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Resumo 

 

O estágio realizado na Farmácia Silva, no âmbito da finalização do Metrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF) da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto teve início em Setembro de 

2016 e terminou em Fevereiro 2017, sob a orientação do Dr. Newton Ladeira Filho.  

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas ao longo destes seis 

meses, assim como os conhecimentos adquiridos, as dificuldades ultrapassadas e a colocação em prática do 

aprendizado de oito semestres de MICF. 

O relatório encontra-se dividido em duas partes distintas. Na primeira parte descrevo todas as 

atividades que desempenhei enquanto estagiária, como a receção de encomendas, controlo dos prazos de 

validade, dispensa de medicamentos e de outros produtos de saúde. Descrevo também o funcionamento da 

Farmácia. A segunda parte remete-se aos temas desenvolvidos ao longo do período de estágio. No primeiro 

tema, intitulado, ‘Gripe Sazonal’ são bordados aspetos gerais sobre a vacinação, como riscos e benefícios. 

No segundo tema, ‘Pediculose Infantil’ são abordados aspetos gerais de prevenção e tratamento. O trabalho 

apresentado no terceiro tema, ‘Colesterol- um risco cardiovascular’ , destina-se a utentes com colesterol e 

tem como objetivo contribuir para a sua educação terapêutica. Por fim, o último tema destina-se a utentes 

que pretendam deixar de fumar, e com o tema ‘Cessão Tabágica’ levar até estes todas as novas informações 

para que o passam fazer.  
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Parte I – Atividades desenvolvidas na Farmácia Silva  

1)  Introdução  

Ao longo dos tempos assistimos à evolução do papel do farmacêutico, sem que este nunca tenha 

negligenciado o seu importante papel no uso racional do medicamento e na promoção da saúde e bem-estar 

do utente. Presentemente faz parte de uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde que integra o 

Serviço Nacional de saúde (SNS), cumprindo sempre os direitos e deveres do Código Deontológico da 

Ordem dos Farmacêuticos. Assim o principal dever do Farmacêutico é para com a saúde e bem- estar do 

doente e do cidadão em geral, promovendo o direito de acesso a um tratamento com qualidade, eficácia e 

segurança. [1] 

 Sendo a farmácia o local ao qual o utente recorre em primeiro lugar para solucionar os seus 

problemas de saúde menores é indispensável assegurar que a dispensa de medicamentos, assim como os 

cuidados de saúde prestados com sigilo, segurança e profissionalismo. 

O estágio curricular é o culminar do MICF, sendo o primeiro contato direto dos estudantes com o 

utente. 

Este permite-nos a conversão de toda a aprendizagem teórica, técnica e científica em 

responsabilidades profissionais, onde desenvolvemos aptidões para lidar com diversas situações e assim 

obter experiencia.  

O presente relatório contêm todas as atividades e situações de relevo desenvolvidas ao longo do 

estágio assim como ressair os trabalhos por mim desenvolvidos  

No seguinte cronograma (Tabela.1) encontram-se representadas as atividades desenvolvidas na 

Farmácia Silva 
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Cronograma de atividades desenvolvidas na Farmácia Silva 

Atividades desenvolvidas 
2016 2017 

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Receção de encomendas       

Conferência de encomendas       

Devoluções       

Marcação e conferência de preços       

Conferência de validades       

Conferência de circulares       

Controlo de estupefacientes       

Elaboração de manipulados       

Controlo de stocks       

Conferência de receituário       

Determinação de parâmetros 

bioquímicos 
      

Atendimento ao público       

 

2) A Farmácia Silva  

2.1) Descrição geral  

A Farmácia Silva localiza-se no Largo do Conde nº26, na cidade da Praia da Vitória, Ilha Terceira, 

na região autónoma dos Açores (anexo.I).  

Foi fundada em 1963 pelo farmacêutico Mário Leal da Silva. e atualmente a direção técnica 

pertence a Dr.ª Maria da Conceição de Sousa da Silva Lopes. [2] 

É uma farmácia que que prima por acompanhar a evolução dos tempos, sendo o website: 

http://farmaciasilva.pt/ o seu mais recente progresso 

 A farmácia denota de forma visível, como manda o artigo 28º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de 

Agosto, o nome do diretor técnico numa placa no exterior e no interior (anexo.II), assim como também 

através dos carimbos da farmácia, o horário de funcionamento, as escalas de turno das farmácias do 

município e os serviços farmacêuticos prestados assim como os seus preços. [3] 

O seu horário de funcionamento é de segunda a sábado das 08:30 às 19h e em dia de serviço permanente 

encontra-se aberta desde o horário de abertura até ao horário de fecho do dia seguinte, seguindo o Decreto-

Lei n.º 53/2007, de 8 de março. [4] 

 

Tabela.1 Cronograma das atividades durante o estágio curricular em farmácia comunitária  

 

http://farmaciasilva.pt/
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2.2) Recursos Humanos  

A equipa FS é composta por 13 elementos, entre uma diretora técnica, um farmacêutico, um 

farmacêutico adjunto, 7 técnicos auxiliares de farmácia, um responsável pelo armazém, duas promotoras 

de vendas e uma auxiliar de limpeza. A legislação prevê que a farmácia tenha no mínimo dois farmacêuticos 

no nº 1 do artigo 23º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto, estando este cumprido na FS. [1] 

 

2.3) Espaço exterior, espaço interior, instalações e equipamentos 

No exterior a identificação da FS é feita facilmente, uma vez que esta apresenta uma montra 

grande, que engloba exposições personalizadas alusivas a festividades da época e da própria ilha, assim 

como anúncios publicitários de produtos de venda livre adequados a cada época anual. 

Apresenta também o habitual símbolo luminoso (cruz verde) iluminado em situação de serviço 

permanente, assim como a placa de identificação da farmácia com o nome da diretora técnica.  

O horário de funcionamento e a informação referente a farmácia de serviço permanente a cada dia 

da semana encontram-se na porta de entrada.  

O postigo para o atendimento feito nas noites de serviço encontra-se dentro da farmácia, separado 

da zona de atendimento diurno (anexo.III). 

No espaço interior encontra-se a área de atendimento ao público com seis balcões (anexo.IV), 

seguindo-se a zona de receção e realização de encomendas diárias (anexo.V), dois gabinetes, um para 

conferência de receituário com zona de descanso para quem realiza o serviço e o gabinete da diretora 

técnica.  

Existe ainda o laboratório para realização de manipulados (anexo.VI), provas bioquímicas e 

administração de vacinas fora do PNV. Por fim existe um armazém (anexo.VII) para aprovisionamento de 

material adquirido em grande quantidade e uma zona neste, destinada à recção e conferência de encomendas 

mensais. É também o armazém que é feito o controlo e gestão do website.  

A FS cumpre assim o alinhado do artigo 29º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto. [3] 

Os balcões de atendimento encontram-se todos devidamente equipados, iluminados, ventilados e 

como zona comum de espera, como recomendam as boas práticas de farmácia. [1] 

  Cada balcão dispõe do seu computador e respetiva impressora, caixas, leitor ótico de códigos de 

barras e leitor de cartões de cidadão para efeitos de dispensa de receitas eletrónicas, dados de faturação e 

registo de venda de estupefacientes/psicotrópicos.  

Por detrás dos balcões encontram-se os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

pois estes nunca devem estar o alcance do utente, produtos de rotação sazonal, a zona de bucodentários, 

medicamentos veterinários, fitoterápicos, suplementação sénior e casos especiais, suplementos alimentares 

e parte da dermocosmética. 
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 Existe ainda a secção dos dispositivos médicos (anexo.VIII), a secção da alimentação infantil 

(anexo.IX), o espaço mamas e bebés (anexo.X) e espaços destinados a promoções e estratégias de 

marketing. Ao longo do estágio tive oportunidade de realizar a decoração de uma gôndola e selecionar os 

produtos farmacêuticos a colocar nesta para o dia temático: ’Dia dos Namorados’ a 14 de fevereiro 2017 

(anexo.XI).  

 

2.4) Sistema informático e fontes de informação  

Todas as fontes de informação em formato papel da FS encontram-se no gabinete da direção 

técnica, inclusive Farmacopeia Portuguesa e Formulário Galénico os quais tive oportunidade de consultar 

várias vezes principalmente para a realização de manipulados.  

Como a FS também dispõe de internet em todos os computadores, as fontes de informação em 

formato digital também não passaram despercebidas, tendo consultado principalmente as informações do 

SIFARMA no que respeita a fichas de produto, indicação terapêutica, posologia, dosagem, reações 

adversas. Estas informações são importadas diretamente do resumo das caraterísticas do medicamento 

(RCM) dos medicamentos.  

  Além deste, também consultei os sites do Prontuário Terapêutico, INFARMED e linhas de 

cosméticos, havendo um site que achei particularmente relevante para a realização de manipulados, o 

Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF), ao qual recorri para a realização de uma pomada de 

permetrina.  

O sistema informático instalado em todos os computadores é o SIFARMA 2000, um software da 

empresa GLINT FARMA que nos proporciona um completo acompanhamento ao utente, através da ficha 

de utente e gestão de clientes. 

A funcionalidade para o atendimento é o mais relevante dado que é bastante seguro, claro e intuitivo 

para que cada atendimento seja personalizado a qualquer utente.  

 

3) Circuito do medicamento e produtos de saúde  

3.1) Encomendas e gestão de stocks  

Os stocks numa farmácia representam grande parte do seu investimento, portanto a sua gestão está 

diretamente implicada aquando da realização de encomendas. 

O programa SIFARMA permite criar uma ficha individualizada para cada produto existente na 

farmácia, onde podemos visualizar o principal fornecedor deste, entradas e saídas com datas de aquisição 

e vendas, stock mínimo, stock máximo, stock local, fase de encomenda e uma representação mensal através 

de um gráfico de barras verdes (entradas) e vermelhas (saídas).  

Na hora de fazer encomendas cada farmácia terá a sua estratégia pois esta está condicionada por 

fatores como: a negociação de estratégias comerciais, a localização da farmácia, o público-alvo, os 
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objetivos de venda e até a época do ano. Na FS, o Dr. Newton (farmacêutico adjunto) é na maioria das 

vezes o responsável pela realização de todo o tipo de encomendas, nas quais tive oportunidade de participar 

de forma a perceber melhor como são feitas e negociadas. 

  Tive ainda oportunidade de tirar dúvidas que me foram surgindo e até tomar pequenas decisões 

que me foram solicitadas. 

  Existem principalmente quatro parâmetros nos quais a FS se baseia pra fazer as encomendas, sejam 

elas diárias, mensais ou anuais: 

1. Média de vendas mensal de cada produto; 

2. Stock existente na farmácia; 

3.  Saídas correspondentes ao presente mês; 

4.  Estratégias comerciais conseguidas a quando a negociação.  

Para fazer o ajuste individual de cada produto em relação ao stock máximo e mínimo pretendido faz-

se uma comparação entre o perfil de saída deste com a existência de stock local.  

O perfil de saída não é o fator determinante no ajuste individual, mas sim a relevância que este terá 

para o utente. Dois produtos podem ter a mesma média de saída no entanto, faltar uma chupeta, por 

exemplo, não terá o mesmo peso que faltar um MSRM de alta rotatividade.  

Quando um medicamento/produto farmacêutico está em falta no momento do atendimento, a 

encomenda instantânea é aquela que pode ser realizada por toda a equipa com supervisão dos 

farmacêuticos, a qual também tive oportunidade de realizar inúmeras vezes para os dois grossistas que a 

FS tem disponíveis no sistema, um em Lisboa e outro em São Miguel. 

 Existem apenas estes dois grossistas disponíveis para encomenda instantânea, porque este é um 

software de custos elevados e por isso nem todos os armazéns conseguem adquiri-lo. No entanto a primeira 

opção recai sempre sobre os armazenistas locais, que são contatados via telefónica no momento em que 

existe a rutura de stock.  

Para colmatar a falta de espaço nos destacáveis, gavetas e estantes de colocação de 

medicamentos/produtos farmacêuticos, são realizadas até duas encomendas diárias aos armazéns locais, 

consoante as estratégias comerciais e gestão local. Um exemplo prático desta situação é que na FS a 

realização de encomendas de psicotrópicos/estupefacientes é feita individualmente ao armazém 

correspondente, para um maior controlo e segurança por parte da farmácia. Outras encomendas são feitas 

também à parte para que as estratégias comerciais anteriormente acordadas possam ser aplicadas. Quando 

o pedido ao primeiro armazenista não é completado há transferências dos produtos em falta para outros 

armazéns, que também são representantes. Em último caso são transferidos para os grandes grossitas.  

As encomendas mensais na FS são na sua maioria dirigidas aos medicamentos genéricos por estes 

apresentarem um maior volume de vendas. Por sua vez as encomendas anuais são mais dirigidas aos 

medicamentos de venda livre deforma a obter-se um melhor desconto comercial. 
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De acordo com a legislação em vigor, as farmácias só podem adquirir medicamentos a fabricantes 

e distribuidores grossistas autorizados pelo INFARMED, com a exceção das situações descritas no estatuto 

do medicamento [4].  

Na Região Autónoma dos Açores, a atividade de distribuição por grosso de medicamentos de uso 

humano está sujeita a autorização da Direção Regional da Saúde (DRS), sendo apenas permitida a aquisição 

de produtos a armazéns de medicamentos constantes da lista publicada pela entidade referida. [6] 

3.2) Receção de encomendas, Armazenamento e Devoluções  

Para a receção de encomendas na FS existem dois locais, um destina-se maioritariamente à receção 

das encomendas diárias e o outro destina-se às encomendas mensais de maior volume como genéricos, 

campanhas mensais e anuais e produtos farmacêuticos vindos de Portugal Continental.  

Devido à localização geográfica do arquipélago dos Açores é necessário ter um armazém com a 

finalidade de ter stock para fazer face as necessidades de venda, essencialmente para produtos de venda 

livre.  

Todas as encomendas que chegam a FS apresentam-se em recipientes próprios adequados as suas 

necessidades, por exemplo, os que necessitam de uma conservação no frio encontram-se em caixas de 

esferovite ou sacos térmicos com placas de gelo. Estes recipientes são fornecidos pelos respetivos armazéns 

e devolvidos posteriormente. Cada encomenda é sempre acompanhada pela sua fatura em duplicado ou 

guia de transporte.  

  O SIFARMA disponibiliza uma secção de Receção de Encomendas onde se encontram todas as 

encomendas que estão em receção e em decurso, é selecionada a pretendida colocando o número da fatura 

correspondente e o valor total faturado.  

À medida que é dada a entrada de cada produto, um por um, há que ter em conta um conjunto de 

aspetos:  

 Apresentação da embalagem, que se não se encontrar em conformidade procede-se à sua 

devolução;  

 Prazo de validade (no caso de ser inferior ao anterior colocado no sistema este, é corrigido para o 

prazo inferior, com a finalidade de na saída da listagem de conferência de validades este saia no 

mês correspondente); 

 Comparar o preço de venda à farmácia (PVF) com o preço de venda ao púbico (PVP) uma vez que 

este nunca poderá ser diferente do estabelecido pelo Governo, assim como verificar o IVA 

(imposto sobre valor acrescentado); 

  Margem de lucro que se pretende introduzir, nunca pode ser alterada nos produtos que apresentem 

o preço inscrito na cartonagem (PIC), porque o preço final já se encontra estabelecido. Os que não 

presentam PIC, a margem de lucro é ajustada pela farmácia.  

Quando todos os produtos estão introduzidos, são comparadas as quantidades faturadas com as que 

chegaram, de modo a confirmar se correspondem às que seguiram anteriormente no pedido.  
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Uma forma rápida de averiguar se a receção foi feita em conformidade é confirmar se o valor faturado 

corresponde ao indicado no total e assim finalizar a encomenda com o arquivamento da fatura na capa 

correspondente ao fornecedor.  

Finalmente, todos os produtos são armazenados nos locais destinados ao efeito.  

O armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos é feito em quatro locais distintos.  

O primeiro é aquele ao qual o utente tem acesso e onde se concentram o máximo de produtos de 

venda livre, como: leites de substituição, produtos para bebé e mama, cosméticos, suplementos alimentares 

e dispositivos médicos.  

O segundo espaço é logo atrás dos balcões de atendimento com gavetas por debaixo destes para a 

venda essencialmente de MNSRM.  

Posteriormente a estes, também se encontram estantes organizadas por: MNSRM, fitoterápicos, 

bucodentários, suplementos alimentares, produtos de higiene íntima e coluna promocional para o cartão 

cliente FS.  

Em seguida, ainda visível pelo utente temos um espaço mais reservado à equipa, no qual estão 

organizados por ordem alfabética, em gavetas, todos os MSRM de marca, colírios, soluções nasais, 

pomadas, cremes e supositórios. Em deslizáveis também organizados por ordem alfabética todas as 

suspensões orais, ampolas e granulados. 

Ainda incluído nesta zona, mas já numa zona não visível ao utente, estão em gavetas e estantes, 

organizados novamente por ordem alfabética, medicamentos genéricos, soluções dérmicas, capilares, 

agulhas e lancetas. É neste espaço que se encontra o frigorífico para armazenar medicamentos que 

necessitam de refrigeração, como: insulinas, vacinas, colírios, vitaminas e anéis intravaginais. 

Por último, o armazém que engloba todo o material que não cabe nos locais mais próximos da 

dispensa. Servindo este essencialmente, para fazer face ao problema da localização geográfica da FS que 

obriga à exportação de maiores quantidades de produtos vindos do continente. 

 De forma a garantir um bom estado de conservação destes, todas as zonas de armazenamento 

devem obedecer a determinadas condições de iluminação, ventilação e principalmente humidade e 

temperatura. 

Assim, temos os que são conservados a temperatura ambiente entre os 15-25 °C e abaixo dos 65% 

de humidade e os que necessitam de conservação fria entre 2-8 °C. 

 Para garantir estas condições na FS existe um termohigómetro com duas sondas, uma no armazém 

e outra localizada no frigorífico. Todas as semanas são verificados os gráficos de temperatura e humidade 

máxima e mínima para garantir que tudo se encontra em conformidade.  

O processo de devoluções pode apresentar diversas origens. Estas podem acontecer logo na 

chegada do medicamento/produto à farmácia, por estes não se encontrarem em conformidade (embalagem 

destruída, blister aberto); por apresentar um prazo de validade não adequado a gestão da farmácia; porque 

não foram pedidos; ou porque ouve uma troca de produto.  
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Todos os meses existem devoluções na FS, porque também todos os meses sai uma listagem de 

produtos cuja validade termina dai a dois meses. Estes são separados dos restantes, geralmente pelo 

armazenista responsável, que emite a nota de devolução e os encaminha para o fornecedor, deixando sempre 

um duplicado da nota de devolução na FS.  

As minhas primeiras atividades na FS começaram exatamente neste setor de receção de 

encomendas, conferência de quantidades, preços e prazos de validade, armazenamento de todos os 

medicamentos e produtos farmacêuticos e realização de notas de devolução. Estas atividades são essenciais 

para conhecimento da logística da farmácia, para conhecer os fornecedores e colaboradores e para dominar 

a disposição dos medicamentos/produtos farmacêuticos para posteriormente conseguir diferenciar, alcançar 

e aconselhar os mesmos.  

 

3.3) Controlo da qualidade: gestão de stocks, prazos de validade e condições de 

armazenamento  

A gestão de stocks é sui generis a cada farmácia e chefia desta. É determinada consoante os 

objetivos e estratégias de marketing dos mesmos.  

No entanto, todas as estratégias tem como objetivo garantir a sustentabilidade da farmácia através 

do princípio: ‘pedir/ter o suficiente para não faltar mas garantir que no fim não vai sobrar’.  

Na FS as principais condicionantes de aprovisionamento passam por existirem pequenos 

fornecedores locais que não conseguem satisfazer todos os pedidos, insularidade inerente e o meio/método 

de transporte. Isto são tudo variantes a ter em conta na gestão de stocks.  

A ferramenta principal de auxilio é o SIFARMA que através das suas fichas de produtos deixa 

estabelecer quais as quantidades mínimas e máximas que devem existir, assim como estabelece médias de 

vendas e mantem a quantidade de stock sempre atualizada.  

Outro parâmetro a ter em conta é a sazonalidade implícita na venda de alguns produtos o que de 

certa forma facilita o ajuste nas quantidades mínimas e máximas a ter em diferentes épocas do ano.  

As discrepâncias entre o stock físico e informático são inevitáveis. São uma consequência de 

ocasionais erros operacionais e por isso, e para os minimizar, todos os meses na FS é feito o controlo de 

stock dos medicamentos e produtos farmacêuticos existentes na listagem da verificação dos prazos de 

validade, sendo estes realizados em simultâneo. São ainda realizadas pequenas contagens aleatórias quando 

são detetados erros paradoxais de stock .   

  Ao longo do estágio tive oportunidade de participar tanto no controlo dos stocks como na 

verificação dos prazos de validade. Efetuando também as contagens de stock aleatório que me foram 

solicitadas.  
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O controlo da validade dos medicamentos/produtos é um paradigma muito importante, pois 

minimiza as perdas económicas e os desperdícios, melhora a qualidade do serviço evitando que estes 

cheguem ao utente por engano.  

O seu primeiro controlo é feito na receção da encomenda, onde individualmente é verificada e 

atualizada no caso de se encontrar mais curta do que a ultima referida no sistema ou até inexistente. O 

segundo controlo é feito no ato da dispensa ao utente, tendo o farmacêutico ou o técnico auxiliares de 

farmácia o cuidado de a verificar.  

Na FS há pelo menos duas contagens físicas anuais dos prazos de validade de todos os 

medicamentos e produtos farmacêuticos existentes, onde é indicado para cada produto/medicamento a 

menor validade encontrada.  

A verificação das validades é ainda feita todos os meses, com a saída de uma listagem de todos os 

produtos datados com um prazo de validade a expirar dali a 2 meses. Estes são retirados para garantir que 

nenhum medicamento ou produto chegue ao utente com um prazo curto de utilização ou mesmo já sem 

prazo. 

Este procedimento permite ainda fazer a devolução atempada ao fornecedor assim como, alertar 

para a venda prioritária dos mesmos quando possível a sua utilização antes do término. O utente é sempre 

informado quando o prazo de validade é curto tendo este o poder de decisão de o adquirir ou não. 

Durante o meu estágio foi possível assistir à segunda verificação física anual do menor prazo de 

validade de cada medicamento/produto farmacêutico existente, que se realizou no final do ano e da qual 

também participei.  

 

4) Medicamentos Sujeitos A Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos A Receita 

Médica (MNSRM) 

4.1.1) MSRM- Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os medicamentos apresentam-se classificados em dois grupos, medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de acordo com o Estatuto do 

Medicamento. 

Como a própria designação indica os MSRM necessitam de uma receita 

(prescrição) feita por um profissional de saúde habilitado para o efeito, e, todos eles assim classificados 

apresentam um ou mais dos seguintes critérios: 

1) Representar um risco direto ou indireto para a saúde do utente quando usados sem vigilância médica e 

mesmo sendo usados para o fim a que se destinam; 

2) Quando usados com frequência e em quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles a que se 

destinam também representam um risco direto ou indireto; 

3) Quando se destinam à administração por via parentérica; 

4) Contenham substâncias cuja atividade ou reações adversas tenham de ser controladas; 

Os medicamentos sujeitos a receita médica podem ainda ser classificados como: medicamentos de 

receita médica renovável, receita médica especial ou receita médica restrita. 
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A receita médica renovável é destinada a tratamentos prolongados, ou seja, conforme o perfil de 

segurança, este poderá ser adquirido mais do que uma vez sem a necessidade de nova prescrição médica. 

A receita médica especial caracteriza-se por incluir as substâncias classificadas como 

psicotrópico/estupefaciente, ou substâncias que possam em casos de utilização anormal levar a situações 

de toxicodependência, ser utilizados para fins ilegais ou abuso medicamentoso. Substâncias que apresentem 

novas propriedades ou sejam novidade também podem ser aqui incluídas por precaução. 

A receita médica restrita destina-se a substâncias de uso exclusivo hospitalar, quando o diagnóstico 

foi feito nestes meios mas, ainda assim o acompanhamento e administração possam ser feitos fora desses 

meios. São também restritas quando usadas para um tratamento ambulatório passível onde possam ocorrer 

efeitos adversos muito graves que necessitem de uma prescrição feita por um médico especialista e de uma 

vigilância especial durante o período de tratamento. [10] 

 

4.1.2) A receita médica  

O Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores dispõe da Portaria n.º 71/2013 de 30 

de Setembro de 2013, para atualizar e uniformizar os procedimentos relativos à emissão e dispensa de 

receituário, estabelecendo os modelos de receita médica, as condições de dispensa de medicamentos e as 

obrigações de informação a prestar aos utentes. [11] 

Os modelos de receita médica são os constantes dos anexos I, II e III da presente portaria, da qual 

fazem parte integrante, correspondendo: 

 Anexo I – receita médica materializada e guia de tratamento; 

  Anexo II – receita médica renovável materializada e guia de tratamento; 

 Anexo III – receita médica pré-impressa (frente e verso). 

A prescrição excecional por via manual pode realizar-se nas seguintes situações: 

a) Falência do sistema informático; 

b) Inadaptação do prescritor que deve ser confirmada e validada com a 

Ordem profissional; 

c) Prescrição ao domicílio; 

d) Outras situações, até a um máximo de 40 receitas por mês. 

Neste tipo de receitas a identificação do prescritor é feita por vinheta, a identificação do local de 

prescrição também pode ser feita por vinheta desde que tenha protocolos com o Sistema Nacional de Saúde 

(SNS) ou com as administrações regionais de saúde. 

 

4.1.3) Validação e Aviamento da prescrição  

A validação da receita (modelo I II e III) no ato de receção da mesma, deve ter exposto em 

conformidade os seguintes parâmetros: o número da receita; o local de prescrição ou respetivo código; a 

identificação do médico prescritor, incluindo o número de cédula profissional e, se for o caso, a 

especialidade; o nome e número de utente; a entidade financeira responsável e número de beneficiário; e se 

aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos. 
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Em cada receita manual ou materializada não pode ser ultrapassada um o total de quatro 

embalagens correspondentes a medicamentos diferentes, ou não pode ultrapassar o limite de duas 

embalagens por medicamento ou produto iguais. 

Do ponto de vista administrativo as receitas não podem conter caligrafias diferentes, rasuras, e não 

podem ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis, sendo estas razões para a não comparticipação das 

receitas. [12] 

No caso de receitas materializadas a prescrição obedece a regras próprias pela seguinte ordem de 

indicação: denominação comum internacional da substância ativa (DCI), dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, número de embalagens (numeração e extenso) e a posologia. 

 No caso de não haver grupo homogéneo seguido do DCI poderá vir a denominação comercial do 

medicamento entre vírgulas se estiverem referidas as seguintes exceções: 

a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) Suspeita de haver reação adversa ou intolerância, sendo que neste caso a reação adversa tem que ter sido 

primeiramente reportada ao INFARMED; 

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

superior a 28 dias. 

Nestes casos, estas exceções devem figurar abaixo de cada medicamento prescrito.  

Nas duas primeiras exceções, a farmácia é obrigada a assegurar o medicamento prescrito, enquanto 

na exceção c, o doente pode exercer direito de opção e escolher um medicamento diferente, dentro do 

mesmo grupo homogéneo, com PVP igual ou inferior. [12] 

Na prescrição de MNSRM, quando não existe grupo homogéneo poderá então estar apenas o nome 

comercial. 

Quando destinadas a tratamentos de longa duração, as receitas materializadas, são na sua maioria 

renováveis, possuindo três vias, com as designações de “1ª via”, “2º via” e “3ª via”. Cada via deverá ter 

número de receita diferente. 

Por fim, mas não menos importante, verificar se a receita está dentro do prazo de validade e se o 

médico assinou no local destinado a esse fim. 

Em casos particulares como os medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, abrangidos nas 

tabelas I a II anexas ao Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, deverão ser prescritos numa 

receita à parte em exclusivo. [14] 

Já os medicamentos manipulados devem indicar a substância ativa, a dosagem e a forma 

farmacêutica, com a designação manipulado dentro de parênteses ou faça segundo a arte (f.s.a); 

No caso de o utente beneficiar de um subsistema complementar ao Serviço Regional de Saúde 

Açores (SRSA) em qualquer um dos tipos de receita é necessário escolher manualmente o plano de 

comparticipação e solicitar o cartão de beneficiário para introduzir o código identificador. Nestes casos, no 

caso de receitas manuais ou materializadas, é necessário tirar uma cópia, sendo que no verso da original é 

impresso o documento que comprova a comparticipação pelo SRSA e na cópia é impresso o documento 

que comprova a comparticipação pelo subsistema, sendo que ambos documentos têm que ser assinados 

pelo utente. 
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Durante o meu estágio tive oportunidade de familiarizar com os três tipos de receitas: receita 

eletrónica materializada e receita manual, receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel; Também 

pude averiguar todos estes parâmetros descritos para a sua validação. 

No início do estágio curricular, em Setembro de 2016, oficializou-se a implementação da 

prescrição eletrónica de medicamentos, seguida da posterior desmaterialização da receita médica. Esta diz 

respeito à Portaria n.º 70/2011, de 4 de Agosto, que veio estabelecer o regime jurídico a que obedecem as 

regras de prescrição eletrónica na Região Autónoma dos Açores, bem como o regime transitório da receita 

manual de medicamentos. 

Existe uma ligeira diferença entre receita eletrónica materializada e receita eletrónica não 

materializada, sendo a primeira aquela em que a prescrição é impressa e pode ser feita em modo online, no 

qual ocorre registo na Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP), ou em modo offline, esta não pode 

dispensar a receita de forma eletrónica e neste caso, o registo da prescrição não fica visível para a farmácia. 

[13] 

De um modo geral, e para qualquer modelo de receita o farmacêutico deve dispensar o 

medicamento mais barato. Para que seja realizável, a farmácia ostenta para cada grupo homogéneo no 

mínimo três medicamentos de entre os 5 mais baratos. 

Sendo a FS uma farmácia que recebe maioritariamente clientes idosos que, normalmente precisam 

de medicação crónica, estes dispõem prontamente as marcas comerciais ou laboratórios de genéricos aos 

quais já se encontram habituados, acabando por optar levar esses medicamentos, para evitar “confundi-los” 

com outros. 

Principalmente neste tipo de utentes, outro aspeto importante é tentar perceber se estes tomam 

mais medicamentos, de forma a detetar situações de duplicação da terapêutica. 

Mesmo sendo medicação crónica nunca é de mais salientar a posologia, modo de administração, 

conservação, perceber se conhece a medicação e se não existe nenhuma alteração. 

No caso particular da conservação, na FS é obrigatório escrever em todo o material de conservação 

de frio a palavra “frigorífico” para assim, evitar possíveis mal entendidos.  

No entanto também é importante deixar por escrito a informação relativa à toma, por exemplo em 

cada caixa, principalmente quando esta é a primeira vez que é obtida. 

Em qualquer dispensa é importante perceber se os medicamentos em causa são para a pessoa que 

os está a adquirir pois, caso não sejam deve perceber-se se a pessoa conhece a medicação, está a par da 

situação do doente e assim obter mais informações sobre o estado de saúde da pessoa à qual se destina a 

medicação, possíveis interações e contraindicações. É ainda fundamental promover a adesão à terapêutica, 

salientando os efeitos positivos da medicação. 

Na FS há um procedimento de segurança que me foi transmitido quando iniciei a fase de 

atendimento ao público. Quando nos chega ao balcão uma receita materializada de prescrição via eletrónica, 

depois de verificar os critérios da sua validação e quando por alguma razão os códigos de acesso não 

funcionam, devemos sempre começar por fazer a leitura ótica do código presente na receita e validar a 

nossa opção com a leitura do código na caixa do medicamento/produto que vamos dispensar. 

Isto serve para garantir a máxima segurança ao utente e a nós, que desta forma não temos margem 

para errar na dispensa. Antes de fecharmos o aviamento e passarmos à impressão no verso das receitas há 
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uma etapa de verificação, também implementada pela DT da FS, que garante que o que foi prescrito é o 

que está a ser levado pelo utente. 

 

4.1.4) Sistemas Regionais de Comparticipação  

Existem inúmeras entidades responsáveis pela comparticipação de medicamentos, no entanto, na 

Região Autónoma dos Açores, Serviço Regional de Saúde (SRS) este é o sistema responsável pela 

generalidade das comparticipações, independentemente de estes terem acesso a outros subsistemas de 

comparticipação. 

O regime de comparticipação geral de medicamentos inclui todos utentes do SNS desde os 

beneficiários da Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários aos Agentes da Administração Pública 

(ADSE). 

Para que o utente possa beneficiar de uma comparticipação, seja ela de qualquer origem os 

medicamentos terão de ser prescritos em receita médica e esta terá que estar de acordo com o modelo 

aprovado em vigor. 

É da competência do Governo se um medicamento beneficia ou não de comparticipação, enquanto 

no caso dos medicamentos genéricos, essa competência está ao encargo do conselho diretivo do 

INFARMED. [15] 

Para além do regime geral de comparticipação (SRSA), existem também 

Regimes Especiais. Estes regimes podem ser em função dos beneficiários ou em função dos medicamentos 

em questão terem características específicas e corresponderem a patologias em específico. 

O regime pensionista é uma comparticipação especial, tendo em conta o beneficiário. Aplica-se a 

todas as pessoas que provem ter rendimentos abaixo de um limite estabelecido. 

Esta comparticipação é de 100%, quando dentro do grupo homogéneo em que se insere o 

medicamento, o PVP é um dos cinco mais baixos. 

Já a comparticipação especial, tendo em conta as patologias ou determinados grupos de utentes é 

legislada em despachos específicos. [16] 

Alguns exemplos de uma comparticipação especial a 100% tendo em conta patologias específicas 

são: doentes com lúpus, hemofilia e hemoglobinopatias; o carbonato de lítio para psicose maníaco-

depressiva, entre outros. 

Para outro tipo patologias, como dor crónica oncológica ou não oncológica moderada a severa, 

medicamentos para psoríase, ictiose, artrite reumatoide e espondilite anquilosante, existem despachos que 

estabelecem uma lista de medicamentos que têm comparticipações especiais. 

No caso da Doença de Alzheimer e doença inflamatória intestinal, os medicamentos listados 

apenas têm comparticipação especial se forem prescritos por médicos especialistas. [17] 

Este pressuposto é uma situação aplicada a Portugal Continental, porque no caso da Região 

Autónoma dos Açores estes despachos podem ser inseridos por qualquer especialidade médica como 

consequência da falta de todas as especialidades em todas as ilhas do arquipélago. Nestes casos, para o 

utente beneficiar da comparticipação especial, tem que surgir a sigla “O” e o médico prescritor deve fazer 

referência, na receita médica, ao diploma que regula o regime especial de comparticipação. [16] 
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Doenças com uma prevalência muito alta como é o caso dos diabetes carecem de comparticipações 

a 100% para as agulhas, seringas e lancetas reagentes, ao passo que as tiras-teste têm uma comparticipação 

de 85%. O regime de preços e comparticipações para os reagentes (tiras-teste) para determinação de 

glicemia, cetonemia e cetonúria e as agulhas, seringas e lancetas destinadas a pessoas com diabetes é 

definido pela Portaria n º 35/2016 de 1 de Março. [16] 

Existem ainda situações em que o laboratório produto comparticipa parte do preço, é o caso, por 

exemplo, do fármaco Betmiga® (Laboratório Astellas Pharma), onde não existe comparticipação feita pelo 

estado. 

Para além do SNS e da ADSE existem outras entidades que comparticipam o valor dos 

medicamentos. 

Nos Açores alguns dos mais frequentes são: IASFA, PSP, GNR, SAMS, entre outras. Nestes casos 

é necessária a apresentação do cartão do subsistema de que beneficia para que seja feita a leitura ótica do 

mesmo, a receita tem de ser fotocopiada e atrás desta deve também constar a cópia do respetivo cartão de 

benificiário. 

Estas comparticipações podem ser em paralelo se o utente for beneficiário de um sistema e de um 

outro em simultâneo como por exemplo SAMS/SNS, CTT/Médis. 

 

4.1.5) Conferência de Receituário e Faturação 

Em todos os medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo estado ou outra 

entidade de comparticipação no ato da dispensa, para validar essa mesma comparticipação é impresso no 

verso da receita (materializada e manual) um documento de faturação onde constam, entre outras 

informações, o preço total de cada medicamento, o encargo do utente em valor por medicamento, a 

comparticipação do Estado e as declarações e assinatura do utente. 

Posteriormente, na FS o profissional responsável pela dispensa tem verificar novamente se a 

receita está em conformidade, carimbar, assinar e datar. 

Posto isto, segue para um dos quatro recipientes disponíveis para o efeito. Um para as receitas eletrónicas 

materializadas, plano 99x, outro para o plano E1 referente á comparticipação feita pelo SNS, outro para o 

plano E7 para os pensionistas do SNS e um para todos os outros planos de comparticipação que se 

apresentam em menor numero. 

Todos os dias, quando a afluência à FS é menor, as receitas são organizadas por lotes e organismos. 

Cada lote é composto por 30 receitas. De seguida vão para o gabinete de conferência de receituário onde 

até ao fim do mês todos os lotes de todos os organismos são vistos duas vezes, por pessoas diferentes, para 

garantir que não há nenhum lapso. À medida que vão estando completos e conferidos vão sendo impressos 

o verbete associado a cada um. Estes também devem ser carimbados e posteriormente separados e 

organizados por organismos. 

Nas vendas com receitas eletrónicas cuja comparticipação é feita a entidades diferentes do SNS 

procede-se à emissão de um talão com a informação da dispensa que deverá ser assinado pelo utente.  
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No final de cada mês é efetivado o fecho do receituário sendo impresso um resumo mensal de lotes 

e a fatura à entidade que são em seguida assinados, carimbados pela diretora técnica/proprietária e enviados 

posteriormente às entidades competentes. 

No caso dos Açores o receituário referente ao SNS é enviado para o Centro de Conferencia de 

Receituário dos Açores até ao dia 5 do mês seguinte. As restantes receitas, comparticipadas por outros 

subsistemas de saúde são enviadas para a Associação 

Nacional das Farmácias (ANF), até ao dia 10 do mês seguinte. 

Posteriormente, a farmácia é restituída do valor das comparticipações. 

Em meados do mês seguinte são enviadas para a farmácia as receitas em não conformidade a nível 

administrativo que podem ser corrigidas e reenviada. 

Na FS a quando a chegada destas receitas é convocada uma reunião com todos os funcionários 

para a realização de um relatório correspondente às devoluções ocorridas pois, só assim se consegue ter 

noção dos métodos que estão imperfeitos e em conjunto arranjar estratégias para melhora-los. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de fazer conferência de receituário, imprimir verbetes na 

secção ‘Gestão De Lotes Por Faturar’ do Sifarma, organizar e anexar ao respetivo lote. Assisti também a 

alguns fechos do mês feitos pela diretora técnica auxiliando a organizar os respetivos documentos. 

 

4.2) Medicamentos manipulados  

A FS é a única farmácia no concelho da Praia da Vitória que prepara manipulados. 

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de realizar vários (anexo.XII) assim como preencher 

e validar as fichas de preparação (anexo.XIII) correspondentes aos mesmos.  

Mediante a apresentação de uma receita médica alguns medicamentos manipulados possuem 

comparticipação pelo SNS. 

O anexo do Despacho nº 18694/2010, de 16 de Dezembro, enumera a lista de medicamentos 

manipulados comparticipados. A comparticipação das fórmulas magistrais incluídas nessa lista é de 30% 

do seu preço. Para que haja uma comparticipação é necessário que se verifique uma das seguintes 

condições: 

a) Inexistência no mercado de uma especialidade farmacêutica com igual substância ativa, na forma 

farmacêutica pretendida; 

b) Necessidade de adaptar dosagens ou formas farmacêuticas às necessidades terapêuticas de populações 

específicas (idosos e crianças); 

c) Lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; 

Apesar de estes serem produzidos em pequena quantidade nas farmácias comunitárias, são de 

extrema importância para suprir as falhas e lacunas existentes no mercado, sendo mesmo possível apropriar 

a posologia e composição ao utente. [18, 19, 20] 

 As classes responsáveis pela maior parte de manipulados preparados na FS são especialmente em 

pediatria, geriatria e dermatologia. 

A preparação de manipulados é da exclusiva responsabilidade do farmacêutico.  
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4.3) Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são uma classe peculiar dentro dos 

medicamentos, com lei própria, requisitos próprios, e até um atendimento um pouco distinto. 

Obedecem ao Decreto-Lei n º 15/93, de 22 de Janeiro que apresenta uma lista de todas essas 

substâncias. No entanto, cabe ao INFARMED fiscalizar todo o circuito destes medicamentos, desde a sua 

autorização de venda até ao controlo da dispensa.[21] 

Este procede ainda ao controlo do receituário destes medicamentos, através do acesso aos dados 

de prescrição e dispensa, sendo que para isso, a farmácia deverá enviar, mensalmente (até ao dia 8 de cada 

mês), para o gabinete da Direção Regional da Saúde um relatório de todos registos das entradas e saídas do 

mês, bem como, as cópias das receitas manuais e respetivo verbete de impressão de venda. 

Na farmácia fica em arquivo, cerca de 8 anos uma outra cópia da receita anexado a outro verbete. 

São portanto, MSRM e não podem ser dispensadas a pessoas com doença mental ou menores. 

A prescrição deste tipo de receituário é isolado, com um máximo de 4 embalagens e com 30 dias 

de validade. No ato da dispensa, terá de ser feito o registo informático da seguinte informação: 

1) Identidade do utente ou do seu representante, nomeadamente o nome, data de nascimento, número e data 

da carta de condução, do cartão de cidadão, ou, no caso de estrangeiros, do passaporte; 

2) Identificação da prescrição através do número de prescrição; 

3) Identificação da farmácia, nomeadamente o nome e número de conferência de faturas; 

4) Identificação do medicamento, nomeadamente o número de registo e a quantidade dispensada; 

5) Data de dispensa; 

Caso a pessoa que faz o levantamento do medicamento seja um representante do utente, a farmácia 

deve registar a identidade do utente e do representante. [22] 

Posteriormente, no caso de receitas materializadas ou manuais, deverá assinar no verso da receita. 

A aquisição desta classe também obedece a requisitos especiais e no ato da compra é necessário o 

preenchimento em duplicado do documento de psicotrópicos e estupefacientes do anexo VII da Portaria nº 

981/98 por parte do farmacêutico, sendo que o duplicado fica em posse do fornecedor e o original fica na 

posse da farmácia. [23, 24] 

A folha de requisição identifica o nome do medicamento por DCI, a forma farmacêutica e a 

dosagem. O seu armazenamento é feito numa gaveta especial para o efeito. 

Durante o estágio tive oportunidade de realizar a venda desta classe de medicamentos assim como, 

preencher o anexo VII (anexo.XIV); fazer a sua receção, o seu armazenamento; anexar os anexos VII à 

respetiva listagem de entradas e assistir várias vezes ao envio dos relatórios para as entidades competentes. 

4.4) Medicamentos genéricos  

O medicamento genérico está definido no Estatuto do Medicamento como aquele que apresenta a 

“mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados”. 

Apenas são considerados medicamentos genéricos aqueles que são essencialmente similares ao 

medicamento de referência, tenham as mesmas indicações terapêuticas que o medicamento de referência e 

já tenham caducado os direitos de propriedade industrial relativos à substância ativa e processo de fabrico. 
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Além disso, o medicamento genérico apenas pode ser comercializado 10 ou 11 anos após a autorização 

inicial de comercialização do medicamento de referência. 

Ao contrário do que grande parte dos utentes ainda acha, para ser autorizado a entrar no mercado, 

o medicamento genérico, tem que seguir as mesmas regras que os outros medicamentos, estando apesar 

disso, dispensado de apresentar ensaios clínicos e pré-clínicos. 

No entanto, tem de ser demonstrada a bioequivalência por estudos de biodisponibilidade, de forma 

a garantir que tenham a mesma qualidade, segurança e eficácia que o medicamento de marca e com a 

vantagem de serem cerca de 50% mais baratos que o medicamento de marca.[26] 

Apresentam uma identificação própria, composta pelo DCI das substâncias ativas, seguida do 

nome de titular de AIM, da dosagem, da forma farmacêutica e da sigla “MG” que deve estar inscrita na 

embalagem exterior. [27] 

Ao longo de o meu estágio, travei algumas ‘batalhas’ sobre a efetividade, segurança e eficácia dos 

medicamentos genéricos. Era comum surgirem comentários como “ não faz o mesmo efeito”, “não me dou 

bem”; para serem mais baratos é porque não são tão bons”; comentários estes que, levavam a situações (não 

raras) em que apesar de a diferença de preço ser acentuada, o utente optava por comprar o medicamento de 

marca. 

O farmacêutico tem um papel crucial para desmitificar este tipo de crenças, visto que o uso de 

medicamentos genérico tem vantagens para a sustentabilidade do SNS e para todos os utentes. 

4.5) Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Como o próprio nome assim os carateriza são formulações de substância (s) utilizadas na 

prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças que não necessitam de acompanhamento médico. Não 

deixam de ser medicamentos mas a estes não se aplica o disposto relativamente aos MSRM. 

Ao contrário dos medicamentos sujeitos a receita médica estes, podem ser adquiridos em farmácias 

ou em locais autorizados par o efeito sem a necessidade de prescrição médica. Por serem de tão fácil 

aquisição, principalmente para situações de automedicação em vicissitudes menores de saúde, são muitas 

das vezes banalizados pelos utentes, chegando mesmo a achar que estes não apresentam nem efeitos 

secundários nem contraindicações. 

Uma vez mais, é aqui que cabe ao farmacêutico detalhar e personalizar cada atendimento, 

percebendo a história clinica destes para assim, o poder aconselhar no sentido correto obtendo assim, uma 

automedicação consciente e um uso racional do medicamento. [28] 

Durante o meu estágio deparei-me com algumas destas situações, uma em particular foi conseguir 

diversas vezes fazer a alteração de um VOLTAREN® de dosagem sujeita a receita médica para o 

VOLTAREN® de dosagem não sujeito a receita médica, alertando para as repercussões que a toma 

continuada deste pode trazer para a saúde. Outro exemplo no sentido de alertar sempre para os efeitos 

secundários mais comuns foi na venda de anti-inflamatórios não esteroides, ter o cuidado de saber se sofria 

de problemas gastrointestinais e aconselhar sempre a toma destes ao fim de uma refeição para minimizar 

possíveis efeitos adversos. Como o estágio incidiu maioritariamente no período invernal, os MNSRM mais 

vendidos foram antigripais, antitússicos e expetorantes. 
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5) Outros produtos de saúde  

5.1) Medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos  

Na FS esta não é uma classe de medicamentos com muita expressão, tendo disponível para venda 

formulações comerciais tais como, suspensões orais, cremes de aplicação cutânea, comprimidos, cápsulas, 

grânulos e glóbulos. 

No decorrer do meu estágio tive oportunidade de vender alguns destes e até de me relacionar com 

pessoas que demonstraram um bom parecer em relação aos mesmos. 

Esta terapia não sendo usual nem consensual é uma terapia alternativa e pressupõe no princípio 

dos “similares”, segundo a qual os medicamentos podem produzir em pessoas saudáveis, os mesmos 

sintomas que curam nos doentes; a totalidade dos sintomas (é necessário analisar o conjunto de sinais e 

sintomas que surgem num indivíduo, visto que perante a mesma patologia, indivíduos diferentes podem 

reagir de formas diferentes) e no princípio dose diluída, dinamizada e única, segundo o qual os 

medicamentos homeopáticos são fabricados após sucessivas diluições das substâncias a usar para a cura de 

determinada patologia. 

 

5.2) Produtos de cosmética e higiene corporal  

O produto cosmético é “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano designadamente, a epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos, ou como os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva 

ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir 

os odores corporais”. 

A FS dispõe de bastantes linhas de dermocosmética entre elas e com maiorexpressão a Vichy®, 

La Roche-Posay®, Uriage®, Ávene®, Eucerin® e Bioderma®. 

A unidade curricular opcional de Dermofarmácia e Cosmética possibilitou-me algum à vontade 

para o aconselhamento nesta área permitindo que este fosse o mais personalizado possível sendo a minha 

maior dificuldade conhecer todos os produtos das vastas gamas. No entanto, na ótica de farmácia comercial 

a escolha do produto adequado para cada caso é tida em conta a capacidade financeira de cada utente. 

Quando tive dúvidas optei sempre por pedir auxílio ao meu orientador e posteriormente tentar 

clarificar com ele as opções tomadas. De um modo geral também os sites de cada marca estão muito bem 

estruturados, simplificados e até intuitivos permitindo conhecer melhor cada gama. 

 

5.3)Medicamentos de uso veterinário  

Os medicamentos de uso veterinário não tem apenas como finalidade o bem-estar e saúde animal, 

segundo o Decreto-Lei nº 148/08, de 29 de Julho, os medicamentos veterinários são um bem público crucial, 

que garantem a saúde pública através da utilização destes muitas das vezes em produções agropecuárias e 

alimentares. A Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) é que fiscaliza estes medicamentos.  

Mais uma vez o farmacêutico encontra-se com elo de ligação crucial entre o profissional de saúde 

(médico veterinário) e o utente. No entanto, não havendo nenhuma cadeira de curso que aborde esta classe 

de medicamentos, torna-se difícil fazer um aconselhamento seguro. 
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No surgimento de dúvidas optei sempre por encaminhar o utente para um médico veterinário e 

posteriormente esclarecer questões com um familiar desta área. A FS dispõe essencialmente antiparasitários 

internos e externos, pilulas, antibióticos com dosagens adequadas, desinfetantes apropriados e 

medicamentos para patologias como a epilepsia que tive oportunidade de vender mediante prescrição 

medico veterinária. 

 

5.4)Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial  

A farmácia não é apenas um local de venda de medicamentos, é o local onde a população recorre 

primeiramente para resolver alguma falta de bem-estar. 

Uma alimentação especial caracteriza-se por apresentar necessidades nutricionais específicas: 

▪ Pessoas cujo processo de digestão ou cujo metabolismo se encontra debilitado; 

▪ Pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por isso, podem retirar alguns 

benefícios da ingestão controlada de certos nutrientes encontrados nos alimentos; 

▪ Lactentes ou crianças de 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde. [30] 

A FS dispõe de uma vasta gama destes produtos que me proporcionou durante o estágio a oportunidade de 

dispensar essencialmente leites para lactentes, fazendo o aconselhamento e até a troca destes em situações 

de obstipação e cólicas; leites de transição, papas para diversas idades, espessantes de comida, produtos da 

marca Fortimel® que são geralmente produtos hipercalóricos e/ou hiperproteicos para pessoas com 

dificuldades de alimentação que não conseguem satisfazer as suas necessidades energéticas através do 

consumo de alimentos convencionais, especialmente idosos; Resource® que além do produto hipercalórico 

tem um especifico para diabéticos e doentes oncológicos. 

 

5.5)Produtos fitoterápicos e suplementos alimentares  

Como o próprio nome os define são complementares dos alimentos, ou seja, nunca substituem os 

alimentos suprimindo apenas as carências nutricionais dos mesmos. 

As vitaminas e minerais que podem ser incluídas em suplementos estão definidas por um decreto 

que, obriga ainda a que a rotulagem do produto inclua a designação de “suplemento alimentar. [25, 31] 

Dado terem um processo de aprovação diferente dos medicamentos estes, não podem alegar ter 

propriedades profiláticas, de tratamento ou curativas de doenças humanas. 

A FS dispõe de uma grande variedade de suplementos alimentares que têm na sua composição 

uma mistura a vitaminas e minerais e estão em associação com produtos naturais. 

Apesar de muitas vezes surgirem prescritos por médicos, nenhum desses produtos é 

comparticipado ou sujeito a receita médica. O utente procura esses produtos por aconselhamento/prescrição 

médica, por ter visto publicidade, por ter conhecimento de alguém que toma e que está muito satisfeito, 

para fazer o reforço do sistema imunitário durante o inverno, para aumentar o apetite dos filhos, ou por 

aconselhamento farmacêutico. 

Ao longo do estágio presenciei todas estas situações e nunca descorei de alertar e recomendar a 

toma destes, por um período de tempo de 2-3meses e numa toma continua por um período maior fazer 

sempre uma pausa. 

A farmácia possui vários complexos multivitamínicos (Centrum®, Viterra®, 
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Neurozan®, Absorvit®, entre outros), suplementos para a melhoria da saúde ocular 

(Ocuvite®), suplementos para melhorar a condição física de desportistas, suplementos à base de cranberry 

e frutos vermelhos para prevenção de infeções urinárias, suplementos à base de óleos de peixe para a função 

cardiovascular suplementos para estudantes, suplementos para melhorar a saúde das articulações e ossos, 

probióticos para regularização da função intestinal, suplementos para fortalecimento de cabelo e unhas, 

suplementos para o cansaço físico e mental, suplementos para mulheres pós-menopausa, suplementos pré-

concecionais, para lactentes ou grávidas, para fortalecer o sistema imunitário, entre outros. 

 

5.6)Produtos de puericultura e obstetrícia  

Esta é uma secção de relevo na FS, apresentando diversos produtos de diversas marcas, desde 

biberões, chupetas e tetinas das marcas; Avent® Chicco®; e 

Nuk®; cremes, soluções de limpeza, champôs e cremes para as assaduras da fralda das marcas Mustela®; 

Bioderma®; Halibut®; Lauroderme®; e ainda fraldas, toalhitas e brinquedos da Chicco® e Dodot®. 

Segundo o Decreto-Lei nº 10/2007, de 18 de Janeiro estes são um conjunto de produtos que visa facilitar o 

sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças. [32] 

Sem esquecer as futuras mamas, a FS disponibiliza desde sutiãs de amamentação, cintas para a 

gravidez e pós parto, discos de absorção de leite, cremes para estrias, cremes para proteção dos mamilos, 

máquinas para aquecimento de biberões e esterilizadores e bombas para retirada do leite materno entre as 

marcas Avent®; Mustela®; Medela®; Barral®; Nexcare®. 

Durante o meu estágio realizei por diversas vezes o aconselhamento destes produtos visto que, a 

taxa de natalidade nos Açores continua a ser crescente, chegando mesmo a ser curioso e gratificante 

acompanhar crianças durante seu crescimento desde a gravidez. 

As situações mais comuns foram de aconselhamento a mães de bebes com pele atópica; bebés com 

cólicas e obstipação e os produtos necessários para levar para a maternidade; 

 

5.7) Dispositivos médicos  

Os dispositivos médicos (DM) são a secção complementar numa farmácia e ao contrário do que 

eu supunha antes de contatar com eles, estes não se restringem a dispositivos materiais, podendo mesmo 

um xarope ser considerado dispositivo médico, é o caso do Grintuss®.  

Os dispositivos médicos devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se traduzem 

em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas por isto, se distinguem dos medicamentos. O 

Decreto-Lei n º 145/2009, de 17 de Junho classifica os como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação que seja usado para: 

✓ Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

✓ Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; 

✓ Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

✓ Controlo da conceção 

A FS dispõe de alguma variedade de DMs, tais como preservativos, óculos de leitura, materiais de 

penso (adesivos, ligaduras, pensos, gazes parafinadas), fraldas para pessoas que sofram de incontinência, 

meias de compressão, seringas de alimentação, seringas com agulha, frascos coletores de urina, 
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termómetros, dispositivos de medição da tensão arterial, material ortopédico, entre outros. O estágio 

proporcionou-me um maior conhecimento nesta área contactando e dispensando diariamente estes. 

 

6) Serviços prestados pela farmácia  

Os serviços prestados pela farmácia ao longo dos tempos obtiveram uma valorização crescente 

promovendo a saúde e o bem-estar dos utentes e recentemente a notícia de que as ‘Intervenções dos 

farmacêuticos geram poupanças de 880 milhões para o Estado e para os cidadãos’ veio reforçar a sua 

importância. 

A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro define isso mesmo. O papel do farmacêutico é fulcral 

nestes serviços promovendo a sua adesão, encaminhando casos que necessitam de cuidados médicos para 

os mesmos e instigando à prática de uma vida saudável. [33] 

Na FS os serviços prestados são de primeiros socorros, (neste campo tive oportunidade de os 

prestar ao atender uma turista que tinha dado uma queda na rua, fazendo-lhe e limpeza e desinfeção das 

feridas ligeiras); administração de vacinas incluídas no Plano Nacional de Vacinação; utilização de meios 

auxiliares de diagnóstico e terapêutica; campanhas de informação através de redes sociais; colaboração em 

programas de educação para a saúde e determinação de peso, altura e índice de gordura. 

Estes serviços prestados permitem prevenir a doença e adquirir controlo sobre as ações que afetam 

a saúde do utente. 

 

6.1)Determinação da tensão arterial e pulsação 

A medição da pressão arterial é o serviço mais prestado na FS, sendo este, gratuito. 

Ao longo do estágio prestei este serviço todas as vezes que me foi solicitado, não foram todos os 

dias mas foram certamente todas as semanas. Estas medições foram realizadas com um tensiómetro de 

braço. 

Em cada uma delas optei sempre por as personalizar o mais possível, tentando primeiro perceber 

o porquê de estarem a ser realizadas e depois, reforçar a importância do seu controlo na prevenção das 

doenças cardiovasculares, alertar para o cumprimento rigoroso da toma da medicação e sempre que 

possível, incentivar à prática de um estilo de vida saudável. 

 

6.2)Determinação da glicemia, colesterol total e triglicerídeos 

Este é um serviço prestado na FS de Segunda-feira a Sexta-feira entre as 9-11h uma vez que é 

neste período que se encontra presente toda a equipa e por isso, existe uma maior disponibilidade para a 

realização destes testes sem se descuidar o atendimento ao público. 

É um serviço cobrado, pois a sua realização num espetrofotómetro, o Callegari™ CR3000, implica 

o uso de material dispendioso (cuvetes próprias para cada teste; enzimas de reação, capilares e todo o 

material inerente a sua manipulação). 

Métodos baseados em espectrofotometria permitem-nos obter valores mais rigorosos e precisos. 

Este é um serviço muito procurado na FS ficando a meu cargo durante o período de estágio. É 

procurado essencialmente para controlos de rotina. Nos casos em que os valores determinados de colesterol 

total, glicemia ou triglicerídeos eram superiores ao recomendado, reforçava a importância das medidas não 
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farmacológicas, alertava para a necessidade de vigilância ou, se necessário, encaminhava o doente para o 

médico. 

Achei sempre relevante salientar de que a realização destes testes para ser mais precisa, deveria 

ser realizada com um jejum de 12 horas no caso do colesterol e triglicerídeos e no caso da glicémia apenas 

de 8 horas. 

 

6.3)VALORMED e Campanha de Reciclagem de Radiografias 

A necessidade de criar uma solução às embalagens e medicamentos fora de uso fez com que fosse 

criado o VALORMED, uma sociedade sem fins lucrativos. 

Este tem como objetivo reduzir o impacto ambiental quando colocados no lixo normal. 

A FS é um ponto de entrega muito afluente, incentivando sempre a sua correta deposição. 

Depois de completos, cada recipiente é devidamente identificado (nome e código farmácia e peso (kg) do 

contentor) de modo a poder ser recolhido pelos armazenistas posteriormente. 

Também é feita a recolha de radiografias para reciclar, uma iniciativa criada em 1996 pela 

Assistência Médica Internacional (AMI) que tem por objetivo proceder à recolha de radiografias com mais 

de cinco anos ou sem valor diagnóstico. 

A reciclagem deste material permite não só obter prata (cujo valor monetário reverterá para o 

fundo da AMI) mas também evitar que estas sejam depositadas no lixo preservando mais uma vez o meio 

ambiente. 

Na FS, a recolha destas vai sendo feita ao longo de um determinado período de tempo e, quando é 

atingido um peso considerável é então solicitado por parte da farmácia um serviço pago para a sua recolha 

até destino final. 
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Parte II – Temas desenvolvidos na Farmácia Silva  

TEMA 1: GRIPE SAZONAL 

I. Objetivos e ações desenvolvidas 

Ao longo do primeiro mês de estágio, mesmo sem estar a realizar atendimento ao público, 

apercebi-me de que a procura da vacina para a gripe sazonal era elevada, praticamente todos os dias pelo 

menos uma vez ouvia a pergunta: “A vacina da gripe já chegou?”. 

Após conversar com o meu orientador de estágio concluí que era uma farmácia muito requisitada 

para o efeito, dispondo de três pessoas da equipa qualificadas para a administração desta. O farmacêutico 

adjunto (meu orientador) e dois técnicos auxiliares de farmácia. Este serviço é gratuito e nunca teve nenhum 

tipo de objeção. 

Para perceber qual poderia ser a mais-valia no desenvolvimento deste tema, para a FS e utentes 

desta, reuni com a equipa de modo a perceber/identificar quais eram as suas dificuldades em relação ao 

tema e quais as maiores dúvidas dos utentes. 

Em conjunto concluímos que no ato de vacinação a maior parte das pessoas não percebiam o 

conceito de gripe e como proceder em relação aos sintomas da mesma, achando que antibiótico é a solução. 

-Fiz um cartão apelativo e simples (frente e verso) para entrega no ato de vacinação, onde 

explicasse o que é a gripe, reforçando a ideia de que a vacinação não evita totalmente a contração do vírus 

assim como, o que fazer em caso de desenvolver sintomas gripais desmentindo assim a teoria da cura com 

antibiótico (anexo.XV) 

Em relação ao público em geral, mas principalmente na faixa etária mais jovem era visível algum 

ceticismo em relação à vacinação, com muitas dúvidas em relação eficácia da mesma. 

-Fiz um folheto (anexo.XVI) dirigido à população em geral com o tema “Porque nos devemos 

vacinar”, de modo a minimizar o mais possível todas estas dúvidas. 

Este foi entregue a população em geral no ato da dispensa de medicamentos e produtos 

farmacêuticos e também seguiu com os utentes que fizeram a vacinação na farmácia, explicando-lhes qual 

era o propósito deste, para que o fizessem chegar a familiares, vizinhos e amigos. 

- Realizei uma sessão de esclarecimento (anexo.XVII) à equipa da FS, mais abrangente sobre a 

importância da vacinação pois, o ceticismo da população era geral e não apenas específico para vacinação 

sazonal. 

O meu orientador solicitou-me uma apresentação simples, objetiva e curta, uma vez que, a equipa 

da FS era grande, não podendo ser dispensada toda em modo simultâneo para assistir à mesma. 

Realizei a mesma sessão de esclarecimento três vezes. O tema foi “A importância da vacinação” 

e teve como subtemas: “Os Tipos de Vacinas”; “Que vacinas existem”; “Como funcionam”; “Efeitos 

secundários” gerais e como podemos ajudar com o que dispomos na farmácia; ”Contraindicações”; “Plano 

Nacional de Vacinação” e principais alterações deste no presente ano e quais os resultados obtidos até agora 

do PNV, enaltecendo desta forma a importância da vacinação. 
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II. Discussão 

A Gripe é um problema com grande impacto na morbilidade e mortalidade das populações, 

afetando entre 3 a 5 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente os grupos de risco, 

caracterizando-se por isso, como um problema de Saúde Pública. É responsável por 250 000 a 500 000 

mortes por ano em todo o mundo. [36] 

O panorama atual em Portugal segundo o Programa Nacional de Vigilância da Gripe, até à semana 

3/2017 foram analisados no Laboratório Nacional de Referência para o Vírus da Gripe e Outros Vírus 

Respiratórios, 788 casos de síndroma gripal (SG) 

Desde a semana 52/2016 observou-se uma diminuição do número de casos de gripe detetados 

laboratorialmente.  

Como podemos ver no gráfico (anexo.XVIII) maior taxa de incidência situou-se entre a semana 

46 de 2016 e a semana 02 de 2017. [35] 

Em Portugal a atividade gripal encontra-se centrada no período de Inverno, principalmente em 

Dezembro, no entanto o impacto da epidemia da Gripe varia de ano para ano. A mortalidade e morbilidade 

da gripe apresentam maior incidência nos seguintes grupos de risco: indivíduos com idade igual o superior 

a 65anos; nas crianças; nos indivíduos imuno-comprometidos e com doenças crónicas, sendo a vacinação 

especialmente recomendada nestes casos. [35] 

A maior parte das hospitalizações e mortalidades que ocorrem durante a época gripal podem estar 

relacionadas com a gripe mas derivam essencialmente de patologias pulmonares e circulatórias. [36] 

A gripe é geralmente contraída pelo vírus Influenza por contato direto entre as pessoas 

principalmente através das vias aéreas superiores. 

Apresenta um período de incubação muito curto (1-4dias) que é precedido por sinais clínicos, 

geralmente súbitos, como: febre (38-40 °C com duração aproximada de 3-5dias); cefaleias, mialgias; dor 

de garganta; mal-estar geral; sintomas respiratórios (obstrução nasal; tosse; entre outros)). [39,40] 

No entanto, estes sinais, no exame físico, não podem ser considerados específicos da gripe visto 

que, existem vírus de famílias e géneros diferentes não relacionados com os vírus gripais, que apresentam 

frequentemente sintomas semelhantes, mas de menor intensidade, decorrendo assim a expressão: “síndrome 

gripal”, ou seja, esta síndrome engloba o conjunto de sintomas acima descritos que no entanto, não são 

causados pelo vírus da gripe. [41] 

Por diversas vezes não se consegue identificar o agente causador pois, acabam por ter uma 

evolução favorável para a cura sem sequelas. [42] 

Até ao momento são conhecidos três tipos d vírus influenza: o tipo A (descoberto em 1933), o tipo 

B (descoberto em 1940) e o tipo C (descoberto em 1949). 

Os tipos a A e B são os responsáveis pela gripe sazonal, associados às epidemias que acontecem 

todos os Invernos, já o tipo C é responsável por infeções respiratórias discretas que não apresentam 

caraterísticas clínicas e epidemiológicas da gripe. [43,44,45] 

A farmácia dispões de MNSRM que podem ser dispensados para ajudar a controlar/minimizar os 

sintomas gripais, desde xaropes para os dois tipos de tosse 
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(Bissolvon® – solução oral, tem como SA Cloridrato de Bromexina, um expetorante usado nas tosses com 

muco; e o Bissoltussin®- solução oral, tem como são o Bromidrato de dextrometorfano, um anti-tússico 

usado na tosse seca, sem muco; 

Estes são os dois tipos de xaropes que podem inclusive ser usado em diabéticos); para as dores de 

um modo geral (dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares) e febre o paracetamol 500mg é a melhor 

opção, podendo em caso de não alivio completo associar o ibbuprofeno 200mg; se a queixa se limitar a 

dores de garganta pode optar pelas pastilhas com anti-inflamatório, analgésico e antisséptico como é o caso 

das ver o nome na farmácia; para os sintomas associados a rinorreia podemos recorrer aos sprays nasais 

que tem com sa maleato de dimetindeno e fenilefrina (por exemplo Vibrocil®) alertando sempre para o uso 

racional destes nas doses recomendadas para posteriormente evitar o efeito “rebound” (reaparecimento dos 

sintomas que estão a ser tratados). [41] 

Fazer chegar a mensagem de que o tratamento dos sintomas gripais não deve ser feito com 

antibióticos é uma tarefa difícil mas, que tem de ser continuamente explicada ao utente com a máxima 

cautela pois, nos casos em que a saúde do doente está muito comprometida devem-se utilizar antivíricos 

prescritos pelo médico.44] 

Transmitir às pessoas o preceito de que os cuidados de saúde de prevenção não farmacológicos, 

como, a etiqueta respiratória: 

  A lavagem higiénica das mãos, várias vezes ao dia; 

  Quando tossir ou espirrar proteja a boca com um lenço de papel ou com o cotovelo, não utilizar 

as mãos; 

  Usar lenços de papel e seguida deita-los no lixo; 

  A distância social no contacto com as pessoas e isolamento 

  O uso de EPI’s (especialmente máscaras) 

São todas medidas de suporte a uma via importante para evitar a transmissão do vírus. 

Não nos podemos esquecer da vacinação dos doentes e dos profissionais de saúde, de acordo com 

o Programa Nacional de Vacinação. São todas elas uma mais-valia particularmente, em situações em que 

surgem novas estirpes do vírus para a qual, a população não possui imunidade e, dada a dificuldade de 

produzir atempadamente uma vacina para essa estirpe. 

Estas medidas revelam-se um meio para retardar o pico pandémico. 

Para além dos cuidados de prevenção não farmacológicos, a vacinação é o método mais eficaz 

para prevenir a infeção e complicações provocadas pelo vírus “Influenza”. É clinicamente efetiva, com 

impacto económico, por evitar faltas ao trabalho (aumento da produtividade) ou reduzir a necessidade de 

hospitalização (redução dos custos dos serviços de segurança social ou seguros de saúde). [47,48] 

A eficácia (prevenção de doença em indivíduos vacinados) e eficiência (prevenção de doença em 

populações vacinadas) dependem desde logo da idade e da imunocompetência do indivíduo e 

principalmente do grau de semelhança entre o vírus que integra a vacina e o vírus que se encontra em 

circulação. [49] 
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A vacina é segura, tendo praticamente como efeitos adversos mais comuns: sintomas locais, 

particularmente dor no local da vacina, que ocorre em cerca de um terço dos vacinados, febre, mal-estar e 

mialgia são pouco frequentes. 

As únicas contraindicações são em crianças com menos de seis meses de idade, presença de doença febril 

aguda, hipersensibilidade à proteína do ovo ou a outros componentes da vacina. A complicação neurológica 

eventual mais séria é o síndrome de Guillain-Barré, doença desmielinizante dos nervos periféricos. 

A proteção da vacina é aproximadamente 70% e por ser uma vacina inativa, a proteção é de curta 

duração, não induzindo a aparecimento de anticorpos IgA secretores no trato respiratório, dado que o vírus 

não se multiplica no organismo vacinado. Esta inicia-se 8 a 10 dias após a vacinação, atinge o valor máximo 

de anticorpos entre a quarta e sexta semana e, o seu título vai diminuindo ao longo de um ano, pelo que é 

recomendado fazer vacinação anual. [50] 

Existem dois tipos de vacinas: as inativas e as vivas atenuadas. 

A composição das vacinas para a gripe é permanentemente orientada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS). A referida entidade, recomenda que as vacinas trivalentes contra a gripe na época 2016-

2017, no Hemisfério Norte, incluam: - uma estirpe viral A(H1N1)pdm09 idêntica a A/Califórnia/7/2009 - 

uma estirpe viral A(H3N2) idêntica a A/Hong Kong/4801/2014 - uma estirpe viral B (linhagem Victoria) 

idêntica a B/Brisbane/60/2008. 

A quantidade de vacinas contra a Gripe sazonal atribuída a cada país é limitada, pelo que a 

prescrição deve seguir as orientações recomendadas nº 004/2016 DGS de 23/09/2016. [51] 

 

III. O papel do farmacêutico e conclusões  

O farmacêutico desempenha um papel crucial na educação para a vacinação, desmistificando mitos 

e crenças, aconselhando da melhor forma no combate aos sintomas gripais, incentivando a prática de 

medidas não farmacológicas preventivas e através da deliberação 145/CD/2010 de 4 de Novembro, do 

conselho diretivo do INFARMED, que define no ponto 2: “A administração de vacinas nas farmácias de 

oficina é da responsabilidade do farmacêutico, diretor técnico da farmácia de oficina e deve ser executada 

por farmacêuticos com formação adequada reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos ou por enfermeiros 

específica e exclusivamente contratados para esse efeito” conseguindo desta forma chegar diretamente aos 

indivíduos vacinados. [52] 

A FS este ano iniciou a administração de vacinas em Outubro e em meados de Dezembro já tinha 

esgotado o seu stock fazendo um reforço de 50 vacinas em janeiro. 

Os panfletos e cartões foram uma mais-valia para os utentes da FS que me foram solicitando 

sempre mais um exemplar para levar a familiares ou vizinhos.  

2017. A maior parte das vendas foi realizada com receita médica pertencentes a grupos de risco. 

Ainda existe muito trabalho a ser feito mas adesão a vacinação tem sido claramente exponencial ano 

após ano. 
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TEMA 2: PEDICULOSE INFANTIL 

I. Objetivos e ações desenvolvidas 

 A Pediculosis capitis pode levar frequente ao desconforto físico e fragilidade psicológica, apesar 

de geralmente não apresentar graves consequências para saúde. 

Sendo uma parasitose omnipresente de elevada prevalência, unicamente humana e sobretudo entre 

crianças em idade escolar. Torna-se assim urgente manter uma adequada vigilância que permita o 

diagnóstico precoce dos novos casos. 

Ao mesmo tempo que surgia nas faixas etárias mais velhas a problemática da vacinação contra a 

gripe sazonal, surgia também um conjunto de questões que se repetem todos os anos principalmente a 

quando o inicio da atividade escolar: “ O meu filho tem piolhos e agora?” ou “Na escola que o meu filho 

frequenta há meninos com piolhos como posso evitar que o meu apanhe?”. 

Surgiu então, a confirmação de que era preciso esclarecer as pessoas à cerca deste assunto quando 

um pai me informou de que na escola da sua filha lhe tinham alertado para o fato de que o produto Paranix 

® estava a criar resistências e assim precisava de outro diferente. Ora isto não podia estar a acontecer uma 

vez que este, se apresenta como o produto nº1 em Portugal para o tratamento da pediculose não contendo 

quaisquer inseticidas, apresentando um modo de ação exclusivamente mecânico. Assim, debrucei esforços 

principalmente sobre esta gama de produtos: 

-Fiz um folheto informativo (anexo.XX) sobre esta gama de produtos especificamente, pois era o 

mais requisitado, o mais creditado e o que se encontrava em maiores quantidades na FS; 

Este folheto teve como recurso única e exclusivamente o site: http:// www.paranix.pt/ que 

disponibiliza toda a informação necessária e esclarecedora acerca dos seus produtos. Apesar de se encontrar 

tudo no site os utentes não o procuravam para clarificar as suas dúvidas sendo por isso, a informação em 

papel mais acessível/eficiente a chegada de informação quando distribuídos nos locais de venda dos 

respetivos produtos. 

- Fiz um cartaz (anexo.XXI) sobre o procedimento geral de tratamento da pediculose infantil para 

colmatar as falhas gerais dos utentes da FS. Este disponibilizei na mesa reservada às crianças dentro da FS. 

Por este ser um local estratégico para o público-alvo, sendo sempre um ponto de passagem das crianças e 

respetivos pais/acompanhantes. 

 

II. Discussão 

 A pediculose é uma problemática com séculos de vida, como demonstra a sua presença em múmias 

da América Latina comprovada por estudos em PCR (Protein Chain Reaction). Sugerindo que diferentes 

filotipos de Pediculus humanus capitis têm vindo a parasitar o Homem ao longo dos tempos. [53,54] 

É laboriosa a tarefa de encontrar uma solução eficaz, segura e rápida para a sua eliminação, devido 

à bem estabelecida relação de parasitismo entre o piolho e os humanos. Estas soluções só foram possíveis 

percebendo a fisiologia destes seres e a sua relação com a espécie humana. [53] 

São três as espécies de piolhos que parasitam humanos: 

➢ Pediculosis humanus capitis- coabita no couro cabeludo; 
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➢ Pediculus humanus corporis - reiteradamente relacionado com condições de higiene precárias, alimenta-

se no corpo mas encontra-se nas roupas e pode ser vetor de doença infeciosa (tifo murino); 

➢ Phthirus pubis - infesta as áreas corporais pilosas, que não o couro cabeludo, nomeadamente o púbis e, 

ocasionalmente, as sobrancelhas e as pestanas; [55] 

O Pediculus humanus capitis (piolho da cabeça) causa infestação na criança invariavelmente. A 

infestação resulta em evidente desconforto físico e pode preestabelecer pelo prurido e consequente 

escoriação, a sob re-infeção bacteriana das áreas envolvidas (Streptococcus pyogenes e Staphylococcus 

aureus). Este piolho não é reconhecido vetor de doença. [53] 

Acarreta adicionalmente, dada a conotação negativa socialmente inerente à pediculose, 

desconforto psicológico e eventual absentismo escolar e laboral. [55,56] 

.  Está ainda muito sólida a ideia de que esta conjuntura está associada a baixas condições 

socioecónomicas e más condições de higiene, mas a verdade é que todas as pessoas podem ser afetadas, 

independentemente do seu estatuto social. 

Assim sendo, uma higiene meticulosa não previne a infestação por piolhos. Ao contrário do que é 

habitual as pessoas pensarem, o piolho não salta nem voa, pelo que a infestação resulta fundamentalmente 

do contacto próximo. [57] 

O que explica os frequentes surtos em escolas e infantários, sobretudo entre as crianças do sexo 

feminino é que a transmissão através da partilha de objetos de uso pessoal, como pentes, adereços de cabelo 

e chapéus. A pediculose a nível mundial é uma parasitose endémica sendo as crianças os alvos preferenciais, 

sobretudo as raparigas entre os 5 e os 11 anos de idade, devido ao contacto interpessoal mais próximo na 

comunidade escolar. [53,58] 

Desde o início da parasitose até aparecer o desconforto decorrem cerca de 2 semanas, estando 

nessa altura a infestação já bem estabelecida. Durante a sua alimentação a saliva do piolho leva a uma 

reação, o prurido, este é resultado da infestação. 

O desconforto físico provocado causa frequente de desatenção, perturbação do sono, escoriações e sob 

reinfeção cutânea do couro cabeludo. 

O diagnóstico (um pente de dentes finos pode auxiliar nesta tarefa) é efetuado a olho nu através 

da deteção de um ou mais piolhos. Na ausência de conteúdo, a presença de ovos (lêndeas) localizados nas 

hastes de cabelo, a mais do que 1 cm do couro cabeludo são consideradas não viáveis, uma vez que já não 

contêm um embrião e por este motivo não significa infestação ativa. [59] 

O piolho da cabeça pertence ao filo Arthropoda, classe Insecta, ordem Phthiraptera, subordem 

Anoplura, família Pediculidae e espécie Pediculus capitis, tem o corpo achatado, mede 1 a 3 mm de 

comprimento tem três pares de patas com garras (anexo.XXII) e uma boca adaptada para sucção do sangue 

humano, do qual se alimenta. [60] 

Alimentando-se regularmente de sangue, morre por desidratação, quando fica cerca de 15 a 20 

horas fora do couro cabeludo. Na sua superfície externa existem opérculos, que permitem o fornecimento 

de oxigénio e humidade. Desloca-se a uma velocidade de 23 cm/min, ou seja, consegue percorrer até 330 

m/dia. [53,61,62] 

As lêndeas são os ovos dos piolhos fêmeas, que chegam a ser depositados 10 por dia. Estes 

possuem uma “argamassa” para adesão firme ao segmento proximal das hastes pilosas. A eclosão das ninfas 
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ocorre pelo 6º-10º dia, após a deposição dos ovos. Decorrem entre 9-12 dias desde a eclosão até ao 

crescimento dum piolho maduro, sexualmente ativo, e a partir desse momento um novo ciclo recomeça 

(anexoXXIII). [61,62] 

    A região occipital e retro auricular na cabeça humana são os locais mais vantajosos ao seu 

desenvolvimento, onde as condições de temperatura e humidade são ideais. O tempo médio de vida do 

piolho é de aproximadamente 30 dias. [63] 

O tratamento incluiu 3 métodos, os métodos químicos de uso tópico, os métodos químicos de uso 

sistémico (pouco usuais) e os métodos físicos. 

De forma a possibilitar a eliminação dos piolhos que sucessivamente vão eclodindo, temos de ter 

em conta o ciclo de vida do piolho já descrito e a coexistência simultânea de várias fases de maturação. Só 

assim, garantimos a sua erradicação. [64] 

Métodos químicos de uso tópico 

Nenhum destes agentes se encontra aconselhado para crianças que sofrem de asma, uma patologia 

muito frequente na idade infantil. [65] 

Piretróides naturais 

A planta, Chrysanthemum cinerariae é a que dá origem aos piretróides naturais. O bloqueio da 

repolarização dos canais de sódio dos neurónios do Pediculus humanus capitis é o seu mecanismo de ação, 

resultando na paralisia respiratória e morte do ectoparasita. [66] 

Recomenda-se uma primeira aplicação e depois uma segunda aplicação com intervalo de 7 a 10 

dias, por apresentarem pouco efeito na erradicação das lêndeas, isto significa que têm sobretudo atividade 

pediculicida e fraca atividade ovicida. [67] 

Apresentam uma baixa toxicidade em mamíferos mas podem causar reações alérgicas em 

indivíduos mais sensíveis ou alérgicos. [59] 

Permetrina a 1% 

A permetrina, é um piretróide sintético, atua através do bloqueio da repolarização dos canais de 

sódio dos neurónios do piolho, levando a paralisia respiratória e consequente morte. O mecanismo de ação 

é semelhante ao dos piretróides naturais. [69] 

Também é recomenda uma segunda aplicação após 7 a 10 dias dado a sua ação ser 

sobretudo pediculicida. [71] 

Malatião 0,5% 

É um organofosforado, que causa paralisia respiratória do piolho inibindo as colinesterases. Tem 

a mais alta atividade ovicida (cerca de 98%) e atua rapidamente como pediculicida. Apenas está disponível 

para prescrição nos Estados Unidos onde se recomenda também repetir a aplicação uma semana após a 

primeira. [72] 

Métodos químicos sistémicos 

Estão disponíveis fármacos que podem ser usados de forma sistémica para o tratamento da 

pediculose apesar de não aprovados como pediculicidas. [72] 

Estes integram opções terapêuticas em casos particulares como casos de infestações severas, ou 

múltiplas infestações ou quando o tratamento tópico é ineficaz. Alguns dos exemplos são: o Cotrimoxazol 
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(trimetoprim / sulfametoxazol) e aivermectina, onde o piolho ao alimentar-se de sangue humano ingere o 

fármaco. [73] 

Métodos físicos 

Remoção mecânica 

A remoção manual das lêndeas após o uso de pediculicida é um importante tratamento adjuvante, 

como método isolado, não é suficiente para erradicação da parasitose. É no entanto, uma opção nas crianças 

com menos de 6 meses de idade, nas quais estão proibidos a maioria dos fármacos disponíveis. [75] 

Remover as lêndeas com um pente pode ser difícil, mas por vezes surgem produtos que tornam o 

procedimento mais fácil. A base deste tratamento será o cabelo molhado pois, o piolho fica exposto a água, 

ficando temporariamente imobilizado tornando-se mais fácil de pentear com ajuda do pente fino. Para que 

o tratamento seja eficaz terá de durar 2 semanas ou mais. [65] 

Por desequilíbrio osmótico 

Os mais usuais são os dimeticones que são polisiloxanos lineares e que pertencem ao grupo dos 

óleos de silicone sintéticos, estes são produtos que têm como princípio ativo complexos oleosos e 

siliconados que envolvem completamente os parasitas, formando um filme oclusivo que obstrui os seus 

espiráculos. [76] 

Ao envolver completamente o piolho, este deixa de conseguir excretar água através dos seus 

espiráculos, ocorrendo morte por rotura intestinal. Este é um processo de desequilíbrio osmótico, no 

entanto, inicialmente pensava-se que o piolho morria por asfixia. Para que ocorressem resistências a este 

processo seria necessário mudanças estruturais complexas nestes insetos o que torna esta situação muito 

improvável. [77] 

É sempre recomendada a sua repetição ao fim de 7dias. [78] 

O inconveniente mais descrito é a oleosidade excessiva deixada do cabelo. [78] 

Álcool benzilico 5% 

Esta molécula infiltra-se nos espiráculos do parasita provocando-lhe asfixia, é apenas pediculicida, 

havendo a necessidade de um tratamento sequenciado passado 

7dias. Pode ser utilizado em crianças acima dos 6 meses e a grávidas apenas com prescrição médica. Há 

relatos de irritação da pele, no escalpe e nos olhos. [79] 

Em 2009, foi o primeiro tratamento não neurotóxico aprovado pelo FDA. 

Por exsicação 

Este método já não é novo, tendo já sido demonstrado que o Pediculus humanos corporis quando 

exposto a ar a uma temperatura de 51ºC (5 minutos) morria e que, os seus ovos a uma temperatura de 55ºC 

não eclodiam se expostos durante 90 segundos. [65] 

Naturalmente o dispositivo está contraindicado para situações de feridas abertas ou úlceras na 

cabeça, sinais visíveis escoriações na pele ou no couro cabeludo. [80;81] 

Por electrocussão 

É um método cuja eficácia e segurança ainda não foram testadas. 

Trata-se de um pente eletrónico, com dentes metálicos para deteção e eliminação dos piolhos. Utiliza-se no 

cabelo seco e emite uma pequena descarga elétrica ao detetar um piolho, provocando a sua morte. Segundo 

dados do fabricante pode usar-se a partir dos 3 anos de idade. [65]. 
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III. Papel do farmacêutico e conclusões  

Os piolhos propagam-se rapidamente, o seu nível de re-infestação é elevado e portanto, basta um 

indivíduo infestado para que se crie um foco endémico, como tal a população deve estar devidamente 

informada e o farmacêutico tem competências para o fazer. 

Como o Homem se encontra em desvantagem em relação ao parasitismo do piolho, torna-se urgente 

uma intervenção rápida e eficaz para este problema. 

Para tal é preciso reeducar a população implementando medidas de ataque social. 

É necessário desmistificar crenças, e fazer chegar a mensagem de que: 

➢ O piolho sobrevive apenas cerca de 15 a 20 horas fora do couro cabeludo, morrendo por desidratação; 

➢ A limpeza exaustiva do domicílio e do mobiliário não está recomendada, nem são necessários cuidados 

especiais com utensílios não manipulados há mais de 24 horas; 

➢ Roupas, lençóis e toalhas de uso pessoal usados recentemente devem ser lavados a temperatura elevada 

(60º) ou limpa a seco; 

➢ Recomendasse a limpeza de pentes e adereços de cabelo com solução desinfetante (álcool) ou lavagem 

com água a ferver; 

As resistências ocorrem em Pediculus humanus capitis por diversas razões entras as quais: tempo 

de vida curto e alta taxa de fecundidade, o que facilita e promove mutações; não há muitos pediculicidas 

no mercado e a maioria partilha o mesmo principio ativo o que provoca resistência cruzada. 

Na FS a venda de produtos Paranix ® cresceu e acima de tudo foram esclarecidas muitas duvidas 

por parte dos utentes sobre como fazer este tipo de tratamentos e qual a melhor forma de prevenir situações 

destas no futuro.  

 

TEMA 3: COLESTEROL-UM RISCO CARDIOVASCULAR 

I. Objetivos e ações desenvolvidas 

Outro serviço que a Farmácia Silva disponibiliza é a medição de parâmetros bioquímicos como: o 

colesterol, triglicerídeos e glicémia através do aparelho Callegari CR3000. Este e um fotómetro capaz de 

determinar a concentração de um determinado composto presente numa amostra de sangue. 

Ao fim de efetivar vários parâmetros bioquímicos aos utentes verifiquei que estes em geral 

detinham valores de colesterol elevados, associado muitas das vezes a outros problemas de saúde (como 

diabetes e hipertensão arterial, obesidade). 

A maior problemática foi a desvalorização frequentemente demonstrada por parte dos utentes 

sobre o valor dos triglicerídeos. Que não tendo conhecimento do que este era ou significava, optavam quase 

sempre por verificar só o colesterol. Foi através daqui que comecei a desenvolver o meu plano de ações: 

-Fiz um folheto informativo (anexo.XXIV), sobre as diferenças entre colesterol e triglicerídeos, 

qual o principal problema associado a valores elevados destes (aterosclerose) e medidas não farmacológicas 

a adotar para além das farmacológicas. 
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Este foi distribuído não de forma exclusiva mas num determinado dia por semana acordado na 

semana anterior, e divulgado, nos meses de Novembro e Dezembro. Neste dia agendado só se realizavam 

gratuitamente os dois tipos de teste, para assim lhes dar o devido ênfase. 

 -Fiz um mini- cartaz (anexo.XXV)) com as principais mediadas não farmacológicas como a 

alimentação e o exercício físico. Este disponibilizei a todos os utentes a quem tive oportunidade de realizar 

testes bioquímicos e a todos os que demostraram interesse ao balcão a quando a dispensa de anti-

dislipedémicos. 

Este serviria principalmente para aqueles que apresentavam valores elevados de colesterol e 

triglicerídeos. Podendo ser colocados por exemplo, no frigorífico para na hora das refeições reavaliarem as 

suas escolhas. Este também foi um aliado ao combate a obesidade, tantas vezes associada a problemas 

lipídicos. 

-Fiz ainda uma sessão de esclarecimento (anexo.XXVI)), intitulada “Dislipidémias, um risco 

cardiovascular”, para colmatar falhas das quais me fui apercebendo. Alertando também, para o principal 

risco desta doença, na sua maioria sendo silencioso e por isso bastante perigoso. 

Neste sentido, comecei por alertar para os principais problemas (diabetes, obesidade, hipertensão, 

tabagismo) muitas das vezes interligados com as dislipidémias. De seguida, adverti para o fato de na minha 

perspetiva os utentes, na sua maioria, desvalorizarem o valor dos triglicerídeos. 

E para que, quem está na linha da frente da dispensa não o fizesse também, expliquei qual a 

diferença entre os triglicerídeos e o colesterol e quais as suas implicações na saúde. Defini dislipidémias, 

explicando de um modo inequívoco o perfil lipídico, os tipos de dislipidémias e quais os principais sinais 

e sintomas. 

Abordei a principal consequência, a aterosclerose, explicando sucintamente o seu processo e as suas 

principais consequências. 

Terminei com uma abordagem à terapêutica não farmacológica, que devemos transmitir aos utentes e 

de uma forma muito sucinta, clarifiquei conceitos sobre a principal e mais recorrente terapêutica 

farmacológica. 

II. Discussão 

Doenças cardiovasculares são a causa número 1 de morte em todo o mundo: mais pessoas morrem 

anualmente de doenças cardiovasculares, do que de qualquer outra causa.  

Estima-se que 17,5 milhões de pessoas morreram de doenças cardiovasculares em 2012, representando 

31% de todas as mortes globais. Dessas mortes, estima-se que 7,4 milhões foram devido a doença cardíaca 

coronária e 6,7 milhões a acidente vascular cerebral. [82] 

Em Portugal, não é exceção, as doenças cardiovasculares mantêm-se como a principal causa de 

morte, justificando-se que se mantenham no topo das prioridades no que se refere ao planeamento em saúde. 

[83] 

A farmácia desempenha um papel fundamental na educação da população, devendo estar ao seu 

dispor essencialmente através da realização de testes bioquímicos, que de forma rápida, económica, cómoda 

e reprodutível permitem ao farmacêutico detetar novos casos atempadamente. Permitindo ainda fazer 

seguimento farmacoterapêutico, prestar auxílio e transmitir conhecimento de forma clara e objetiva. 
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Para que assim cada pessoa, possa escolher, adaptar e assumir, as opções mais saudáveis e 

desejáveis dentro do seu próprio estilo de vida. 

 O nosso organismo apenas necessita de uma pequena quantidade de colesterol para satisfazer as 

suas necessidades, no entanto, esta é uma gordura essencial fazendo parte de processos como a produção 

de hormonas esteroides, síntese das paredes celulares, de vitamina D e ácidos biliares que ajudam a digestão 

dos alimentos. 

O fígado é o principal local de síntese do colesterol, a partir de acetil CoA. Não sendo o único 

local de produção, este também pode ser sintetizado no intestino ou em glândulas que produzem hormonas 

esteroides (córtex adrenal, testículos e ovários). É depois transportado no sangue por lipoproteínas. [86] 

Estas variam na sua composição, tamanho e função. A composição das lipoproteínas apresenta em 

uma porção lipídica, constituída por triglicerídeos (TG) e ésteres do colesterol e outra proteica, contendo 

fosfolípidos e colesterol livre. [86] 

Existindo assim cinco classes classificadas consoante a percentagem de cada um dos constituintes 

e baseadas na sua densidade relativa: Quilomicra, Very Low Density 

Proteins (VLDL), Intermediate-Density Lipoproteins (IDL), Low-Density Lipoproteins 

(LDL) e High-Density Lipoproteins (HDL). [87] 

A densidade da lipoproteína é determinada pela quantidade de lípido e proteína existente em cada 

partícula. Assim, as HDL são as lipoproteínas mais pequenas e densas, as LDL são também pequenas mas 

menos densas e tanto as quilomicras como a VLDL são lipoproteínas maiores e menos densas. [87] 

Ainda em relação ao transporte as LDL e as HDL, as mais envolvidas no transporte de colesterol, 

sendo que de um modo geral, as LDL transportam o colesterol do fígado para os tecidos e as HDL (pequenas 

e densas) transportam o colesterol dos tecidos e dos vasos para o fígado. Devidas as suas funções é fácil 

entender que o excesso de LDL é o ‘mau colesterol’ responsável pela aterosclerose; a HDL é o ‘bom 

colesterol’, responsável pela remoção do excesso de colesterol. [87] 

O metabolismo destas é composto por dois ciclos interligados (anexo.XXVII): 

1) Ciclo exógeno, o qual permite a absorção dos lípidos provenientes da dieta e sua posterior metabolização. 

2) Ciclo endógeno, referente à secreção hepática e consequente metabolismo das VLDV em IDL e LDL; 

 A aterosclerose é a sua principal consequência e resulta da deposição de excesso de colesterol nas 

paredes arteriais, constituindo placas que reduzem o calibre dos vasos. 

São ainda a principal causa de mortalidade e morbilidade nos países desenvolvidos, levando 

consequentemente a perda de produtividade e aumento da despesa pelos sistemas nacionais de saúde. [88] 

As suas causas são multifatoriais, mas as evidências apontam como principal desencadeador inicial 

o evento inicial das lesões, ou seja, a acumulação de lipoproteínas modificadas (LDL-ox) derivadas do 

plasma na íntima arterial. Este evento primordial desencadeia reações celulares específicas, como o estado 

inflamatório, a disfunção endotelial, que são os componentes principais. [89] 

Em resposta à agressão endotelial, a patogenesia da aterosclerose revela que monócitos circulantes 

penetram no espaço subendotelial pois são quimiotaticamente para a lesão, diferenciando-se em macrófagos 

e posteriormente em células espumosas. [90] 

Quantos maiores os níveis de LDL circulante maior será a acumulação destes e consequentemente 

também o transporte e a retenção de LDL estão aumentados em locais predispostos à formação de lesão. A 
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primeira lesão detetável química e microscopicamente do depósito de lípidos na íntima arterial é a 

acumulação de células espumosas na parede arterial, este é um processo chave no início da aterosclerose. 

[89] 

É ainda considerada a alteração morfológica mais precoce e característica desta patologia. 

O processo inflamatório vai aumentando e à medida que os ateromas crescem, as artérias perdem 

a sua elasticidade e tornam-se mais estreitas e frágeis. 

As consequências da formação da placa de ateroma é o risco de rompimento das placas instáveis 

e a oclusão de artérias a jusante, levando à isquemia e posterior morte dos tecidos, estando na origem de 

doenças como o enfarte agudo de miocárdio e o acidente vascular cerebral. [90] 

De um modo geral a população deve apresentar um valor de colesterol total inferior a 190 mg/dl, 

em que os valores recomendados do LDL são inferiores a 115 mg/dl. 

Por outro lado, em doentes de alto risco, aqueles com patologia coronária ou outra doença 

aterosclerótica, diabetes ou insuficiência renal, os valores de colesterol total recomendados são inferiores a 

175 mg/dl e inferiores a 100 mg/dl no caso do LDL. [84] 

No entanto, os lípidos são um componente importante do organismo humano e permitem a normal 

função das células, sendo uma fonte de energia para estas. 

Quando ocorrem níveis anómalos de lípidos no sangue estamos perante uma dislipidémia. [91] 

Estas podem ser de origem primária ou secundária. Designam-se como primárias as dislipidemias 

de origem genética ou familiar que resultam de perturbações herdadas que podem ocorrer na síntese, 

degradação ou remoção das partículas lipoproteicas. [91] 

Uma dislipidémia secundária é quando uma patologia se encontra subjacente. 

Nesta situação, o tratamento deverá ser dirigido primariamente à patologia de base, com 

consequente melhoria no controlo da dislipidemia. [92] 

As medidas não farmacológicas são sempre a primeira escolha para o tratamento, mas se estas não 

fizerem efeito opta-se por acrescentar um tratamento farmacológico. 

A terapêutica não farmacológica passa por recomendações relativas à alimentação como: a 

substituição dos ácidos gordos saturados por ácidos gordos polinsaturados; a ingestão de sal <5g 

diariamente; a ingestão de 5 doses diárias de vegetais e fruta; consumir peixes ricos em ómega-3; consumir 

de carnes brancas em detrimento das carnes vermelhas, pois estas apresentam um elevado teor de gorduras 

saturadas, trans e colesterol e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, pois este é muito calórico; passa 

também por incentivar à prática de exercício físico, como caminhar 30. [93] 

Está provado que associar uma alimentação equilibrada e aumentar o consumo de certos tipos de 

alimentos com determinados compostos pode mesmo reduzir os níveis de colesterol como é o caso dos 

ómega-3 (presentes em alimentos como: salmão, sardinhas, trutas, atum, amêndoas, gérmen de trigo, soja, 

linhaça e nozes) que levam a diminuição dos triglicerídeos, pela menor produção de VLDL. [95] 

As fibras interferem com a absorção de colesterol e reabsorção de ácidos biliares e são encontradas 

na fruta, em vegetais, em nozes, feijões, ervilhas ou lentilhas Também os fitoesteróis, por terem estrutura 

semelhante e serem mais hidrofóbicos, permitindo-lhes incorporar-se as micelas e assim substituir o 

colesterol, mimetizam-no, competindo com este em vários recetores. Estes diminuem a absorção intestinal 

de colesterol e participam em mecanismos de feedback, diminuindo também a síntese de colesterol. [94] 



 
 

35 
 

Encontram-se presentes em alimentos de origem vegetal como: nozes, soja, milho, feijões, trigo e 

alimentos enriquecidos (manteigas, iogurtes). [95] 

Quando as medidas não farmacológicas são ineficazes na redução do colesterol das LDL, opta-se 

então pelo tratamento farmacológico. 

Existem 4 grupos principais de fármacos que ajudam a baixar os níveis de colesterol. [96] 

A primeira escolha, geralmente, passa sempre pelas estatinas, pois estas são a classe de que mais 

reduz as concentrações de colesterol LDL. Esta redução varia entre 21% e 63%, dependendo da estatina 

usada e da dose administrada. Leva ainda ao aumento do colesterol HDL, de 5% a 10%, podendo sofrer 

aumentos superiores nos indivíduos com concentrações baixas de colesterol HDL e concentrações elevadas 

de triglicerídeos. [97] 

As estatinas (lovastatina, pravastatina, sinvastatina, fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina e 

pitavastatina) inibem a enzima reguladora da síntesedo colesterol, a redutase da hidroximetilglutaril-

coenzima A (HMGCoA), emconsequência há a depleção do colesterol hepático. a redução das 

concentrações plasmáticas destas lipoproteínas deve-se ao aumento do número de recetores hepáticos das 

LDL, bem como das lipoproteínas ricas em triglicerídeos (lipoproteínas de densidade intermédia (IDL) e 

lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL)). As estatinas também diminuem a secreção hepática de 

lipoproteínas para a circulação. [97] 

Tendo em conta o ritmo circadiano da síntese do colesterol, as estatinas devem ser administradas 

à noite. Por norma são fármacos bem tolerados, apresentando como efeitos secundários, mais descritos a 

dispepsia, dores de cabeça, cansaço e dores articulares e musculares. [97] 

Os sequestradores de ácidos biliares (colestiramina, colestipol e colesevelam), como o próprio 

nome indica, ligam-se a estes no lúmen intestinal depois de produzidos no fígado, a partir do colesterol, 

impedindo a sua absorção intestinal aumentando posteriormente a sua excreção fecal. Sem a ação dos 

sequestradores de ácidos biliares estes voltam, novamente, ao fígado, por um processo de reabsorção, 

sobretudo no íleo distal. [98] 

Esta interrupção na circulação entero-hepática leva à estimulação da síntese hepática de ácidos 

biliares e, consequentemente, à depleção de colesterol no fígado. 

Em resposta, os hepatócitos aumentam a expressão de recetores das LDL e, consequentemente, a 

remoção destas lipoproteínas plasmáticas. [96] 

Assim estes determinam uma redução de cerca de 15% a 30% do colesterol LDL e um aumento 

de 3% a 5% do colesterol HDL .[96] 

As suas principais interações devem se ao fato de não serem absorvidos pelo tubo digestivo, 

podendo assim diminuir a absorção de vitaminas lipossolúveis e de alguns fármacos, tais como, estatinas, 

ácido nicotínico, digoxina e levotiroxina. 

No entanto, provocam, frequentemente, efeitos laterais gastrointestinais, tais como, obstipação, 

flatulência, dor abdominal, sensação de enfartamento e náuseas. 

A classe dos fibratos (fenofibrato, gemfibrozil, bezafibrato, ciprofibrato e clofibrato) está mais 

direcionada para a diminuição dos triglicerídeos como os estudos apontam eles determinam uma redução 

de cerca de 25% a 50% destes, sobretudo nos doentes com hipertrigliceridemias graves. [99] 
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O seu mecanismo de ação envolve, em parte a alteração da transcrição de genes envolvidos no 

metabolismo das lipoproteínas. [98] 

Esta ação é mediada pela ativação dos recetores nucleares peroxisome proliferator-activated 

receptors (PPAR), presentes em vários tecidos, tais como, fígado e músculo, permitindo, este mecanismo, 

um aumento do catabolismo das partículas ricas em triglicerídeos, uma redução da secreção hepática de 

VLDL, um aumento da produção hepática do colesterol HDL, e um aumento da remoção das partículas 

LDL. 

Os fibratos são usados, na prática clínica, no tratamento de hipertrigliceridemias e de 

hipercolesterolemias associadas a hipertrigliceridemias, sobretudo no contexto de diabetes mellitus tipo 2 

ou de síndrome metabólico. [98] 

O efeito lateral mais preocupante dos fibratos é a miopatia. 

  Embora rara, a miopatia é uma situação grave, uma vez que pode evoluir para rabdomiólise, 

insuficiência renal e morte. O risco é superior nos idosos e nos doentes com diabetes mellitus, insuficiência 

renal ou hipotiroidismo. [98] 

  No entanto, são geralmente bem tolerados e os seus efeitos laterais mais comuns estão relacionados 

com alterações gastrointestinais, aumento do risco de colelitíase, aumento das enzimas hepáticas e aumento 

ligeiro da incidência de tromboembolismo pulmonar e de pancreatite. [98] 

Por fim o fármaco ezetimiba que tem como ação a inibição da absorção intestinal do colesterol. 

Esta inibição é conseguida por interação com o transportador Niemann-Pick C1-like 1 (NPC1L1), 

localizado na membrana da borda em escova das células epiteliais do intestino delgado. [100] 

 A ezetimiba é indicada, sobretudo, como fármaco de segunda linha devendo ser usada em conjunto 

com uma estatina e só com esta, quando se trata de uma hipercolesterolemia primária não controlada. 

Também pode ser utilizada em monoterapia, quando as estatinas são contraindicadas ou não são toleradas. 

É um fármaco muito bem tolerado e os seus efeitos laterais mais relatados foram infeções do trato 

respiratório superior, cefaleias, lombalgias, dores músculo-esqueléticas, artralgias e elevações ligeiras das 

enzimas hepáticas. 

 

III. Papel do farmacêutico e conclusões  

A dislipidemia continua a ser uma causa central de doença cardiovascular e sua progressão. As medidas 

não-farmacológicas e a terapêutica farmacológica podem produzir diminuição nos lípidos séricos e nos 

eventos cardiovasculares. 

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem, sem dúvida, um problema de saúde pública da atualidade 

com consequente prevalência de morbilidade e mortalidade. O check-up é o exame primordial que todos os 

profissionais de saúde devem incutir nos utentes de modo a alerta-los para esta situação e educá-los para 

despistar qualquer tipo de predisposição para o desenvolvimento de DCV. 

A farmácia e o farmacêutico encontram-se num ponto estratégico para educar para a saúde, 

podendo: 

 Alertar para prática dos próprios check-ups na farmácia através da realização de testes 

bioquímicos; 
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 Perceber se no ato da dispensa o utente aderiu a terapêutica e se não aderiu perceber porque é o 

que não o fez arranjando argumentos para o incentivar; 

 Nunca sendo de mais reforçar a cada dispensa a posologia e importância do tratamento continuado; 

 Tendo o conhecimento necessário, pode minimizar os efeitos secundários causados pela 

farmacoterapêutica; 

 Alertar e incentivar à prática de uma boa alimentação e prática desportiva conjunta, para melhor e 

mais rápido alcance dos resultados desejados; 

 Foi esta a mensagem que sempre tentei desenvolver/transmitir ao longo do estágio sugerindo 

mesmo em alguns casos a utilização de suplementos alimentares que poderiam ser benéficos para 

obtenção de um perfil lipídico desejável. 

Ao longo das atividades desenvolvidas consegui que muitos utentes fizessem para além do teste 

bioquímico ao colesterol o dos triglicerídeos. Fiz o encaminhamento de alguns utentes ao médico como 

hipercolesterolemia e hipertrigleceridemia.  
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ANEXOS 

 

Anexo.I – Farmácia Silva localização  

 

 

Anexo.II – Placas de exterior e interior com indicação da 

direção técnica da farmácia  
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Anexo.III- Postigo de atendimento noturno  

 

 

Anexo.IV - Área de atendimento ao público com seis balcões 
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Anexo.V- Zona de receção e realização de encomendas diárias 

 

 

Anexo.VI- Laboratório para realização de manipulados 
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Anexo.VII- Armazém da Farmácia Silva 

 

 

Anexo.VIII- Secção dos dispositivos médicos 
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Anxo.IX- Secção da alimentação infantil 

 

Anexo.X- Secção mama e bebé 
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Anexo.XI – Gôndola temática do ‘Dia dos Namorados’ 

 

 

 Anexo-XII – Tabela dos Manipulados realizados durante o estágio  

 

Suspensão oral trimetroprim a 5% 

 

Vaselina salicilada 10% 

 

Pomada de enxofre a 6% 

 

Pomada de permetrina 5% 

 

Creme de hidroquinona 

 

Quadriderme 

 

Suspensão oral de nitrofurantoína a 1% 
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Anexo.XIII- Modelo de ficha de preparação de manipulados da Farmácia Silva  
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Anexo.XIV- Documento para a requisição de Psicotrópicos   
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Anexo.XV- Cartão ‘A Vacina da Gripe’ entregue aos utentes que foram vacinados na FS 
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Anexo.XVI- Folheto ‘Porque nos devemos vacinar’ distribuido aos utentes da FS  
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Anexo.XVII- Sessão de Esclarecimento na FS ‘A importância da vacinação’ 
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Anexo.XVIII- Distribuição semanal de casos de síndroma gripal (SG) positivos para o vírus da 

gripe e outros vírus respiratórios detetados na época 2016/2017 Adaptado de [35]

 

 

Anexo.XIX- Distribuição semanal de casos positivos para o vírus da gripe detetados na 

época 2016/2017 Adaptado de [35] 
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Anexo.XX- Folheto informativo ‘STOP PIOLHOS COM PARANIX’ distribuído aos 

utentes da FS 
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Anexo.XXI- Cartaz ‘STOP PIOLHOS’ disponibilizado na FS  
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Anexo.XXII- Pediculus humanus capitis Adaptado de [61] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo.XXIII - Ciclo de vida do piolho Adaptado de [62]  
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Anexo.XXIV- Folheto informativo ‘DISLIPIDEMIAS- Colesterol e Triglicerídeos distribuído 

aos utentes da FS 
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Anexo.XXV- Mini-cartaz ‘Procurar Hábitos de Vida Saudáveis é o 1ºPasso!’ distribuído aos 

utentes da FS 

 

Anexo.XXVI- Sessão de esclarecimento: “Dislipidémias, um risco cardiovascular” realizada na 

FS
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Anexo.XXVII- Ciclo endógeno e exógeno do colesterol Adaptado de [85] 
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