derrubar mitos, como para 

promover os produtos que a FSC tem à venda para este problema em concreto. Uma 

estratégia de marketing usada, foi promover um desconto no produto Nix®. Esta estratégia 

resultou num aumento de 50% nas vendas do mesmo nO espaço de cinco dias. Com esta 

atividade, tive não só a oportunidade de mostrar a importância e a relevância que o 

farmacêutico pode ter na sociedade, resolvendo, através da educação para a saúde, um 

problema em concreto, como a oportunidade de juntar a capacidade educacional do 

farmacêutico com estratégias de venda.  

Posso concluir que esta atividade foi um sucesso, não só pelo aumento da venda do produto, 

como pela diminuição da incidência da pediculose no infantário do CSS nos dias 

subsequentes, conforme nos foi relatado pela diretora do mesmo. 

   

9 – Panfleto sobre o Pé Diabético 
 

 Mantendo o pensamento que norteou o desenvolvimento de todos os meus projetos, 

encontrei uma janela de oportunidade no que à Diabetes diz respeito. As farmácias são 

locais propícios para o acompanhamento de doentes crónicos já que é a estas que os 

mesmos recorrem para comprar os seus medicamentos. 

 Como é sabido, a Consulta do Diabético decorre apenas de 6 em 6 meses nos 

centros de saúde. Devido às complicações associadas à diabetes e à necessidade de muitas 

vezes haver alterações no estilo de vida dos diabéticos, este tempo é demasiado elevado 

para o acompanhamento que se exige. Assim sendo, o farmacêutico tem um papel relevante. 

O papel do farmacêutico não é só o de educador como também o de conselheiro. O benefício 

do farmacêutico traduz-se, inevitavelmente, em ganhos económicos para o estado. Mais 

conhecimento dos doentes, mais alerta, menos probabilidade de complicações nas doenças 

crónicas. 

Para termos uma ideia dos números com que estamos a lidar, segundo a Direção 

Geral da Saúde (DGS), são descobertos cerca de 160 casos novos de diabetes por dia. A 
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diabetes é ainda responsável por cerca de 25% do total de internamentos no SNS, e por 8% 

do total de consultas nos cuidados de saúde primários. Para finalizar estes dados 

alarmantes, a diabetes é responsável por 28,4% da taxa de mortalidade intra-hospitalar (35). 

   Ao longo do meu estágio, quando abordava os utentes, reparei que para muitos o Pé 

Diabético, complicação associada à diabetes, era algo desconhecido. Este é um problema 

silencioso e que evoluindo pode levar, por exemplo, à amputação dos membros inferiores. 

A prevenção, neste caso específico, traduzir-se-ia num aumento de qualidade de vida e 

numa redução de custos em saúde para o estado, contrariamente à não prevenção. 

Em Portugal o número de internamentos anuais derivados do Pé Diabético, ronda os 1800 

a 1900 pessoas. Este número tem-se mantido estável. É de salientar, neste caso especifico, 

o numero de amputações que foi reduzido de 1782 para 1385 entre 2005 e 2014 (36). 

  Resolvi, pelos motivos acima expostos, elaborar um panfleto dando a conhecer a 

problemática do pé diabético, que foi entregue a todos os utentes que compravam 

medicação antidiabética. No mesmo panfleto estavam destacados, como não podia deixar 

de ser, serviços que a farmácia tinha à disposição do utente para a prevenção.  

 

9.1 - A Diabetes Mellitus 
 

No pâncreas, nas ilhotas de Langerhans, produz-se a insulina e o glucagon, sendo 

estas respetivamente formadas pelas células beta e alfa.  

Enquanto a insulina tem a função de reduzir o nível de açúcar no sangue, fazendo com que 

este se desloque para as células, principalmente musculares, ou para o fígado, o glucagon 

faz o efeito contrário, permitindo a libertação da glicose para o sangue. De facto, podemos 

dizer que a insulina provoca hipoglicemia e que o glucagon hiperglicemia (37). 

A principal função da insulina é permitir a entrada na glicose nas células. A glicose é 

extremamente importante para estas, já que é a principal responsável pela sua energia. 

Entre o glucagon e a insulina há um equilibro constante. Após uma refeição há um 

aumento dos níveis de insulina de forma a facilitar o processo explicado mais acima. O 

glucagon funciona como um antagonista da insulina. Quando há falta de açúcar ele estimula 

o fígado a libertar a glicose, que lá se acumula na forma de glicogénio, impedindo, por 

exemplo, a ocorrência de uma hipoglicemia (38). 
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Figura 17- Acão e importância da insulina na glicose 

Figura 18 – Valores de referência para o diagnóstico da Diabetes segundo a DGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando este equilíbrio fica comprometido, por motivos vários que vou explicar mais 

à frente, podemos estar perante o desenvolvimento de diabetes. 

Segundo a American Diabetes Association, há dois grandes tipos de diabetes: a de Tipo I e 

a de Tipo II. Porém, estas não são as únicas formas de diabetes podendo também existir 

diabetes gestacional, diabetes provocada por defeitos congénitos nas células beta, diabetes 

provocada por defeitos congénitos na ação da insulina, ou mesmo diabetes induzida por 

drogas e ou químicos (39). 

Os valores de referência para o diagnóstico de diabetes, segundo a Direção Geral de 

Saúde (DGS), podem ser observados na figura 18. 
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9.1.2- Diabetes Mellitus Tipo I 
 

Relativamente à Diabetes tipo II, a Diabetes Tipo I é menos incidente. Só entre 5% a 

10% dos diabéticos apresentam este tipo de diabetes. É especialmente incidente em jovens. 

Está associada a um problema congénito, causado pela autodestruição das células beta do 

pâncreas. A destruição das células beta está muito dependente da idade. É extremamente 

rápida em crianças e jovens e mais lenta em adultos (39). 

Embora se saiba que esta destruição autoimune das células beta está associada a causas 

genéticas, a verdade é que ainda não se sabe muito sobre os fatores ambientais que podem 

desencadear este tipo de diabetes. Os portadores desta forma de diabetes são normalmente 

conhecidos como insulinodependentes, dependendo desta para manter uma vida normal. 

Estão mais predispostos a outro tipo de doenças como Doença de Graves, Doença de 

Addison, Anemia Perniciosa ou Tiroidite de Hashimoto (39). 

 

9.1.3- Diabetes Mellitus Tipo II 
 

Cerca de 90 a 95% dos portadores de diabetes apresentam Diabetes Tipo II. Está 

mais associada à população adulta e são conhecidos como diabéticos não-

insulinodependente já que, tanto inicialmente como na maioria da sua vida, não precisam da 

insulina para sobreviver contrariamente aos portadores de Diabetes Tipo II (39).  

Não se conhecem especificamente os fatores que levam ao aparecimento da Diabetes Tipo 

II mas há alguns factos importantes. Em primeiro lugar, contrariamente à Diabetes do Tipo 

I, não ocorre destruição autoimune das células beta do pâncreas. Da mesma forma, não 

parece ser causada por fatores predisponentes ao aparecimento de outras formas de 

diabetes. Há, porém, alguns fatores comuns aos portadores desta diabetes. Um desses 

fatores é a obesidade e acumulação de gordura a nível abdominal, responsável pelo 

aumento da resistência à ação da insulina (39).  

 

Este tipo de diabetes não é facilmente diagnosticável já que se desenvolve 

lentamente e normalmente, quando o doente apresenta os primeiros sintomas o problema 

já está instalado. A resistência à ação da insulina pode ser melhorada diminuindo o peso ou 

através de tratamento farmacológico, mas muito dificilmente voltará à sua normalidade. O 

risco de desenvolvimento da Diabetes Tipo II aumenta com a idade, com a obesidade e com 

o sedentarismo. É importante também referenciar que uma mulher que durante a gestação 
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teve Diabetes Mellitus Gestacional, tem maior probabilidade de no futuro desenvolver 

Diabetes do Tipo II. A Diabetes Tipo II tem também maior incidência em indivíduos com 

hipertensão, com dislipidemias e varia conforme a origem étnica (39).   

 

9.1.4 - Diabetes Mellitus Gestacional 
 

Durante muitos anos a Diabetes Mellitus Gestacional foi “definida” como qualquer 

intolerância à glicose que surgisse durante a gravidez. A verdade é que sendo a maioria dos 

casos resolvidos no pós-parto, alguns continuam. É por isso complicado, para a comunidade 

científica, definir quando estamos perante uma Diabetes Mellitus Gestacional ou perante 

uma intolerância a glicose sem que disso houvesse conhecimento prévio (39). 

Após um consenso conseguido em 2008, um grupo de estudos da Internacional Association 

of Diabetes and Pregnacy, estabeleceu critérios para o diagnóstico da Diabetes Mellitus 

Gestacional, a Prova de Tolerância à Glucose Oral (39). 

 

9.2 - Sintomas e complicações da Diabetes Mellitus 
 

Os sintomas da diabetes variam de pessoa para pessoa. Em alguns casos os 

sintomas são tão leves que passam despercebidos. Porém, um diagnóstico rápido da 

diabetes é muito importante já que se reduz em grande escala a probabilidade de 

desenvolver complicações (40). Vou aqui deixar os principais sintomas e as principais 

complicações associadas à diabetes (40, 41). 

 

Tabela 2 - Principais sintomas e complicações associados à diabetes 

 

 

 

 

 

 

 

Principais complicações Principais sintomas 

Retinopatias Poliúria 

Neuropatias Polidipsia 

Complicações macrovasculares Polifagia 

Complicações microvasculares Astenia 

Nefropatia Visão turva 

Disfunção sexual Perda de peso (Diabetes Tipo I) 

Pé diabético Parestesias (Diabetes Tipo II) 
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9.3- Pé Diabético 
 

Segundo a DGS, “O Pé Diabético é uma das complicações mais graves da Diabetes 

Mellitus, sendo o principal motivo de ocupação de camas hospitalares pelos diabéticos e o 

responsável por 40 a 60% de todas as amputações efetuadas por causas não 

traumáticas.”(42). É de facto das complicações associadas à diabetes que mais despesas 

causa ao SNS. 

Embora as neuropatias possam causar dor, elas também têm a capacidade de 

diminuir a sensibilidade e por isso o sentimento de dor, bem como a sensibilidade às 

temperaturas de frio ou quente. Um doente poderia, por exemplo, ter uma pedra no seu 

sapato e não a sentir.  

A neuropatia pode também levar à alteração nos pés, sendo por isso aconselhado falar com 

o médico. Existem sapatos próprios para diabético, por exemplo, sem costuras para não 

causar lesões (43). 

 Outro problema associado ao pé diabético é as alterações ao nível da pele, já que os 

nervos que controlam a humidade e a gordura da pele deixam de funcionar. A pele pode 

ficar seca e com especto quebradiço. Nesse sentido é importante que o utente use um creme 

hidratante e que seque muito bem os pés após o banho evitando assim o aparecimento de 

feridas ou de infeções fúngicas. 

 Os calos e ulceras nos pés são, também eles, extremamente perigosos. No caso dos 

calos, resultam de zonas pressão excessiva no pé. Aparecem frequentemente do pé 

diabético e a principal preocupação é que o mesmo não evolua para úlcera. O tratamento 

ao mesmo deve ser sempre efetuado com supervisão médica e não devem ser usados 

químicos para não queimar a pele. No caso das ulceras, também elas podem resultar de 

excesso de pressão ou mesmo causada por danos causados por objetos que o doente não 

sentiu, como por exemplo uma pedra no sapato. Mesmo que a úlcera evolua favoravelmente 

e cicatrize, aquela zona ficara sempre sensível sendo que terá sempre facilidade em voltar 

a ulcerar. Após a cicatrização o diabético deve usar uns sapatos especiais para evitar a uma 

nova ferida na mesma zona. Por outro lado, quando ao pé diabético temos associados défice 

de cicatrização e falta de circulação o doente deve ser reencaminhado para um cirurgião 

vascular (43). 

A amputação, fase mais grave do pé diabético, surge como consequência da 

neuropatia e doença arterial periférica instaladas. 
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Figura 19 - Pé Diabético necrosado 

Se diagnosticado precocemente e se tratado devidamente, como por exemplo uso de 

calçado adequado, a amputação pode ser evitada.   

Um dos fatores que parece estar mais associado à amputação, para além das 

complicações da diabetes é o tabaco. Efetivamente, a maioria dos diabéticos amputados 

são fumadores. O tabaco vais agravar a doença arterial periférica ainda mais, levando a um 

agravar da falta de circulação e por conseguinte à maior facilidade ao aparecimento de 

úlceras e à sua difícil cicatrização. 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 – Conclusão 
 

Esta atividade foi, posso considerar, um sucesso. Como escrevi no início deste 

capítulo sobre a diabetes, o Pé Diabético é uma problemática de desconhecimento geral. As 

pessoas até podem afirmar ter ouvido falar em “problemas nos pés dos diabéticos”, mas 

efetivamente não sabem como aparece, como prevenir, nem a quem recorrer. A FSC não 

tem consulta de Pé Diabético, algo que tentei instituir, mas que, por uma questão de logística 

e pelos meus últimos meses de estágio mais longe dos utentes não foi possível realizar. 

Porém, foi inegável, após a receção do panfleto durante a compra dos antidiabéticos o 

interesse dos utentes. A vontade de serem esclarecidos e de saberem mais, levaram a que 

pelo menos 10 utentes tivessem ido ao seu centro de saúde marcar uma consulta especifica 

para o pé diabético. A farmácia notou também um aumento de vendas nos produtos 

assinalados no panfleto, alguns, como no caso dos sapatos específicos para diabéticos, em 

mais de 90% e de limas de cartão em mais de 40%. 

 

10 – Formação sobre sexualidade e drogas 
 

 Na adolescência a sexualidade ganha uma importância ainda maior. Esta é uma fase 

de transformação e de novas experiencias. Os adolescentes tão expostos a uma series de 

fatores sociais e ambientais que muitas vezes influenciam os seus comportamentos. Tanta 
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na área da sexualidade como nas drogas, más decisões, podem ter repercussões para o 

resto da vida. 

 Para termos uma noção do que estamos a falar, em 2006 era noticiado que Portugal 

era o segundo país da Europa Ocidental com mais mães adolescentes e o primeiro no que 

toca à transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) (44). Houve uma evolução 

nos últimos anos. Em 2013, Portugal já era considerado “apenas” o 8º país da europa no 

que à gravidez na adolescência dizia respeito. Um média de 12 adolescentes davam à luz 

por dia (45). No que ao VIH diz respeito, Portugal passou de primeiro para terceiro lugar no 

que toca ao aparecimento de novos casos (46). Números alarmantes quando ainda para 

mais a educação sexual nas escolas tem sido marginalizada pela maior parte das instituições 

públicas. 

 Relativamente às drogas, Portugal também tem taxas de consumo elevadas entre os 

nossos adolescentes. No que toca ao álcool, o caso tem ganho contornos alarmantes, sendo 

este já é considerado um problema de saúde pública. Estudos recentes mostram mesmo 

que 33% dos jovens contactam pela primeira vez com o álcool antes dos 13 anos (47). 

Mostram, também, que mais de 70% dos jovens referem já ter consumido álcool em alguma 

fase das suas vidas. Outro dado preocupante é que 50% dos jovens com 18 anos relatam 

pelo menos um estado de embriaguez na última semana (48). Porém, segundo um estudo 

do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, a droga 

mais consumida pelos jovens continua a ser a canábis.  

 Com este trabalho pretendia estudar o impacto que podia ter a formação, feita por 

um farmacêutico, sobre o tema sexualidade e drogas para jovens de várias faixas etárias. 

Esta atividade iniciou-se com a distribuição de um inquérito,que deveria ser respondido antes 

e após a formação, podendo desta forma estudar os comportamentos de risco que foram 

hipoteticamente evitados, após aquela formação, por falta de conhecimento. 

 A formação pretendia abordar os métodos contracetivos, doenças sexualmente 

transmissíveis e drogas como o álcool, o tabaco, a cocaína, o ecstasy, a marijuana e o 

haxixe. 

 

10.1- Caracterização da população em estudo 
 

 A população em estudo foi dividida em três faixas etárias. A primeira dos 11 aos 13 

anos, que totalizava 31.7% dos inquiridos, a segunda dos 14 aos 16 anos, que totalizava 

36,5% dos inquiridos e a terceira dos 16 aos 19 anos, que totalizava 31.7% dos inquiridos. 

Entre sexo masculino e feminino a percentagem de inquiridos também foi homogénea, sendo 

que o sexo masculino totalizava 46% e o feminino 54%. 
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Figura 20- Resposta sobre o uso de contraceção nas relações sexuais 

Figura 21 - Respostas sobre a capacidade ou não da pilula 

prevenir DST, no inquérito pós-formação. 

 Sobre a temática da formação, os jovens relataram no inquérito pré-formação, anexo 

B, terem maioritariamente um conhecimento entre suficiente e bom (79,3%). 

 Dos inquiridos, 39,7% afirmou já ter iniciado a sua vida sexual. 

 Relativamente às pessoas indicadas para falar sobre sexualidade e drogas, verificou-

se que a maioria dos inquiridos, 69,8%, considera os profissionais de saúde as pessoas 

indicadas para abordar estas temáticas, seguidos por larga diferença dos pais, 25,4%, dos 

amigos, 4,8%, e dos professores, 0%. Apesar disso, apenas 14,3% dos inquiridos recorrem 

aos profissionais de saúde para esclarecer dúvidas e apenas 6,3% recorreram a uma 

farmácia ou outros locais de saúde, para esclarecer as mesmas dúvidas. 

 

10.2- Respostas ao inquérito sobre sexualidade 
 

 Relativamente à parte do inquérito relativo à sexualidade, podemos retirar 

conclusões importantes. Analisando os resultados do inquérito pré-formação (comparando 

com o inquérito pós-formação, anexo C) verificamos que dos jovens que iniciaram a 

atividade sexual, 78,6% referia já ter tido relações sexuais sem qualquer tipo de proteção, 

como podemos ver na figura 21. 

 

 

 

 

Neste mesmo inquérito pré-formação, 32,3% consideravam que a pílula protegia 

contra doenças sexualmente transmissíveis (DST). Um erro claro, já que o único método 

contracetivo que previne a transmissão de DST, é o preservativo. No inquérito pós-formação 

vemos a total alteração desta ideia, já que 100% afirmava que a pílula não protegia contra 

DST. 
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Figura 22- Resposta sobre a existência ou não de métodos 

contracetivos gratuitos no inquérito pré-formação. 

Figura 23 - Reposta sobre a eficácia ou não do coito interrompido como 

método contracetivo no inquérito pré-formação 

 

 Uma conclusão a retirar deste inquérito é que 40% dos inquiridos achavam que se a 

rapariga estivesse com o período e tivesse relações sexuais, não podia engravidar. Mais um 

erro que foi corrigido com esta formação. 

 Outro erro que verifiquei em percentagem relevante, é que 40% considerava não 

haverem métodos contracetivos gratuitos. Resposta errada já que há vários locais, como por 

exemplo os centros de saúde, onde os métodos contracetivos são gratuitos. Este erro 

também foi corrigido com a formação. 

 

 

 

 

 

 

 Verifiquei, também, que 52,5% dos inquiridos consideravam dispensável o uso do 

preservativo desde que a rapariga usasse a pílula. Esta questão ganha maior relevância já 

que, tratando os dados, verificamos que das pessoas que iniciaram a atividade sexual a 

percentagem que considera dispensável o uso do preservativo, quando a mulher usa a 

pílula, atinge valores superiores a 90%. 

 Por último mais uma conclusão grave. Dos inquiridos 61,7% considerou o coito 

interrompido como um bom método contracetivo. Ganha aqui destaque, novamente, pelos 

piores motivos, a população que já iniciou a sua atividade sexual. 

 

 

 

 

 

 

 Relativamente a esta parte do questionário verifiquei que a maior parte dos 

comportamentos de risco eram praticados por jovens mulheres, na cada dos 13 aos 19 anos.  
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Figura 24- Dados relativos à pressão sentida pelos jovens para o consumo de drogas. 

Todos os resultados, a todas as perguntas do inquérito, podem ser consultados no anexo B 

e C.  

10.3 -Respostas ao inquérito sobre as drogas 
 

 Relativamente aos resultados desta parte do inquérito os resultados foram 

relativamente satisfatórios desde o início, as convém ressalvar alguns pontos que considero 

importante e graves. 

 Há uma ideia maioritária de que todas as substâncias abordadas na formação eram 

drogas. Porém, ressalvo os 44,4% de jovens que já dizem ter consumido tabaco e os 47,6% 

que afirmam já ter consumido álcool. As faixas etárias que mais consomem estas 

substâncias são as dos 13 aos 16 e a dos 17 aos 19 anos, respetivamente. Outro dado que 

salta rapidamente à vista, são os 42,9% de jovens que já se sentiram de alguma maneira 

pressionados ou forçados a consumir álcool. 

 

 

 

 

 

 

 Relativamente ao restante questionário, como podemos ver no anexo, não houve 

comportamentos de risco que pudessem saltar à vista. A questão onde mais erros foram 

cometidos, foi na impossibilidade do consumo de água após o consumo de ecstasy, algo 

que era do desconhecimento de 36,7%. 

 

10.4- Conclusão 
 

 Comparando os resultados dos inquéritos pré e pós-formação, podemos verificar a 

correção de várias ideias erradas e a possível correção de comportamentos de risco. 

 Saltam à vista desde logo a correção da ideia de que a pílula protege contra DST, a 

correção da ideia de que o coito interrompido é um bom metido contracetivo, a correção da 

ideia de que se a mulher usar pilula o homem não precisa de usar preservativo e a correção 

da ideia de que não há métodos contracetivos gratuitos. 
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Apesar de estes terem sidos os resultados que maior correção sofreram, todas as outras 

perguntas tiveram uma melhoria acentuada na resposta no inquérito de pós-formação. 

 Relativamente às drogas os assuntos abordados eram maioritariamente do 

conhecimento dos inquiridos, apesar de todas as perguntas, como se pode ver, mais uma 

vez, no anexo, terem sido, também elas, sujeitas a correções.  

 Com esta formação consegui melhorar em mais de 98% a prática de comportamentos 

de risco.  

 Esta formação vem também ela provar o vazio que há nas escolas no que a esta 

temática, ou mesmo a outras relacionadas com saúde, diz respeito. É verdade que por lei é 

obrigatório a existência de um gabinete de saúde nas escolas, mas também não deixa de 

ser verdade, conforme me foi relatado durante a atividade, que na maioria das escolas o 

mesmo existe, mas não funciona já que os professores responsáveis não têm horas no 

horário para o pôr a funcionar. 

 No meu entender, esta é mais uma área a explorar pelas farmácias através de 

criação de protolocos com o Estado ou com as câmaras municipais. 

 

11- Estudo sobre o consumo de anti-inflamatórios em Portugal e a 

importância do farmacêutico neste contexto 
 

 Pude assistir ao longo do meu estágio a situações gritantes de abuso de anti-

inflamatórios. Era, para muitos, uma espécie de fármaco multifunções. Pedido em casos de 

gripe, de alergias, de febre ou de dores várias. Reparei que muitas vezes o pedido era feito 

porque “o meu amigo” ou “a minha vizinha” “disseram que faz bem”. 

 A Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia (SPG) noticiou amplamente em 2007 

que 800 mil portugueses tomavam um anti-inflamatório por dia. Um número absolutamente 

alarmante, principalmente pelos efeitos adversos que esta classe de fármacos provoca. 

Nessa mesma nota enviada à imprensa, a SPG informou que metade dos indivíduos tem 

queixa de hemorragias gástricas e 10% desenvolve úlceras (49). 

 Segundo o vice-presidente da SPG, Hermano Gouveia: “A maioria das pessoas toma 

um anti-inflamatório para aliviar uma dor quando em muitos casos resolvia o problema com 

um paracetamol. Além disso, muitas pessoas aumentam a dose porque a dor não passa ou 

prolongam o tratamento e acabam por adquirir lesões do fígado. Para saber isso basta fazer 

uma análise clínica e ver as alterações registradas devido à toma deste tipo de 

medicamentos.”. O vice-presidente da SPG, Hermano Gouveia acrescentou ainda: “Temos 

uma população envelhecida com várias patologias associadas. Se tem mais de 60 anos, 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Carlos Sá 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________
42 

 
 

Figura 25- Dados da resposta 1 do inquérito 

toma uma aspirina para proteger o coração, cortisona e um anti-inflamatório, estão reunidos 

os fatores de risco para ter graves problemas, por exemplo uma hemorragia digestiva ou 

falência do fígado, porque estes medicamentos potenciam os seus efeitos.”(50). 

A SPG, na mesma notícia, dava ainda conta da sua preocupação sobre os anti-inflamatórios 

de venda livre e do seu consumo excessivo pelos portugueses. 

 O objetivo desta atividade, era fazer um inquérito global à população portuguesa 

sobre o consumo de anti-inflamatórios,verificar os seus hábitos de consumo e relacionar os 

possíveis efeitos adversos com o local de compra dos mesmos. O objetivo final era fazer 

uma comparação entre a compra de anti-inflamatórios nas farmácias e nos locais de venda 

livre, tentando perceber a importância do farmacêutico neste contexto. 

Para esse efeito criei uma página na rede social Facebook®, onde coloquei o inquérito e 

patrocinei-o de forma a que o mesmo chegasse ao maior número de pessoas tentando, com 

isso, obter uma população mais heterogénea possível. 

 

11.1- Descrição da população em estudo 
 

 O inquérito foi respondido por 1321 pessoas. Fiz a divisão dos mesmos por sexo e 

faixa etária. A faixa etária dos 30 aos 60 anos é a que mais amostra apresenta, totalizando 

663 pessoas, 321 homens e 342 mulheres. A seguinte faixa etária com mais amostra é a 

dos 18 aos 30 anos, com um total de 444 respostas, 243 homens e 201 mulheres. Por fim, 

a população com menos amostra é a população com mais de 60 anos. Totalizou 214 

respostas, 91 homens e 123 mulheres. Só responderam ao inquérito pessoas que, pelo 

menos uma vez na vida, compraram diretamente anti-inflamatórios. 

11.2- Respostas ao inquérito 
 

1 - Qual o motivo que o levou a comprar um anti-inflamatório? 
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Figura 26 – Dados da resposta 2 do inquérito Figura 27- Dados da resposta 2.1 do inquérito 

Figura 29- Dados da resposta 3 do inquérito Figura 28- Dados da resposta 3.1 do inquérito 

Figura 31- Dados da resposta 4 do inquérito Figura 30- Dados da resposta 4.1 do inquérito 

2 – Já lhe foi negada a venda de um anti-inflamatório numa farmácia? Se sim, foi sugerida 

alteração? 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Já lhe foi negada a venda de um anti-inflamatório numa parafarmácia? Se sim, foi 

sugerida alteração? 

 

 

 

 

 

 

4- Já se sentiu indispostos após a toma de algum anti-inflamatório? A quem recorreu para 

tentar resolver esse problema? 
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Figura 32-Dados da resposta 5 do inquérito 

Figura 33- Dados da resposta 6 do inquérito 

Figura 34- Dados da resposta 7 do inquérito 

5 – Qual acha que foi a razão para se ter sentido indisposto? 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Numa parafarmácia é obrigatória a presença de um farmacêutico? 

 

 

 

 

 

 

7- Qual destes profissionais considera ser o melhor para o aconselhar sobre medicação? 
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11.3 – Conclusão 
 

Com este estudo consegui obter uma boa amostra. A diversificação da mesma foi 

importante, já que permite tirar conclusões inequívocas.  

Em primeiro lugar, na resposta 1, fica claramente demonstrada a banalização do uso 

de anti-inflamatórios. O principal sexo consumidor é a mulher com idade superior a 30 anos. 

É um facto relevante. Porém, como vimos nas restantes respostas, é nas farmácias, em 

contraponto com as parafarmácias, que há um maior controlo no consumo de anti-

inflamatórios. As farmácias têm mais vendas recusadas e mais sugestões de alteração de 

fármacos. Este é uma conclusão importante, já que as farmácias mostram estar mais 

consciencializadas para esta temática e para a alteração de medicação em casos óbvios 

como gripe, constipação ou simplesmente temperatura elevada.  

Outro dado importante a retirar, é que uma boa percentagem da população em 

estudo, cerca de 29,6% (241 mulheres e 153 homens), relatam ter sentido pelo menos uma 

vez indisposição com a toma de anti-inflamatórios. Outro dado relevante, é que dos 29,6% 

de pessoas, da população total em estudo, com indisposições associadas ao consumo de 

anti-inflamatórios, 81,9% preferiu recorrer à farmácia para resolver o problema. Em 

contraponto encontram-se 1,77% que recorreu a parafarmácias e os 1,26% que recorreram 

ao médico. Infelizmente, 14,9% deste grupo não recorreu a ninguém para resolver a 

indisposição. 

Podemos concluir que neste estudo as farmácias tiveram um papel importantíssimo 

já que a sua intervenção, a pedido dos utentes, pode ter salvo 81,9% das pessoas com 

queixas, 101 homens e 222 mulheres, de complicações associadas ao abuso e consumo de 

anti-inflamatórios. Se tentarmos transpor estes dados para a população total nacional, 

concluímos com facilidade a poupança que pode ter sido gerada pela intervenção das 

farmácias, não só na prevenção do uso indevido de anti-inflamatórios, mas como também 

em complicações geradas pelo seu abuso e as consequentes repercussões para o SNS. 

Outra conclusão importante é que as pessoas parecem estar consciencializadas para 

o problema da automedicação. No total das pessoas em estudo que referiram indisposição 

associada ao consumo de anti-inflamatórios, 74,1% referiu ser a automedicação o principal 

motivo, em contraponto com 20,5% que referia a má explicação sobre a posologia como 

causadora da indisposição e os 5,32% que referiam ser a má precisão médica a causa da 

indisposição. Estes dados mostram, tendo em conta que a maioria das pessoas que relata 

indisposições recorrem à farmácia, que estas ficaram consciencializadas para a importância 

da não automedicação. Mais uma vez fica demonstrada a importância das farmácias neste 

contexto.  
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Por fim, podemos concluir que 83,6% do total da população em estudo, acha que as 

parafarmácias tem obrigatoriamente farmacêuticos o que, como é sabido, não corresponde 

à verdade. Podemos ainda concluir que 49,2% da população em estudo, acredita serem os 

farmacêuticos os melhores profissionais para o aconselhamento sobre medicação em 

contraponto com os 50,7% que acreditam ser o médico e os 0% que acreditam serem os 

técnicos de farmácia ou outros profissionais. 

Fica assim demonstrado o papel importante do farmacêutico e das farmácias no 

contexto de abuso de anti-inflamatórios. Farmacêutico e farmácias são um garante de menor 

abuso no consumo de anti-inflamatórios, maior prevenção de complicações e maior 

consciencialização sobre a automedicação. São também, para os portugueses, um dos 

profissionais de saúde que mais confiança e segurança inspira. 
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15- Anexos 

ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

Resultados do inquérito pré-formação 
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ANEXO D 

Resultados do inquérito pós-formação 
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