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PARTE 1: DESCRIÇÃO DA FARMÁCIA SAÚDE E ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

 

1.1 – ORGANIZAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

 

 1.1.1- LOCALIZAÇÃO, HORÁRIO E PERFIL DOS UTENTES 

  

 A Farmácia Saúde encontra-se localizada na Rua Hintze Ribeiro, número 292/296, código 

postal 4450-690, na freguesia de Leça da Palmeira. Pertencente ao concelho de Matosinhos e distrito 

do Porto. Esta está localizada numa das zonas de maior crescimento da freguesia, junto à marginal 

da cidade que faz a ligação ao Porto de Leixões. Os acessos à farmácia estão bastante facilitados, 

tanto para os automobilistas, como para quem se desloca a pé ou de autocarro. A rua da FS pertence 

ao Caminho da Costa, incluído nas rotas existentes de peregrinação para Santiago de Compostela. 

Este fator contribuiu para o enriquecimento do meu estágio curricular, dado que, todos os dias, a 

farmácia é visitada por peregrinos de todo o mundo. Desta forma, pude pôr em prática a língua 

inglesa, cada vez mais importante para uma comunicação abrangente e clara de um profissional de 

saúde. A FS localiza-se a 400m de distância, em linha reta, da farmácia mais próxima. 

 O horário de atendimento da FS é efetuado de segunda a sexta-feira, entre as 9h:00min e as 

19h:30min, e aos sábados, durante o período da manhã, entre as 9h:00min e as 13h:00min. Aos 

domingos e feriados, a farmácia encontra-se fechada, exceto quando se encontra de serviço 

permanente.  

 Os turnos de serviço permanente são disponibilizados pela Associação Nacional de 

Farmácias (ANF), após terem sido propostos à Administração Regional da Saúde (ARS), até ao dia 

30 de Setembro de cada ano. Esta informação é exposta semanalmente, às segundas-feiras, junto à 

porta da farmácia. No horário de serviço permanente, a farmácia encontra-se em funcionamento 

desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. O atendimento ao público 

nestes dias é efetuado por um postigo de atendimento. Os utentes da FS são na sua maioria, idosos 

e doentes crónicos, que vivem na zona envolvente da farmácia e que pertencem a uma classe 

económica média/baixa. No entanto, existem também utentes frequentes, que pertencem a uma 

classe média/alta, embora em menor número, assim como os turistas diários que nos visitam. Muitos 

do utentes, estão fidelizados à FS, dado que esta já se encontra aberta desde 1947, sendo esta a 

farmácia que sempre frequentaram, encontrando nela um ambiente familiar, onde se sentem bem 

acolhidos. 

 

 

1.1.2- ESPAÇO FÍSICO EXTERIOR E INTERIOR 

 

 A farmácia possui um espaço físico exterior bastante apelativo, sendo que, em 2008, esta 

mudou de instalações e, por sua vez, apostaram na sua modernização e melhoramento, dado que o 
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edifício anterior era o espaço utilizado desde 1947. A farmácia dispõe de uma fachada frontal de 

vidro, onde se destaca a porta automática e duas montras. Nas montras são colocados artigos e 

decorações, de acordo com as novidades que vão surgindo, assim como artigos que se encontrem 

com promoções. Sobre a sua fachada, encontra-se o nome da farmácia e a cruz verde luminosa. 

Junto à porta, encontra-se afixado o horário de funcionamento da FS, o nome do Diretor Técnico 

(DT), o calendário de serviços permanentes, dísticos de colaboração com outras entidades e de 

acessibilidade facilitada a pessoas com deficiência. O postigo reservado aos serviços permanentes 

está também localizado nesta fachada.  

 O espaço físico interior é apenas composto por um piso, sendo que a porta automática, 

anteriormente descrita, constitui o local de entrada para o público em geral e a porta junto à segunda 

montra, constitui o acesso aos colaboradores e aos armazenistas. No interior da farmácia, existem 

três divisões com maior relevância: 

 

ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 

 A área de atendimento ao público é uma área ampla, organizada e de fácil circulação, 

possuindo cerca de 100 m
2
. Neste local, existe uma gondola central, que usualmente está decorada 

com o mesmo material da montra junto à porta, evidenciando ainda mais os artigos com interesse de 

venda, num determinado período. Os restantes artigos, particularmente os de dermocosmética, 

puericultura e cabelo, estão dispostos em lineares, organizados por categoria.  

 Esta área dispõe de 3 balcões de atendimento personalizados, que possuem o material 

informático necessário ao seu funcionamento (tal como computadores, impressoras, leitores óticos e 

terminais automáticos de pagamento). Na parte posterior do balcão, encontram-se os medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) e produtos de possível aconselhamento farmacêutico. Estes 

estão organizados por categorias, encontrando-se expostos, usualmente, os de melhor margem. Em 

blocos de gavetas, também na parte posterior do balcão, encontram-se os artigos com maior 

rotatividade, por forma a facilitar o acesso do farmacêutico.  

 Sobre o balcão, encontram-se vários artigos expostos, para captar a atenção do utente. Estes 

são maioritariamente artigos sazonais, novos ou promocionais. Encontram-se também dispostos 

flyers informativos sobre determinados produtos e/ou doenças, assim como de serviços prestados 

pela farmácia. Estão disponíveis também duas revistas, bimestralmente a revista Ph e a revista H, 

disponibilizada pelo Grupo Holon.   

 Na FS já foi utilizado um sistema de senhas simples, no entanto, este foi debelado, dado que 

o número de utentes nunca excede um limite de difícil controlo de ordem. Desta forma, os utentes 

colocam.se por ordem de chegada e aguardam a sua vez, exceto aquando da existência de pessoas 

na fila, com direito de prioridade, tal como referido no recente DL n.º 58/2016, de 29 de agosto [1]. 

 Perto da porta de entrada, a FS tem disponível uma balança que executa a medição do peso 

corporal, altura e índice de massa corporal (IMC). 

 O ambiente encontra-se adequado para o armazenamento de medicamentos, dispositivos 

médicos e outros, sendo garantida a temperatura e humidade ideais, por um sistema de ar 

condicionado. As condições de luminosidade e ruído são também as adequadas, para os utentes e 
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colaboradores. As condições de limpeza e higiene são garantidas por uma empresa de limpeza 

externa, que opera três vezes por semana, procedendo à limpeza, desinfeção, reposição de 

consumíveis e recolha de resíduos.  

 

GABINETE DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO: 

 O gabinete de atendimento personalizado garante a execução de atividades que necessitem 

de uma maior privacidade, para que o utente possa comunicar com o farmacêutico mais intimamente. 

As atividades que decorrem neste gabinete são: atendimento personalizado, medição de parâmetros 

bioquímicos (colesterol, triglicerídeos e glicemia) e fisiológicos (pressão arterial), execução de 

pequenos curativos, assim como acompanhamento de sugestões e reclamações. Aquando da sua 

disponibilidade, neste gabinete são também realizadas as compras aos fornecedores, assim como as 

respetivas formações aos colaboradores. É também o local onde, recentemente, as promotoras das 

marcas de dermocosmética realizam a aplicação dos cosméticos e o seu aconselhamento. 

 

ÁREA DE APOIO AO ATENDIMENTO/ ÁREA DE GESTÃO DAS ENCOMENDAS: 

 Esta área encontra-se localizada numa zona central, do espaço interno da FS. É uma zona de 

extrema importância, dado que permite um apoio ao atendimento ao balcão, sendo possível fazer 

desde consultas de artigos até à própria venda (por exemplo, quando os três postos de atendimento 

estão ocupados). Existem dois computadores, quatro impressoras (duas sendo fotocopiadoras e uma 

de etiquetas) e três telefones. Desta forma, possui todo o material necessário à gestão de 

encomendas (realização e receção). Também neste local, localiza-se o frigorífico, para 

armazenamento dos produtos de frio (2°C a 8°C). Tal como na área de atendimento e armazém, esta 

zona possui um termo higrómetro que regista diariamente os valores de temperatura e humidade, 

controlando assim as condições necessárias. 

 Neste local podemos encontrar também diversas fontes bibliográficas, documentos 

informativos, assim como outros documentos relevantes. 

 São realizados também neste local, as devoluções, etiquetagem, atualizações de stocks, 

ajuste de preços de venda ao público (PVP), bem como outros processos que requerem uma maior 

privacidade. 

 A maioria da armazenagem dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) também é 

feita neste local, estando os comprimidos, capsulas, colírios e supositórios, organizados em gavetas 

deslizantes. As formas injetáveis e para a via respiratória, gotas orais e xaropes, encontram-se em 

prateleiras de madeira, de fácil acesso. Estes encontram-se organizados por forma farmacêutica, 

ordem alfabética e dosagem, seguindo o modelo First Expired, First Out (FEFO), que garante a venda 

em primeira ordem dos medicamentos com prazo de validade menor.  

 Alguns produtos de cosmética e higiene corporal (PCHC), de menor rotatividade, encontram-

se também distribuídos por categoria, em prateleiras. 

 Para além destas três zonas, existem outras divisões relevantes para o bom funcionamento 

da FS:  
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ARMAZÉM: 

 O armazém fica localizado adjacentemente à área de apoio ao atendimento/receção de 

encomendas, sendo o local que se pode aceder exteriormente pela segunda porta (onde são 

recebidos os armazenistas).  

 No armazém existem assim os medicamentos, e todos os outros artigos, que já não têm 

espaço nos seus locais específicos. Os MSRM encontram-se por ordem alfabética e os restantes 

apenas divididos por categoria.  

 Neste local, também é utilizado como sala de arrumos, onde estão dispostos caixotes de 

cartão que possam vir a ser reutilizados, os contentores da VALORMED e gondolas e expositores 

que não estão a ser utilizados no momento. Devido ao acesso exterior, as encomendas dos 

fornecedores também permanecem temporariamente neste local, até serem rececionadas. 

 

ESCRITÓRIO E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: 

 O escritório é o local onde a DT desenvolve o seu trabalho diário de gestão da FS. Este 

gabinete funciona também para armazenamento do arquivo morto, contendo dossiers de 

contabilidade e secretariado. Acedi ao escritório para arquivar diariamente o documento de registo de 

venda de medicamentos psicotrópicos ou para falar com a DT sobre pendentes ou em caso de 

dúvidas.  

 A casa de banho é destinada à equipa da FS, e, excecionalmente ao público. 

 

SALA DE ORGANIZAÇÃO DO RECEITUÁRIO/ CONTABILIDADE/ CONSULTAS/ 

ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS/ QUARTO PARA AS NOITES DE SERVIÇO: 

 Este local é o que possui uma maior polivalência, dado que são realizadas aqui inúmeras 

tarefas. 

 O receituário consiste nas receitas manuais ainda emitidas de acordo com as exceções 

previstas, mas, atualmente estas existem em menor número, face às recentes receitas eletrónicas. 

Assim sendo, as receitas manuais são aqui corrigidas e organizadas em lotes, antes de serem 

faturadas.  

 Este local é utilizado para a gestão da contabilidade da farmácia, onde diariamente é 

conferido se o valor auferido pela farmácia no dia anterior está de acordo com o valor contado em 

numerário e multibanco.  

 Atualmente a farmácia dispõe de três serviços que são prestados nesta sala: consultas de 

nutrição, podologia e pé diabético. As primeiras ocorrem quinzenalmente, às sextas-feiras, enquanto 

as outras apenas mensalmente. Este local é o ideal para a realização deste tipo de consultas, dado 

que garante um espaço confortável, amplo e com a privacidade necessária.   

 A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) ocorre 

também nesta sala, onde existe uma mesa de apoio com o material de proteção necessário, assim 

como de primeiros-socorros. Estas vacinas são administradas apenas por um farmacêutico 

qualificado. 
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 Nesta divisão existe uma cama embutida num armário, sendo esta utilizada para descanso do 

colaborador que se encontra a fazer o turno de serviço permanente. 

 

 1.1.3- RECURSOS HUMANOS 

 

 Os recursos humanos da FS são compostos por uma equipa de cinco elementos. O quadro 

de farmacêuticos é constituído pela Dr.ª Maria Rita Araújo Monteiro (Diretora técnica) e pela Dr.ª 

Alexandra Gonçalves (Farmacêutica Adjunta). O quadro não farmacêutico é composto pela Fátima 

Lopes (responsável pelo armazenamento e pelo atendimento ao público) e pela Sofia Frazão 

(responsável pelas encomendas e gestão de stocks).  

 Existem outras tarefas que são distribuídas por toda a equipa, quando necessário: receção e 

gestão de encomendas, devoluções, controlo de validades e stocks, reposição de mercadoria, 

verificação do receituário, decoração, alteração da disposição dos artigos nas montras, gondolas e 

lineares, entre outras. No meu estágio, tive oportunidade de realizar todas as tarefas mencionadas, 

exceto as devoluções. 

 

1.2- COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

 A comunicação interna é um ponto bastante fulcral para o bom funcionamento da farmácia. 

Esta ocorre de várias formas: passagem de informação verbal, entre turnos, realização de reuniões 

ou afixação da informação num quadro existente para o efeito. As reuniões são realizadas quando os 

assuntos são pertinentes e os quais devem ser conhecidos por toda a equipa. Estas são realizadas 

pela DT (ex: alguma alteração sugerida pela ANF, comunicação de eventos, entre outras). 

 

1.3- COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 

 A comunicação externa mais utilizada pela farmácia é realizada através de cartazes, por 

forma a captar a atenção do utente para as campanhas em vigor, as datas dos serviços no próximo 

mês, comunicação de algum evento, etc. Esta informação é reforçada pela comunicação verbal, em 

cada atendimento, por forma a reafirma-la e a esclarecer dúvidas. A vertente online também é 

bastante utilizada, principalmente o Facebook, onde são também colocadas as informações 

mencionadas anteriormente.  

 No meu estágio, desenvolvi bastante as minhas competências na comunicação externa, dado 

que fui muitas vezes responsável pela colocação e comunicação de campanhas, decorações e 

criação de cartazes informativos.  
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1.4- FONTES BIBLIOGRÁFICAS E DE INFORMAÇÃO 

 

 Na FS existem diversas fontes bibliográficas para consulta, por forma a promover a 

aprendizagem continua e confiança no conhecimento demonstrado ao utente. Podemos consultar o 

Prontuário Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa, Formulário Galénico Português, entre outros. 

 Existem também as fontes de informação informáticas, por forma a dar uma resposta mais 

célere ao utente, nomeadamente a Infomed (Base de Dados de Medicamentos), plataforma 

disponibilizada pelo Infarmed. Para além disso, o sistema informático utilizado (Sifarma 2000 ®) 

oferece também informação bastante objetiva, a qual podemos consultar aquando da venda, tais 

como posologia, principais indicações terapêuticas e possíveis efeitos secundários, …. Esta última foi 

a que mais consultei durante o meu estágio curricular, pela sua facilidade de acesso.  

 

1.5- GESTÃO DE STOCK E ENCOMENDAS 

 

 1.5.1- SISTEMA INFORMÁTICO 

 

 O sistema informático utilizado na FS é, como já mencionado, o Sifarma 2000 ®. Este foi 

criado pela Global Intelligent Technologies (Glintt) e é reconhecido pelo INFARMED. Este sistema é o 

mais utilizado pelas farmácias do nosso país e possui diversas funções: controlo de vendas, 

informação cientifica importante, gestão de stocks, envio e receção de encomendas, faturação do 

receituário, etc. 

 Na FS, cada colaborador possui um código de utilizador e respetivo código de acesso, para 

que seja possível identificar o responsável que realiza determinada tarefa. No meu primeiro dia de 

estágio, facultaram-me um código de acesso, dado que comecei logo a fazer atendimento. Quanto ao 

atendimento em si, este sistema revela-se de grande utilidade pois permite a realização de várias 

tarefas, tais como consultas de fichas de utente, informação sobre o produto (stock, vendas, 

compras,…), vendas anteriores, entre outros. Apesar de a sua utilização não ser primeiramente 

intuitiva, é uma ferramenta que dá um ótimo suporte ao farmacêutico e permite um correto 

aconselhamento ao utente. 

 

 1.5.2- GESTÃO DE STOCK  

 

 Uma boa gestão de stock é imprescindível para o bom funcionamento da farmácia, desta 

forma, é necessário que qualquer artigo esteja sempre disponível para o utente e contrariamente, não 

existam demasiados artigos parados, com risco de quebra por validade. Por forma a facilitar esta 

tarefa, o Sifarma ® regista todas as movimentações dos produtos e assim é possível executar uma 

gestão racional. 

 Após avaliação do perfil de vendas de um artigo (diário, mensal ou anual), cabe ao 

responsável pela tarefa definir então um stock mínimo e um stock máximo, o que leva o sistema a 
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elaborar informaticamente uma proposta de encomenda diária com todos os artigos cujo stock seja 

inferior ao mínimo- ponto de encomenda. Esta proposta deve ser avaliada e, se necessário ajustada. 

Na FS, esta gestão é feita de forma cuidada, tendo sempre em conta o histórico de vendas e a 

sazonalidade dos produtos.  

 Artigos que se encontrem em aproximação do fim do prazo de validade e que não sejam 

passíveis de devolver ao fornecedor são colocados com descontos apelativos para promover o seu 

escoamento.   

 

 1.5.3- REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 

 

 Diariamente, são realizadas duas encomendas com os produtos que atingiram o ponto de 

encomenda e que geram proposta de encomenda automática. Uma às 13h, para ser entregue 

durante a tarde do próprio dia e uma às 19h, para ser entregue durante a manhã do dia seguinte. 

 No entanto, existem sempre artigos (principalmente os PCHC) que são pedidos 

esporadicamente. Através de via telefónica ou das aplicações fornecidas pelos armazenistas, é 

possível encomendar o artigo pretendido para o próprio dia ou dia seguinte. Assim sendo, o cliente 

não se importa de voltar novamente à farmácia e fica igualmente satisfeito, pois percebe que o artigo 

pedido é de facto vendido pontualmente e que estará disponível para levantamento, num curto 

período de tempo. Os principais armazenistas que fornecem a FS são a Cooprofar e a OCP 

Portugal, e o armazenista secundário é a Empifarma. A escolha do armazenista depende da 

disponibilidade do artigo, da rapidez na entrega e do preço de venda à farmácia (PVF). 

 Pessoalmente, tive a oportunidade de realizar várias encomendas pontuais, através das 

aplicações e via telefónica, assim como promover a venda de artigos com desconto, cujo prazo de 

validade estava a terminar.  

 

 1.5.4- RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

 

 As encomendas chegam à FS em contentores específicos de cada armazenista e estes são 

colocados no armazém, como já mencionado, aguardando a disponibilidade do responsável para 

serem rececionados. Existem artigos de conservação no frio, que chegam em contentores térmicos, 

estes são logo encaminhados para o frigorífico. Posteriormente, os contentores são encaminhados 

para a área de gestão de encomendas e aí são rececionados. Todas as encomendas vêm 

acompanhadas de uma fatura identificativa (original e duplicado). No caso de existirem medicamentos 

psicotrópicos, a requisição destes acompanha a fatura. 

 Durante o processo de receção, deve ser sempre confirmado se todos os artigos que 

chegaram correspondem aos efetivamente faturados, o PVF, o PVP e se o prazo de validade que 

consta em sistema é inferior ao mencionado nos novos artigos. Para todos os produtos que não 

possuam Preço Inscrito na Cartonagem (PIC), são geradas etiquetas autocolantes com o respetivo 

PVP e código de barras. 
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 Procede-se então a etiquetagem e arquivo das faturas originais, assim como ao arquivo da 

requisição dos medicamentos psicotrópicos. 

 No meu estágio, realizei bastantes receções de encomendas, principalmente no período de 

férias da responsável de receção. Assim sendo, contribuí de forma bastante positiva porque a 

receção deve ser um processo célere para que não haja acumulação de encomendas por rececionar, 

dado que condicionam todo o fluxo de atendimento da farmácia.  

 

 1.5.5- ARMAZENAMENTO 

 

 Esta etapa é realizada após a receção e também representa uma enorme condicionante para 

um bom atendimento, dado que se o artigo ainda estiver no contentor e não no local apropriado, o 

atendimento será muito mais demorado. O armazenamento é realizado de acordo com o já 

mencionado anteriormente, havendo locais específicos para os MSRM, MNSRM, psicotrópicos, 

medicamentos veterinários e PCHC, todos organizados segundo o método FEFO e sujeitos a controlo 

de temperatura e humidade – temperatura a 25°C (± 1°C) e humidade a 60%. 

 Na minha experiência, o armazenamento foi uma das tarefas que realizei diariamente e que 

me permitiu conhecer bastante bem as diversas variantes (dosagem, laboratórios,…) de cada 

fármaco, permitindo-me adquirir valências para um melhor atendimento, visto que muitos dos utentes 

conhece os seus medicamentos pela cor e formato da caixa. Para além disso, os meus atendimentos 

foram mais eficazes pelo facto de conhecer bem o local de cada artigo.  

 

 1.5.6- GESTÃO DOS PRAZOS DE VALIDADE E DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS 

 

 Esta é uma tarefa realizada mensalmente na FS, sendo emitida uma listagem no Sifarma ® 

que informa quais os artigos que vão expirar a sua validade nos próximos 60dias. Aquando da 

receção, é sempre confirmado se o prazo de validade inscrito no sistema é sempre inferior ao das 

novas embalagens. No entanto, se o FEFO não for bem cumprido, poderemos vender artigos com 

validade superior e permanecer em stock os de validade inferior. Neste controlo, é sempre 

confirmado o stock dos artigos e a validade. Quando detetamos aproximação do término de validade, 

os artigos são retirados de venda; quando não se aproximam, é inscrita a menor validade do artigo, 

na listagem. Tanto o stock como as validades, são atualizadas no Sifarma ®, se necessário.  

 O controlo das validades foi uma tarefa que realizei mais no final do meu estágio, que 

despertou a minha sensibilidade para a sua importância. De facto, é uma tarefa que deve ser 

executada com grande retidão e cuidado, por forma a promover a satisfação do utente e, acima de 

tudo, a sua segurança. 

 Para além dos prazos de validade, existem vários motivos para ser efetuada uma devolução: 

inconformidade do produto, encomenda por engano ou produto não encomendado, pedido de recolha 

pelo INFARMED, entre outros. No processo de devoluções, a farmácia emite sempre uma nota de 

devolução, cujo original e duplicado seguem junto dos artigos em questão. Depois de recebida, o 
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fornecedor analisa se pode aceita ou não. Caso seja aceite, este pode emitir uma nota de crédito ou 

proceder à troca dos artigos. 

 

1.6- DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE  

 

 A dispensa do medicamento é a tarefa mais evidente no âmbito da atividade farmacêutica, na 

farmácia comunitária. Sendo que este é um processo que deve ser sempre pautado pela ética 

profissional, visando sempre a eficácia e segurança do tratamento, a promoção da adesão à 

terapêutica e esclarecimento de dúvidas. Existe uma grande confiança na relação utente-

farmacêutico, sendo que, grande parte das vezes, os utentes recorrem primeiramente à farmácia 

invés do médico.  

 Na FS, tive logo conhecimento do protocolo de atendimento que era utilizado, que engloba, 

para além do que mencionei, um interesse de potenciar também a sustentabilidade económica da 

farmácia, cada vez mais importante nos dias de hoje [Anexo 1]. 

 

 1.6.1- MEDICAMENTO SUJEITO A RECEITA MÉDICA 

 

 Um MSRM é todo o medicamento que apenas pode ser dispensado numa farmácia, mediante 

a apresentação, por parte do utente, de uma receita médica, prescrita por um profissional de saúde 

habilitado. Neste tipo de medicamento deve sempre existir a supervisão de um médico/farmacêutico, 

dado que na sua maioria são substâncias que poderão acarretar efeitos secundários ou reações 

adversas e, por isso, não devem ser tomadas livremente [2]. No dia-a-dia da FS, pude observar que 

esta é ainda uma área que necessita de ser melhorada, visto que existe um grande número de 

utentes que não compreende o facto de não poderem comprar determinados medicamentos sujeitos 

a receita, quando não a têm. Desta forma, é sempre necessário alertá-los para os riscos inerentes e 

promover uma reeducação para a saúde. 

 Existem ainda medicamentos sujeitos a receita médica especial, como é o caso dos 

psicotrópicos, dado que podem ser passíveis de originar abuso, ou ainda substância que são 

prescritas com precaução por serem novidade ou devido às suas propriedades. Também existem os 

sujeitos a receita médica restrita que são os que, por exemplo, se destinam ao uso hospitalar.  

   

  1.6.1.1- RECEITA MÉDICA 

 

 Durante o meu estágio, pude entrar em contacto, maioritariamente, com o novo sistema de 

receitas eletrónicas (RE), implementado no ano de 2016, com o objetivo de desmaterializar a receita 

comum, podendo esta ser enviada através de meios eletrónicos (ex: telemóvel). No caso de ser 

também emitida em papel, esta corresponde apenas à guia de tratamento, que fornece o código de 

acesso e pin, permitindo assim a dispensa eletrónica.  
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 Atualmente, mesmo que em menor número, também pude contactar com as Receitas 

Informatizadas (RI) e Receitas Manuais (RM). As RM apenas podem ser emitidas em caso de 

cumprimento das exceções (ex: falência informática). As receitas usualmente têm a validade de 30 

dias, excetuando as receitas relativas a tratamentos de longa duração, sendo assim emitidas três vias 

com seis meses de validade cada. Cada receita só deve conter no máximo a prescrição de 4 

medicamentos diferentes e máximo de 2 embalagens de medicamentos iguais. 

 Os medicamentos psicotrópicos requerem o preenchimento de um formulário, emitido pelo 

sistema, onde são mencionados os dados referentes ao médico, doente ao qual a medicação de 

destina e também do utente que adquire a medicação na farmácia, com apresentação do cartão de 

cidadão.  

 

  1.6.1.2- VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO E DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

  

 A prescrição é efetuada por DCI da substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, 

apresentação e deve ser também indicada a posologia. Apenas em alguns casos é possível a 

prescrição por nome comercial (ex: quando há suspeita, devidamente reportada ao INFARMED, de 

intolerância a um medicamento com a mesma substância ativa). 

 Nas RM, é necessário uma atenção adicional por forma a não existirem erros, por forma a 

assegurar uma correta dispensa, garantindo a segurança do utente e evitando também a devolução 

das receitas. Assim sendo, é sempre necessário confirmar se a receita se encontra bem prescrita (de 

acordo com o supra citado), se contém a identificação do médico prescritor e vinheta identificativa, 

entidade responsável pela comparticipação (se aplicável), prazo de validade e se está assinada pelo 

prescritor. No caso do incumprimento destes requisitos, cabe ao farmacêutico avaliar se é possível 

contornar a falha de algum elemento ou então a receita não é aceite.  

 Durante o meu estágio, pude comprovar que, de facto as RE vieram simplificar bastante o 

processo de dispensa, dado que todo o processo é informatizado e diminui significativamente a 

probabilidade de erros. Nas RE, basta proceder à leitura do código de barras da guia de tratamento 

ou do cartão de cidadão e inserir, posteriormente, o código de acesso. Toda a medicação prescrita, 

entra automaticamente no menu de dispensa do Sifarma ®. O farmacêutico apenas tem de selecionar 

qual a medicação que o utente deseja levar naquele dia, selecionando primeiramente qual o 

medicamento em específico dentro do grupo homogéneo, questionando ao utente a sua preferência. 

Os PVP’s deverão estar sempre de acordo com os PIC, sendo por vezes necessário corrigi-los ou 

inserir o código de opção. Segue-se uma etapa de extrema importância e a qual, fez toda a diferença 

na dispensa correta, durante o meu estágio. Surge um menu de verificação que garante que os 

medicamentos trazidos para o balcão, correspondem de facto aos prescritos. Assim, procedemos à 

leitura ótica de cada medicamento (no caso de não corresponder, o sistema emite um alerta). Muitas 

vezes, acontece a troca de apresentação, por exemplo, caixa de 20 comprimidos por caixa de 30, ou 

até de forma farmacêutica, por exemplo, solução cutânea por pó cutâneo. Na conclusão da venda, 

nas RE, já não é emitido nenhum documento para impressão, no verso da receita, simplificando 

também o processo de finalização.  
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 Como já mencionado anteriormente, outra das grandes vantagens, é que o utente pode 

selecionar quais os medicamentos que pretende levar naquele dia, evitando que a receita seja 

sempre levantada na totalidade. Na maioria das dispensas, detetei que de facto raros são os utentes 

que levantam a receita na totalidade, isto pode ser um fator bastante importante para a classe media/ 

baixa, como é o caso dos utentes da FS, dado que podem gerir a compra da sua medicação, muitas 

vezes crónica, sem ter que investir muito numa só visita à farmácia. Para a farmácia, também se 

torna vantajoso porque assim o utente retorna mais vezes, podendo ser sempre motivo de mais 

vendas de outros artigos.  

 Sem dúvida que o processo de atendimento, dispensa e aconselhamento é o mais desafiante 

do estágio, e a FS deu-me a oportunidade de pô-lo à prova desde o primeiro dia. Só ao balcão é que 

nos surgem as verdadeiras dúvidas, que nos fazem crescer enquanto profissionais e que nos 

permitem sempre evoluir. É notória a autonomia crescente desde Fevereiro, sentido que fui evoluindo 

de forma bastante positiva, sentindo-me agora mais confiante para novas etapas profissionais. 

 

  1.6.1.3- COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

 Grande parte dos MSRM são comparticipados, desta forma, o utente paga apenas uma 

percentagem do custo do medicamento e o restante é assumido pela farmácia (que depois é 

reembolsada pelo Estado). A comparticipação mais evidente é do SNS, existindo 4 diferentes 

escalões, de forma a beneficiar utentes com mais necessidades (A – 90%, B- 69%, C- 37%, D- 15%) 

[3].  

 Existe ainda alguns regimes especiais de comparticipação, por exemplo, para os 

pensionistas, cujo rendimento não exceda a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano 

civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar 

aquele montante [3]. Neste caso, a comparticipação é acrescida de 5% para o escalão A e de 15% 

para os escalões B, C e D. Os portadores de determinadas doenças podem também usufruir do 

respetivo regime especial, sendo que nestes casos, é obrigatório que a receita contenha o respetivo 

despacho, por exemplo, para doentes com psoríase, cuja comparticipação é de 90%. 

 No meu estágio, tive contacto com vários regimes de comparticipação, principalmente com 

entidades financeiras privadas, tal como a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do 

Castelo, SA. Nestes casos, é sempre necessário a apresentação do cartão respetivo dado que é 

necessário inserir o número de beneficiário no sistema. Para além disso, é também necessário 

anexar uma fotocópia do cartão juntamente ao documento emitido para o utente assinar, 

comprovante da comparticipação realizada. 

 

  1.6.1.4- CONFERÊNCIA DO RECEITUÁRIO 

 

 Esta tarefa é realizada mensalmente e apenas é realizada aquando da existência de RM. 

Consiste assim na verificação de que tudo o que foi dispensado, corresponde, de facto, ao 
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efetivamente vendido (ver verso e frente da receita), fazendo novamente o controlo de todos os 

dados que são necessários estar mencionados, como já abordado. Usualmente esta tarefa é 

realizada por duas pessoas, por forma a minimizar erros. Posteriormente, as RM são agrupadas por 

lotes, separados pela entidade de comparticipação. Seguidamente, são impressos no Sifarma ®, o 

respetivo Verbete de Identificação do Lote, o Resumo de Lotes e a Fatura Mensal do Organismo. 

Assim sendo, os lotes de receitas pertencentes ao SNS são enviados para a Administração Central 

do Sistema de Saúde- Centro de Conferência de Faturas e as restantes para a ANF, que remeterá 

para os respetivos organismos. 

 O facto de existirem cada vez menos RM, veio facilitar significativamente este processo, dado 

que as RE não necessitam de conferência. Durante o meu estágio, também tive oportunidade de 

realizar a conferência do receituário e acompanhei o processo de faturação.  

 

  1.6.1.5- MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SISTEMA DE PREÇOS DE 

REFERÊNCIA 

 

 Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento original, de 

marca, que serviu de referência. A Autorização de Introdução no Mercado (AIM) de medicamentos 

genéricos está sujeita às mesmas disposições legais dos outros medicamentos, desde que seja 

demonstrada a bioequivalência com base em estudos de biodisponibilidade ou equivalência 

terapêutica por meio de estudos de farmacologia clínica apropriados ou outros a solicitar pelo 

INFARMED [4]. Posto isto, cada vez mais existe um incentivo à toma de genéricos, visto que possuem 

várias vantagens: têm a mesma qualidade, eficácia e segurança a um preço inferior ao do 

medicamento original. Este tema é ainda pouco percebido pelos utentes dado que desconfiam da sua 

eficácia, devido ao custo ser tão baixo. Muitas vezes tive que justificar e esclarecer estas dúvidas.  

 Quanto aos preços de referência este abrange os medicamentos de comparticipados, para os 

quais existem medicamentos genéricos autorizados, comercializados e comparticipados. Desta 

forma, a comparticipação é realizada tendo em conta a média de PVP dos 5 medicamentos mais 

baratos. De denotar que os 5 mais baratos podem ser alterados, alterando assim o preço de 

referência e respetiva comparticipação [4]. Este é um assunto também bastante questionado na FS, 

visto que o utente não tem tanta sensibilidade para alterações de preço, sendo necessário sempre 

saber explicar esta situação. 

  

  1.6.1.6- AVALIAÇÃO FARMACÊUTICA E INFORMAÇÕES A PRESTAR AO 

UTENTE 

 

 A avaliação farmacêutica é uma das tarefas mais fulcrais na nossa profissão, dado que cabe 

ao farmacêutico exercer uma análise critica às receitas recebidas. Muitas vezes detetei que os 

utentes têm pouquíssimo tempo para estar com o seu médico, e que, por vezes este não lhes dá a 

devida atenção, conduzindo a dúvidas sobre os novos medicamentos e do porquê de os tomarem. Na 
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farmácia, encontram um ambiente mais intimo e é com o farmacêutico que conversam. Devemos 

assim analisar a receita, percebendo se a medicação prescrita é a mais indicada, se o utente faz 

outro tipo de medicações, se existe risco de interação, entre outras situações relevantes. 

Posteriormente, devemos garantir que o utente sabe como tomar os medicamentos, explicando a 

posologia e o modo de administração, escrevendo sempre na caixa ou reforçar no guia de 

tratamento. Por último, sugerir medidas não farmacológicas, quando aplicável.  

   

 1.6.2- MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 

 Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) podem ser vendidos fora das 

farmácias, em locais que cumpram os requisitos legais e regulamentares. Usualmente o MNSRM são 

utilizados para tratamento de transtornos menores de saúde, tal como constipações, distúrbios 

gastrointestinais, afeções dermatológicas, dores musculares, entre outros. Estes medicamentos já 

não têm PIC, dado que são sujeitos a um regime de preço livre, sendo que cada local de venda 

define o seu preço [5]. 

 Esta é uma área onde o farmacêutico pode e deve melhorar as suas competências, sendo 

que é um interveniente direto no aconselhamento. Nestas situações é necessário absorver o máximo 

de informação do utente, fazendo um enquadramento do quadro clínico (sintomatologia, duração, 

recorrência, medicamentos já utilizados,…). Posteriormente, devemos selecionar o mais adequado e 

informar quanto à sua posologia e duração do tratamento. No caso de ser detetado, um problema de 

maior severidade, devemos sempre encaminhar o utente para o médico. 

 Cada vez mais, fruto de um maior acesso à informação e um crescente marketing, os utentes 

já chegam à farmácia com o nome do medicamento que selecionaram para o seu problema. 

Devemos sempre garantir que, de facto, o medicamento pedido satisfaz as necessidades 

apresentadas e que é o mais indicado e seguro para aquele utente. 

 Esta área foi das que tive menor dificuldade, durante o meu estágio, dado que já tenho uma 

experiência profissional de 2 anos numa parafarmácia. Desta forma, já estou bastante familiarizada 

com os MNSRM que podemos aconselhar, assim como a sua indicação terapêutica, posologia, 

composição, etc. Penso que a minha formação profissional foi me bastante útil, assim como para a 

FS, dado que denotaram que tinha bastante facilidade no atendimento ao público e na dispensa de 

MNSRM, sendo dois aspetos nos quais os estagiários se sentem usualmente menos preparados. 

 

 1.6.3- MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 

 Um medicamento ou produto manipulado são fórmulas ou preparados oficinais preparados e 

dispensados sob a supervisão do farmacêutico. A fórmula é segundo uma indicação médica e o 

preparado é executado segundo os protocolos da farmacopeia ou formulário. O farmacêutico é assim 

responsável pela sua preparação, qualidade e segurança [6]. 
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 Na FS, recebi apenas uma prescrição de uma fórmula relativa a uma pomada e fui a 

responsável pela encomenda, por via telefónica. Devido ao facto de atualmente existir uma baixa 

procura destes medicamentos, encaminhamos sempre o pedido para uma farmácia que proceda à 

preparação de manipulados. 

  

 1.6.4- MEDICAMENTOS FITOTERAPÊUTICOS 

 

 Os produtos fitoterapêuticos são aqueles que são elaborados a partir de plantas medicinais, 

podendo ser uma combinação de diferentes plantas. Estes podem apresentar-se como 

medicamentos, suplementos alimentares ou produtos cosméticos. Em Portugal, os medicamentos 

desta categoria são aprovados pelo Infarmed e os suplementos submetidos à Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica [7].  

 Na FS, este tipo de produtos já são bastante trabalhados e, muitas vezes, sugeridos pela 

equipa. Ao nível dos medicamentos, recomendamos para pernas cansadas o uso de produtos como o 

Antistax ® (à base de extratos de videira), para problemas de ansiedade o Valdispert ® (à base de 

valeriana), para hematomas o Arnidol ® (à base de arnica), para desconforto gastrointestinal o 

Pursennide (à base de sene), entre outros. 

 Relativamente aos suplementos, a FS tem uma parceria bastante vincada com o laboratório 

Arkopharma e, por isso, também muitas vezes são aconselhados produtos Arkocápsulas. Na linha de 

dietética e emagrecimento, são muitas vezes recomendados na consulta de nutrição suplementos 

deste laboratório, para potenciar o programa de perda de peso.   

 

 1.6.5- MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

 

 Os medicamentos homeopáticos são obtidos a partir de substâncias ou matérias -primas 

homeopáticas, de acordo com o processo de fabrico protocolado. Estes diferenciam-se dos 

medicamentos à base de plantas, porque embora possam ser preparados a partir das mesmas 

matérias- primas, a diferenciação é feita pelos métodos de fabrico utilizados [8]. Este método envolve a 

utilização mínima de substância ativas, obtidas por diluições e dinamizações sucessivas, com base 

no princípio de Samuel Hahnemann de que «semelhante cura semelhante» [9].   

 Na FS, percebi que este tipo de medicamentos têm vindo a ter uma procura crescente, dado 

que não possuem efeitos secundários, podendo ser tomados por crianças ou grávidas. Desta forma, 

desenvolvi o meu aconselhamento neste tipo de produtos sendo o xarope para tosse (Stodal ®) e o 

antigripal (Oscillococcinum ®) dos laboratórios Boiron ®, dos mais aconselhados. 

 

 1.6.6- PRODUTOS DESTINADOS A UMA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL  

 

 Este tipo de produtos adequa-se a um regime nutricional específico para determinados 

utentes, consoante as suas necessidades. Relativamente aos bebés e crianças, a FS dispõe de gama 
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de leites e papas, por forma a garantir essa oferta, Existem formulações diversas para suprir 

necessidades específicas tais como leites anti regurgitante, anticólicas, hipoalergénicos, entre outros. 

 Relativamente à alimentação especial de adultos, foi durante o meu estágio que esta foi 

implementada na FS, dado que foi detetado como uma lacuna existente. Desta forma, foi introduzida 

a gama Resource ® da Nestlé que dá resposta às várias necessidades, tais como a disfagia, 

existindo agora uma gama completa de papas para adultos, assim como de espessantes; de batidos 

hipercalóricos e hiperproteicos, para utentes que não têm apetite, por exemplo doentes oncológicos; 

entre outros. Embora seja uma gama muito direcionada para públicos restritos, houve uma procura 

contínua na FS, ocorrendo bastante adesão.  

 

 1.6.7- DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

 Os dispositivos médicos são destinados, pelo seu fabricante, a serem utilizados para fins 

comuns aos dos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. No 

entanto, os dispositivos médicos devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se 

traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, por isto se distinguindo dos 

medicamentos [10]. 

 Na FS tive oportunidade de entrar em contacto com vários dispositivos médicos, como: 

matérias para penso, termómetros, medidores de pressão arterial, dispositivos para contraceção, 

testes de gravidez, frascos para colheita de urina, entre outros. Ao nível ortopédico, também existia 

uma boa oferta, relativamente a canadianas, pulsos, meias e joelheiras elásticas. 

 Durante o estágio, foi implementada a gama Tena ®, que introduziu na farmácia dispositivos 

destinados à recolha de fluídos corporais, principalmente fraldas e pensos para incontinência. 

Durante o mês de março deste ano, o Estado estabeleceu um regime de comparticipação no preço 

de dispositivos médicos para apoio a doentes ostomizados ou com incontinência/retenção urinária, 

destinados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, estabelecidos nas Portarias n.º 284/2016, 

de 4 de novembro (com a redação dada pela Portaria n.º 92-F/2017, de 3 de março) e n.º 92-E/2017, 

de 3 de março [11]. 

 

 1.6.8- PRODUTOS DE COSMÉTICA E HIGIENE CORPORAL 

 

 Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) são definidos como qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, 

os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de 

corrigir os odores corporais [12]. 

 É uma categoria já bastante procurada atualmente nas farmácias, tendo a FS várias gamas e 

marcas disponíveis. Cada vez mais os farmacêuticos têm de possuir um conhecimento bastante 

vasto nesta área, por forma a satisfazer o cliente, promovendo um bom aconselhamento. Esta 
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formação contínua é auxiliada pelas próprias marcas, as quais definem um responsável de formação 

que se desloca, com regularidade, à farmácia a fim de esclarecer dúvidas ou apresentar produtos 

novos. Devido à minha experiência de parafarmácia, é uma área que já não possuía dificuldades no 

aconselhamento, e que, por esse motivo, sempre que necessário transmiti a minha realidade e 

conhecimento aos restantes colegas da FS. 

 

 1.6.9- MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO 

 

 Um medicamento veterinário define-se toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos 

seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico -veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [13].  

 Durante o meu estágio pude ter contacto com várias receitas veterinárias, sendo que numa 

grande maioria eram prescritos medicamentos para uso humano, adaptados em dosagem e 

posologia. Exclusivo para o animal, são bastante vendidos os anti – parasitários internos e externos. 

Sendo uma área não abordada durante o nosso percurso académico, tivemos acesso a uma 

formação antes de iniciarmos o estágio, por forma a nos enquadrarmos e aumentarmos o nosso 

conhecimento no tema.  

 

1.7- SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS 

 

 Os serviços farmacêuticos prestados na FS consistem na determinação de parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos, tais como a medição da pressão arterial, colesterol, triglicerídeos e 

glicemia. Estas determinações realizadas por aparelhos de determinação rápida, permitem a 

identificação de utentes ainda não diagnosticados, assim como, monitorização dos utentes com 

patologias já conhecidas. Desta forma, o farmacêutico desempenha um papel fundamental, devendo 

sempre analisar os valores obtidos, de acordo com a situação clínica dos utentes e assim, aconselhar 

mudanças comportamentais, medidas não-farmacológicas e analisar a necessidade de intervenção 

farmacológica com referenciação para o médico. Este tipo de serviços também permite ao utente que 

se sinta mais confiante para partilhar outras questões relacionadas com a sua saúde, nas quais 

podemos intervir, dado que estes são realizados no gabinete de atendimento personalizado. 

 No meu estágio comecei logo na primeira semana a realizar estes serviços e sempre 

manifestei bastante interesse em executá-los porque, de facto, cria-se uma maior empatia com o 

utente. Sempre foi do meu interesse que os utentes se fizessem acompanhar de um cartão de registo 

dos seus parâmetros porque, só assim, é possível uma análise mais detalhada. Assim sendo, sempre 

que eles não o tinham, fazia questão de lhes entregar, pedindo para que o trouxessem, sempre que 

viessem à farmácia. No rastreio cardiovascular que realizei (que abordarei na segunda parte do 
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relatório), realizei diversas medições que me proporcionaram boas valências na análise destes 

parâmetros.  

 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS: 

 

 PROTOCOLO VALORMED: A VALORMED é uma sociedade, sem fins lucrativos, 

responsável pela gestão dos resíduos de embalagens vazias e de medicamentos fora de uso 

[14]. Assim sendo, os resíduos são reencaminhados para os locais corretos de eliminação, 

prevenindo os danos ambientes que poderiam ser causados, caso os medicamentos fossem 

colocados no lixo comum. 

Desta forma, a VALORMED disponibiliza contentores de cartão reciclado, por forma à 

farmácia depositar os resíduos trazidos pelos utentes. Posteriormente, quando já estão 

cheios, estes contentores são selados, pesados, rotulados e entregues aos armazenistas.  

Durante o meu estágio, surgiram também caixotes mais pequenos o utente levar para casa e 

levando-o de novo à farmácia quando já estiver cheio. É um projeto que tem bastante 

sucesso e adesão, dado que os utentes já assumem bem esta responsabilidade ambiental.  

 

 ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS NÃO INCLUÍDAS NO PNV: A administração de vacinas 

tem de ser executada por farmacêuticos que possuam essa formação reconhecida pela 

Ordem dos Farmacêuticos, desta forma, só as duas farmacêuticas da FS executam esta 

tarefa.  

 

1.8- MARKETING DA FARMÁCIA 

 

 Cada vez mais, o marketing é uma área bastante trabalhada e com destaque em todos os 

negócios, sendo que as farmácias não são exceção. Na FS, uma das estratégias com maior 

notoriedade é o facto de existir um cartão próprio de descontos, que permite acumular pontos em 

todas as compras realizadas na farmácia. Esta simples razão promove, de facto, a fidelização do 

cliente. O cartão acaba por ser bastante vantajoso, havendo uma acumulação de um vale de 10 

euros, por cada 150 euros em compras. Através do programa a que está conectado, permite-nos 

também registar o histórico de compras de cada cliente. Este histórico é por vezes reaproveitado para 

a comunicação de campanhas. Por exemplo, quando tivemos uma ação promocional da Avéne ®, 

conseguimos filtrar os dados de vendas por marca, e pudemos contactar os clientes que costumam 

adquirir produtos Avéne ® 

 A FS costuma também organizar campanhas de acordo com alturas festivas, aproveitando 

para potenciar as vendas. Fiz parte da organização de várias, tais como: Semana dos Namorados 

[Anexo 2] Dia do Pai, Aniversário da Farmácia, entre outros. Como já abordado na comunicação 

externa, a farmácia utiliza bastante o Facebook, para a comunicação de campanhas e/ou serviços, 

informando assim os clientes habituais mas também captando diferentes públicos, como por exemplo, 

os mais jovens. Como já mencionado, foi uma das áreas que mais intervim na FS, explorando a 

minha criatividade na elaboração de diversos cartazes. 
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1.9- FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

 A formação contínua é bastante pertinente, para que toda a equipa atualize o seu 

conhecimento e potencie as suas vendas, correspondendo sempre às expectativas do cliente e 

conseguindo debelar as suas dúvidas. Durante o meu estágio, fui recebendo algumas formações 

pertinentes para a minha aprendizagem: 

 

 

 

 

 

 

 

1.9- CRONOGRAMA DE ATIVIDADE 

 

 Relativamente às atividades já mencionadas, coloco temporalmente as tarefas mais 

pertinentes que executei durante o meu estágio, assim como os projetos desenvolvidos. As atividades 

estão distribuídas pelo mês em que foram iniciadas. 

FEVEREIRO 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

MEDIÇÃO DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS 

ARMAZENAMENTO DE ENCOMENDAS 

COMUNICAÇÃO EXTERNA/IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPANHAS 

PROJECTO Nº1 

MAIO 

 

ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA DE RECETUÁRIO 

CONTROLO DE VALIDADES 

PROJETO Nº2 

JUNHO 

 

RECEÇÃO DE ENCOMENDAS 

PROJECTO Nº3 

 

AGOSTO 

 

PROJETO Nº4 

 

SETEMBRO 

 

PROJETO Nº5 

PROJETO Nº6 

MSRM 

 

ZAMBOM  

MYLAN  

GEDEON RICHTER  

SUPLEMENTOS 

 

ARKOPHARMA  

NESTLE ® – GAMA RESOURCE  

TENA ® LADY/ MAN 

PCHC 

 

PIERRE FABRE  

URIAGE 
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PARTE 2: PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA SAÚDE 

 

 PROJETO Nº1: 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA DO PÉ DIABÉTICO 

 

I. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Como surgiu?  

 No início do meu estágio, era um projeto que estava já pensado para ser implementado na 

farmácia. Dado que o serviço de podologia (introduzido no ano anterior) tinha tido um bom feedback 

por parte dos utentes, pensou-se no serviço do pé diabético como mais especifico e direcionado para 

o grande grupo de utentes diabéticos que tem a FS. Desta forma, fui solicitada para promover e 

ajudar na organização deste projeto. 

 

 Objetivos:  

- Proporcionar uma maior cuidado aos pés dos utentes diabéticos, promovendo a sua saúde 

e bem-estar; 

- Prevenir as complicações neuropáticas e vasculares, que caracterizam o «pé diabético»; 

- Promover um maior e melhor acompanhamento do utente diabético, reforçando a cada 

visita, a garantia do controlo da glicose e da correta farmacoterapia. 

 

 Estratégia de implementação: 

 Este serviço foi implementado na Farmácia, em parceria com o Grupo Holon. Desta forma, 

junto do grupo, demonstrámos o nosso interesse em ter o serviço na FS. Foi nomeado um enfermeiro 

responsável, que, primeiramente, se deslocou à farmácia para dar formação à equipa, sobre o serviço 

e a sua importância. 

 Na sua visita, foi detetado que a farmácia não dispunha de uma marquesa, imprescindível 

para a realização do serviço. Desta forma, a equipa ficou responsável pela sua procura e aquisição 

[Anexo 3]. 

 Por forma a captar clientes para o serviço, foi agendado um primeiro rastreio gratuito [Anexo 

4], onde foi apenas feita a avaliação inicial. Após o rastreio, algumas consultas foram logo 

agendadas. O serviço foi assim publicitado através de cartaz [Anexo 5] e via Facebook e é 

atualmente realizado mensalmente, no período da manhã ou tarde. 
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II. INTRODUÇÃO  

 

 Existem em Portugal aproximadamente 1 milhão de pessoas com diabetes, correspondendo a 

um total de 13,1% da população portuguesa entre os 20 e os 79 anos de idade [15]. 

 O pé diabético é uma das complicações mais graves da diabetes, sendo o principal motivo de 

ocupação prolongada de camas hospitalares e o responsável por cerca de 70% de todas as 

amputações, efetuadas por causas não traumáticas. Estima-se que cerca de 25% de todas as 

pessoas com diabetes tenha condições favoráveis ao aparecimento de lesões nos pés, 

nomeadamente pela presença de neuropatia sensitivo-motora e de doença vascular aterosclerótica 

[16].  

 A evidência demonstra que o rastreio do pé diabético leva à diminuição acentuada do número 

de amputações dos membros inferiores, obtendo-se evidentes ganhos de saúde e de qualidade de 

vida [17]. 

 

 

III. O PÉ DIABÉTICO 

 

 Como já abordado, o pé diabético é uma das complicações mais frequentes, associada à 

diabetes. Para prevenir o seu aparecimento é necessário um bom controlo da doença (controlo 

glicémico) e um grande cuidado com os pés. 

 Os problemas que surgem no pé diabético têm na sua origem dois fatores:  

 

 Neuropatia (70%): Compromisso estrutural e funcional do nervo; Destruição neural, o 

individuo perde alguma ou a totalidade da sensibilidade dos pés. 

 

 Isquemia/ Arteriopatia (30%): Deficiência no aporte de oxigénio aos pés, pela presença de 

placas ateroscleróticas ou deformação arterial, que diminuem o fluxo sanguíneo [18]. 

 

 

 

IV. A NEUROPATIA DIABÉTICA 

 

 A neuropatia é, sem dúvida, a complicação da diabetes mais precoce e mais constante. 

Admite-se que 10 anos após o diagnóstico de diabetes, cerca de 20 % da população já apresenta 

sinais e sintomas de neuropatia, que, ao fim de 20 anos de evolução da doença, podem atingir os 

50%. A neuropatia está, sem dúvida, associada à hiperglicemia existente na diabetes. A prevenção 

da neuropatia implica assim uma normalização tanto quanto possível dos níveis glicémicos. Quando 

ocorre um descontrolo metabólico, a neuropatia começa a instalar-se e a progredir. No pé, esta 

ocorre da parte distal, para a proximal (dos dedos em direção à perna), transformando o pé numa 

zona de grande fragilidade e pouca ou nula sensibilidade [19]. 



21 
 

 Existem três principais tipos de neuropatia diabética: sensitiva, motora e autonómica. 

 A neuropatia sensitiva afeta todas as formas de sensibilidade (térmica, táctil, vibratória, 

propriocetiva e de pressão). Nesta neuropatia está presente o conceito de «sensação protetora». 

Esta é um marcador da neuropatia sensitiva e é definida como a incapacidade de desencadear dor, 

quando a pele é agredida, podendo a sua integridade ficar comprometida. Esta neuropatia pode ser 

avaliada através dos seguintes testes: avaliação da sensibilidade dolorosa (palito ou agulha), táctil 

(algodão ou monofilamento), térmica (quente/ /frio) e vibratória (diapasão de 128 Hz) [19]. 

 A técnica do monofilamento de Semmes- Weinstein [Anexo 6] é das mais utilizadas e consiste 

na aplicação do monofilamento perpendicularmente à pele sã, com pressão suficiente para o dobrar 

durante um máximo de dois segundos. O doente deverá estar com os olhos fechados, sendo-lhe 

perguntado se sente a pressão e onde a sente. O teste correto é efetuado em 3 locais; para 

resultados consistentes dever-se-ão efetuar 3 toques em cada local e alternar toques reais com 

fictícios. Considera-se que existe sensação protetora se, para cada local, duas das três respostas 

forem corretas [20]. 

 O diabético é educado a pesquisar com frequência esta sensação. Uma vez verificada a 

perda da sensação protetora, a prevenção incidirá na proteção da pele, numa escolha cuidadosa de 

calçado e na identificação precoce de lesões. O doente é aconselhado a não efetuar o corte das suas 

unhas, nem a remover calosidades, sendo encaminhado para o enfermeiro. Deve manter-se afastado 

das fontes de calor e dos locais excessivamente frios. Quanto ao calçado, este deve ser 

personalizado para cada pé (através de medições). O diabético com neuropatia sensitiva, não 

identifica as zonas onde o sapato aperta, podendo levar ao aparecimento de lesões, bolhas ou 

úlceras [19]. 

 A neuropatia motora caracteriza-se por atrofia dos pequenos músculos dos pés, que 

provocam deformações e zonas de maior pressão. As deformações são detetáveis por observação 

direta, sendo as mais comuns: dedos em garra, sobreposição de dedos, pé raso, entre outros. As 

zonas de hiperpressão apresentam coloração amarelada e hiperqueratose. Estas alterações poderão 

ser prevenidas mediante a proteção, dispersão das zonas com maior pressão e correção precoce 

através de ortoprotesia ou cirurgia [19]. 

 A neuropatia autonómica pode envolver todo o sistema nervoso autónomo. Esta é difícil de 

reconhecer e pode estar presente de subclínica. Pode manifestar-se por disfunção de apenas um ou 

vários órgãos e sistemas, sendo os mais frequentemente afetados o cardiovascular, o gastrointestinal 

e urinário. A atrofia das glândulas sudoríparas, confere secura à pele, que se torna facilmente 

quebradiça, promovendo as infeções; as unhas tornam-se muito espessas, perdendo a sua 

capacidade de proteção, representando potencial perigo para os tecidos adjacentes; o aumento do 

fluxo sanguíneo provoca um desgaste ósseo, justificando a fragilidade óssea. As medidas de 

prevenção são a proteção e hidratação da pele, cuidados com as unhas e vigilância das fraturas 

patológicas indolores [19].  
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V. A CONSULTA DO PÉ DIABÉTICO NA FS 

 

A consulta é sempre registada numa ficha individual de utente [Anexo 8] e é realizado: 

 - Anamnese 

 - Exame do pé 

 - Avaliação do risco de úlcera [16] 

 

 O exame do pé deve incluir: 

 • Testes de Sensibilidade: perceção da pressão com o monofilamento Semmes- Weinstein 

 10g [Anexo 7] e perceção da vibração com Diapasão 128 Hz [Anexo 7]; 

 

 • Avaliação vascular: palpação de pulsos, avaliação de temperatura e presença de edema; 

 

 • Avaliação do Índice Pressão Tornozelo-Braço (IPTB): Trata-se de um teste de rastreio não 

 invasivo realizado com recurso a um doppler [Anexo 7] que permite  identificar e classificar 

 a presença de doença arterial obstrutiva através do cálculo do  quociente entre a pressão 

 sistólica medida no tornozelo e a  pressão sistólica medida no braço; 

. 

 • Avaliação do estado das unhas e da pele (secura, presença de calosidades,  gretas ou

  micoses) e deformações do pé; 

 

 • Inspeção do calçado e meias; 

 

 • Despiste de presença de dor neuropática diabética periférica: aplicação do questionário 

 Pain Detect (Freynhagen R, Baron R, Gockel U, Tolle TR. painDetect: a new screening questionnaire to identify neuropathic components in patients 

 with back pain. Curr Med Res Opin 2006; 22:1911-20); 

 

 • Estratificação do risco de ulceração (segundo as guidelines do International Working Group 

 on the Diabetic Foot e a Direção Geral de Saúde, todas as pessoas com diabetes devem ser 

 avaliadas pelo menos anualmente por um profissional de saúde qualificado); 

 

 Abordagem sobre autovigilância, autocontrolo e educação sobre os cuidados a ter com o pé 

[16]. 
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VI. CONCLUSÃO 

 

 A inserção deste serviço foi muito bem aceite na FS, por parte dos seus utentes diabéticos. 

Muitos deles aproveitam a consulta para que o enfermeiro lhes possa auxiliar no corte de unhas, 

remoção de calosidades e hidratação dos pés, dado que, na sua generalidade, devido à idade, têm 

dificuldades motoras ou, pelo facto de já possuírem menor sensibilidade nos pés, tendo sido 

recomendado para não o fazerem sozinhos. 

 Parte dos utentes que não ficaram fidelizados à consulta na farmácia, argumentam que o 

fazem no centro de saúde. De facto, existe por parte do SNS uma preocupação crescente com os 

cuidados dos pés do diabético, onde também é analisada a perda de sensibilidade pelos métodos já 

abordados. No entanto, a consulta do pé diabético na FS oferece um serviço que acrescenta valor ao 

utente, pela sua importância – a medição do IPTB. Como já abordado, este permite avaliar alguma 

obstrução que possa existir a nível vascular, que não é conseguida através da simples palpação dos 

pulsos. Desta forma é uma mais-valia na deteção precoce de possíveis isquemias, prevenindo a sua 

progressão e evitando a amputação de membros. 

 Em suma, este serviço veio sem dúvida enriquecer os serviços prestados na FS. 

 

 

 PROJETO Nº2:  

 REALIZAÇÃO DE UM RASTREIO CARDIOVASCULAR (CÁLCULO DO 

RISCO CARDIOVASCULAR PELO MÉTODO SCORE)  

 

I. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Como surgiu?  

 

 O rastreio cardiovascular, realizado durante o mês de Maio, é já um projeto que a FS realiza 

anualmente. Desta forma, fui solicitada para promove-lo e organizá-lo. 

 

 Objetivos:  

 

 - Sensibilizar a população para o controlo dos fatores de risco das doenças cardiovasculares 

(DCV), potenciando a promoção da saúde; 

  - Aumentar a rentabilidade da farmácia através do aconselhamento de suplementos 

alimentares e promover o reencaminhamento dos utentes para  os serviços complementares 

existentes na farmácia (ex: consulta de nutrição). 
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  - Calcular o risco cardiovascular, atráves do método de SCORE. 

 

 Estratégia de implementação: 

 

 Foi definida a realização de um rastreio cardiovascular, aberto a toda a população, durante 3 

dias (15, 16 e 17 de Maio de 2017). O rastreio foi primeiramente promovido através de cartazes e 

divulgação no Facebook [Anexo 9]. As marcações foram sendo realizadas nos atendimentos, 

podendo ser marcadas no período da manhã ou tarde, a cada 30 minutos. 

No rastreio foi efetuado um questionário [Anexo 10], medição do peso e perímetro abdominal, 

cálculo do IMC, medição da pressão arterial, glicemia, colesterol total e triglicerídeos. No final, foi 

assim avaliado o risco cardiovascular, através do método de SCORE [Anexo 11] [Anexo 12]. A todos 

os utentes que realizaram o rastreio, foi entregue um exemplar com algumas medidas nutricionais, 

provenientes de uma equilibrada dieta mediterrânica [Anexo 13]. Foi também explicado, de forma 

simples e ilustrada, a evolução do processo de aterosclerose [Anexo 14]. 

 

 

II. INTRODUÇÃO  

 

 Embora as DCV sejam as doenças que provocam um maior nº de mortes em Portugal, estas 

têm sofrido um decréscimo significativo nos últimos anos [Anexo 15]. No entanto, por serem ainda a 

maior causa de morte, continua-se a trabalhar bastante na sua prevenção, sendo este ainda um 

grande desafio para toda a população e profissionais de saúde [21].   

Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), no Programa Nacional para as Doenças Cérebro-

Cardiovasculares, de setembro deste ano, conclui-se que, de facto se morre cada vez menos por 

doenças do aparelho circulatório e que, atualmente, se consomem mais medicamentos para esta 

categoria, embora os encargos financeiros globais do SNS sejam menores [21]. 

 Compreende-se por DCV, doenças que têm na sua origem processos ateroscleróticos. A 

aterosclerose é um processo inflamatório, que consiste na deposição de ateromas nas parede dos 

vasos, aumentando a sua debilidade e provocando a sua obstrução, podendo conduzir a diversos 

eventos cardiovasculares, tais como: enfarte do miocárdio, síndrome coronário agudo, acidente 

vascular cerebral isquémico, entre outros [22] 

 A prevenção das DCV consiste na implementação de medidas que têm como objetivo 

principal a eliminação ou minimização do seu impacto. Existem dois tipos de prevenção: primária e 

secundária. A primária consiste na implementação de medidas preventivas a pessoas sem DCV 

conhecida mas que apresentam risco elevado de as desenvolver. Já a secundária, é quando alguma 

DCV já se encontra diagnosticada [23]. 
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III. CONCEITO DE RISCO E SUA AVALIAÇÃO 

 

 As DCV têm uma etiologia multifatorial e por isso é imprescindível uma avaliação simultânea 

de todos os fatores de risco, quando pretendemos estimar o risco cardiovascular de desenvolver 

determinada doença. A associação dos diversos fatores de risco promovem um efeito cumulativo, por 

exemplo, um individuo com diversos fatores de risco moderados pode possuir um risco mais 

significativo do que um individuo com apenas um fator de risco elevado [22]. 

 Existem fatores de risco classificados como modificáveis e não modificáveis. Nos modificáveis 

fazem parte a hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, tabagismo, excesso de peso, inatividade 

física e fatores psicossociais. Os não modificáveis são a idade, género, raça e antecedentes 

familiares [22]. 

 A avaliação do risco cardiovascular deve ter sida em conta nos indivíduos dos 40 aos 65, que 

apresentem um ou mais fatores de risco ou que pertençam a uma família com DCV prematura. Pode 

utilizar-se a tabela de risco SCORE para calcular o nível de risco total. 

Caso os indivíduos apresentem alguma doença cardiovascular conhecida, diabetes Mellitus tipo 2 ou 

tipo 1 (com microalbuminúria) ou insuficiência renal crónica moderada a grave (TFG <60 mL/min), 

situam-se logo no grau de risco muito elevado [24]. 

 

 

IV. FATORES DE RISCO 

 

 FATORES NÃO- MODIFICÁVEIS (género, raça e antecedentes familiares) 

 

Estes fatores são importantes na caracterização do risco total, no entanto, não existem 

medidas de modificação possíveis. 

A prevalência das DCV são significativamente diferentes entre homens e mulheres. A taxa de 

mortalidade é superior nos homens [Anexo 16] e o primeiro evento coronário surge cerca de 10 mais 

cedo do que nas mulheres, assim sendo o risco CV de uma mulher com 65 anos é semelhante ao do 

homem com 55 anos [21]. 

O desenvolvimento de DCV é diferenciado nas etnias, tornando-se indissociável os aspetos 

culturais relacionados com o sedentarismo e obesidade, acentuando fatores de risco como as 

dislipidemias, hipertensão e diabetes.   

Relativamente aos antecedentes familiares, estes permitem-nos estimar melhor o risco total, 

principalmente quanto à incidência de doença aterosclerótica precoce, visto que a genética 

condiciona a sua manifestação [22]. 
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 FATORES MODIFICÁVEIS 

 

 HÁBITOS E ESTILO DE VIDA (tabagismo, nutrição e atividade física) 

 

 Encontra-se evidenciado os malefícios do tabaco na saúde, sendo que uma grande 

percentagem de mortes de fumadores se deve às DCV. No geral, estas são 2 a 4 vezes mais 

frequentes nos fumadores. As recomendações preventivas devem sempre enfatizar a importância de 

deixar de fumar, dado que o hábito tabágico, por si só, é um fator de risco forte. Na presença de 

outros fatores de risco, o tabaco e estes interagem sinergicamente [25]. 

 O papel da alimentação tem sido avaliado na prevenção da aterosclerose e DCV. De facto, 

existem estudos que relacionam a ingestão de gorduras saturadas com o aumento dos níveis de 

colesterol no sangue e, por sua vez, com o aumento da incidência das DCV [22]. Assim sendo, deve 

ser promovido um estilo alimentar saudável com o encorajamento para o consumo de frutas e 

vegetais, lacticínios com baixo teor de gordura, assim como, peixes e carnes magras. Relativamente 

ao sal, o seu consumo deve ser moderado, para que não promova o aumento da pressão arterial. O 

álcool também está associado ao aumento dos valores de pressão arterial, quando consumido em 

excesso, contrariamente aos efeitos benéficos quando consumido moderadamente [26].  

 O índice de massa corporal (IMC) – calculado com o peso em quilogramas a dividir pela 

altura em metros, ao quadrado- é muitas vezes utilizado por forma a enquadrar e percecionar se o 

peso se encontra nos limites considerados normais, ou não. Estes valores são definidos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) [27] [Anexo 17]. 

 O perímetro abdominal é também um índice muito utilizado na avaliação da obesidade 

central, estando relacionado com o IMC e com os restantes fatores de risco, fornecendo também 

informação sobre a distribuição da obesidade corporal. Os seus limites máximos encontram-se 

definidos pela OMS [27] [Anexo 18]. 

 Quanto à atividade física, deve ser aconselhado para as pessoas saudáveis, a prática de 

atividades físicas agradáveis, com a duração de 30 a 45 minutos, 4 a 5 vezes por semana. Nestas 

atividades a frequência cardíaca deve sempre atingir 60 a 75% da frequência máxima. Para 

indivíduos que já possuam alguma DCV, a atividade física recomendada deve ser sujeita a avaliação, 

como a prova de esforço [28]. 

 

 FREQUÊNCIA CARDÍACA 

 

 A frequência cardíaca encontra-se relacionada com a mortalidade global, mortalidade pelas 

DCV e desenvolvimento de DCV. Vários estudos demonstram que a relação é independente da 

pressão arterial e da atividade física. 

 De facto, existem benefícios em possuir uma frequência cardíaca baixa, aquando do repouso, 

pelos seus efeitos anti- isquémicos e anti- rítmicos. O facto de existir uma frequência cardíaca 

elevada em repouso, pode provocar, por exemplo, morte súbita [29]. 
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 PRESSÃO ARTERIAL 

 

 A hipertensão arterial é um dos fatores de risco mais significativos, podendo contribuir para 

diversos problemas cardiovasculares. É necessário controlar os valores de tensão, dado que por 

cada elevação de 20 mmHg da TA sistólica ou 10 mmHg de diastólica, ocorre uma duplicação do 

risco cardiovascular [29]. 

 De acordo com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, pode-se analisar a tabela cedida, 

para situar os utentes na sua categoria de hipertensão [30] [Anexo 19]. 

  

 A avaliação do risco cardiovascular global constitui atualmente uma ferramenta muito 

importante para a identificação de doentes hipertensos de maior risco (que possuem outras doenças 

ou outros fatores de risco). Desta forma, existe um algoritmo clínico [Anexo 20], que, consoante o 

risco estimado, permite definir quando ou não intervir, através de medidas não farmacológicas e/ou 

fármacos anti-hipertensores. Assim, indivíduos com DCV conhecida, possuem objetivos diferentes 

sendo que a TA deve ser inferior a 140/90 mmHG e inferior a 130/80 mmHg, nos diabéticos [30]. 

 

 DISLIPIDEMIAS 

 

 Existe uma forte relação entre o colesterol elevado e o desenvolvimento e progressão das 

DCV. É estimado que uma redução de 10% no colesterol total, conduz a uma redução do risco de 

25% de desenvolver doenças coronárias, nos 5 anos seguintes [29].  

 Um aumento substancial de triglicerídeos, concomitantemente com valores de colesterol 

elevados, pode estar associado à síndrome metabólica, que será abordada posteriormente [29].  

 De acordo com norma atual da DGS, existem valores recomendados e estabelecidos para o 

colesterol total, c-HDL, c-LDL e triglicerídeos [Anexo 21]. Para doentes com dislipidemias, com alto 

risco cardiovascular (DCV conhecida e/ou diabetes), os objetivos terapêuticos devem ser: colesterol 

total inferior a 175 mg/dl e c-LDL inferior a 100 mg/Dl. Nestes casos, é utilizado um algoritmo clínico 

[Anexo 22], permitindo definir quando ou não intervir no perfil lipídico [31]. 

 

 DIABETES 

 

 Indivíduos que comecem por apresentar uma diminuição da tolerância à glicose (glicemia de 

jejum ≥ 110 e <126 mg/dl), podem prevenir ou atrasar o aparecimento de diabetes através da 

modificação dos hábitos de vida [29]. 

 Aquando do aparecimento de diabetes tipo 1 ou 2, é possível prevenir as complicações 

microvasculares e eventos cardiovasculares através de um bom controlo metabólico. 

 Na diabetes tipo 1, é necessário uma terapêutica com insulina, sendo esta complementada 

por um acompanhamento nutricional. 
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 Na diabetes tipo 2, o acompanhamento nutricional é ainda mais fulcral, sendo que deve ser 

instituída a redução do excesso de peso, assim como a promoção da atividade física. Apenas no 

caso destas medidas não serem suficientes para uma redução da hiperglicemia, é que deve ser 

adicionada uma terapêutica farmacológica [29]. 

 Como já abordado, tanto os valores tensionais como os níveis lipídicos nos doentes com 

diabetes, são mais baixos e exigentes [32] [Anexo 23].  

 

 SINDROME METABÓLICO 

 

 Esta síndrome caracteriza-se por um processo de resistência à insulina, englobando todos os 

fatores de risco já mencionados- Hipertensão, obesidade central e dislipidemia com ou sem 

hiperglicemia. Por si só, cada componente confere um aumento do risco de doença cardiovascular 

mas a sua combinação aumenta ainda mais. A síndrome metabólica (SM), pelo facto de apresentar 

uma associação de riscos, pode ser utilizada como método de avaliação do risco cardiovascular 

global [29]. 

 A indução da redução do peso e o aumento da atividade física são a estratégia de correção 

da síndrome metabólica. No entanto, e na maioria dos casos, é necessário adicionar também 

tratamento farmacológico [33]. O diagnóstico de SM está definido quando estão presentes 3 ou mais 

dos seguintes valores: 

 Perímetro abdominal (origem europeia cintura ≥ 94 cm no homem e ≥ 80 cm na mulher; 

admite diferenças por etnias) 

 Triglicerídeos > 150 mg/dl (ou terapêutica para hipertrigliceridémia)  

 Colesterol-HDL (<40 mg/dl nos homens e <50 mg/dl nas mulheres) (ou terapêutica para esta anomalia)  

 Pressão Arterial ≥ 130 /85 mmHg (ou terapêutica para HTA previamente diagnosticada)  

 Glicemia de jejum ≥100 mg/dl (ou DM previamente diagnosticada) [33] 

 

 

 INSUFICIÊNCIA RENAL 

 

 A diminuição da função real está associada ao desenvolvimento das DCV. Quando inicia o 

aparecimento de microalbuminúria (albumina na urina), o risco já é elevado e aumenta à medida que 

se deteriora a função renal. Numa fase terminal, o fosfato de cálcio e a anemia, contribuem também 

para o risco cardiovascular [29]. Assim, a insuficiência renal está associada a um risco 20-30 vezes 

maior de morte por DCV. A diminuição da função renal está associada a diversos fatores, tais como: 

idade, hipertensão, dislipidemia e síndrome metabólica, os quais são também fatores de risco, pelo 

que podem evoluir paralelamente [34].  
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V. MÉTODO DE SCORE 

 

 Após a utilização do Framingham Risk Score, um novo modelo foi elaborado para a 

determinação do risco total estimado, com base no sistema SCORE (Systematic COronary Risk 

Evaluation). Este método de avaliação é resultado de uma grande base de dados envolvendo vários 

estudos prospetivos europeus e tem a capacidade de prever a ocorrência de eventos 

cardiovasculares fatais num período de 10 anos [35]. 

 A estimativa de risco está baseada nos seguintes fatores de risco: sexo, idade, tabagismo, 

pressão arterial sistólica, colesterol total ou rácio colesterol total/HDL-colesterol. As tabelas de risco 

podem ser adaptadas para todos os países europeus, de acordo com as estatísticas de mortalidade 

nacionais por DCV. A tabela de Portugal é a tabela de baixo risco cardiovascular, utilizada também 

pela Bélgica, França, Grécia, Itália, Luxemburgo, Espanha e Suiça [24] [Anexo 11].  

 Enquanto a prevenção de eventos não fatais continua a ser igualmente prioritária, o risco é 

agora definido como a probabilidade a 10 anos de ocorrer um evento cardiovascular fatal. O risco é 

classificado em sete categorias diferentes de risco (desde < 1% a = 15%), sendo atribuída uma cor a 

cada nível. Considera-se como categoria de alto risco, suscetível de iniciação de medidas 

farmacológicas, um risco absoluto maior ou igual a 5% [35]  . 

  No entanto, existem exceções em que o risco pode ser mais elevado do que o obtido na 

tabela: se a idade da pessoa se aproxima mais do grupo etário seguinte, em indivíduos pertencentes 

a família com antecedentes com DCV prematura; em indivíduos obesos e sedentários; em indivíduos 

com grau significativo de disfunção renal; em indivíduos com aterosclerose subclínica, após recurso a 

imagiologia; indivíduos com diabetes ou doença cerebrovascular e ainda, indivíduos com baixos 

níveis de colesterol-HDL, hipertrigliceridemia, tolerância diminuída à glucose, com elevados níveis de 

proteína C-reactiva, fibrinogénio, homocisteína, apolipoproteína B e Lp(a) [24]. 

 

 

 

 

VI. MEDICAÇÃO PROFILÁTICA E SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR 

 

 Nos indivíduos assintomáticos de risco elevado, existe evidência que o acido acetilsalicílico 

em baixa dosagem pode reduzir os eventos cardiovasculares [29]. Para além dos fármacos utilizados 

na hipertensão, dislipidemias e diabetes, as seguintes classes devem ser também consideras na 

prática clínica: 

 

 Acido acetilsalicílico ou outros anti agregantes plaquetários, em todos os doentes com 

doença cardiovascular conhecida; 

 Beta-bloqueadores, em doentes pós enfarte do miocárdio ou disfunção ventricular 

esquerda; 
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 Inibidores da enzima conversora da angiotensina [IECA] em doentes com sintomas 

ou sinais de disfunção ventricular esquerda [29]; 

 

 Relativamente à suplementação alimentar, existe a evidência comprovada dos benefícios dos 

ácidos gordos ómega 3. Estudos comprovam que o efeito protetor cardiovascular dos ómegas 3, 

particularmente EPA e DHA, promovem a redução da mortalidade a curto e longo prazo, sendo uma 

mais-valia na prevenção secundária. Existem assim benefícios para o sistema cardiovascular 

justificando que pessoas sem DCV devam consumir 250 a 500 mg/dia, doentes com DCV devam 

consumir, pelo menos, 1 g/dia e os hipertrigliceridémicos 3 a 4 g/dia [36]. 

 

 

VII. CONCLUSÃO 

 

 O rastreio cardiovascular teve bastante sucesso, dado que se conseguiu avaliar 24 utentes e 

estes apreciaram o facto de lhes questionarmos acerca da sua saúde e de lhes efetuarmos as 

medições gratuitamente. No entanto, um dos objetivos não foi conseguido na totalidade, dado que o 

cálculo do risco cardiovascular pelo método de SCORE, apenas é aplicável na faixa etária dos 40 aos 

65 anos, sendo que apenas 10 utentes pertenciam ao intervalo de idades indicado. Inicialmente 

poder-se-ia ter limitado a idade, no entanto, como a maioria dos utentes da FS tem acima de 65 anos, 

decidiu-se que eles também deveriam ser incluídos. De facto, a população mais idosa deve 

periodicamente avaliar os seus valores bioquímicos e fisiológicos, apenas não está incluída no 

método selecionado.  

 O objetivo de indicação de suplementos alimentares também foi conseguido tendo sido 

vendidos 7 suplementos de ómega 3. O suplemento foi sempre indicado como complemento à 

terapêutica, sendo justificado que, de facto, existe evidência clinica que comprova os benefícios dos 

ómegas. O encaminhamento para o serviço de nutrição também foi aconselhado nos utentes com 

IMC elevados 

 Relativamente aos resultados obtidos, estes encontram-se organizados numa tabela [Anexo 

24], tendo sido aplicado o algoritmo clínico [Anexo 12] para estimativa do risco. Os utentes, 

sinalizados a verde, são os que de facto fazem parte da avaliação SCORE. Nos dados dos restantes 

utentes também se fez uma estimativa, por defeito, do risco cardiovascular, sendo que o risco acima 

dos 65 anos é sempre mais elevado.  

 Assim sendo, obteve-se 40% de indivíduos com risco baixo, 50% de indivíduos com risco 

moderado e 10% de indivíduos com risco elevado. Não é possível retirar nenhuma conclusão devido 

ao facto da amostra ser bastante reduzida.  

No entanto, é de salientar a importância de se sensibilizar para a probabilidade de ocorrer um 

evento cardiovascular em 10 anos, sendo que os utentes demostram sempre alguma apreensão. 

Esta é assim uma intervenção de valor, dado que se promove uma preocupação saudável, 

motivando-os a tomar medidas para melhorarem a sua saúde. 
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Em setembro, 3 das utentes que tomaram continuadamente o suplemento de ómega 3, foram 

chamadas para repetir a análise dos seus parâmetros. Segundo a tabela de resultados, verificou-se 

que houve uma melhoria de todos os valores. Mais uma vez não é possível retirar nenhuma 

conclusão, podendo apenas se conjeturar que esta melhoria pode ser devido a um aperfeiçoamento 

do estilo de vida e/ou dos efeitos benéficos da suplementação.  

 

 

 PROJETO Nº3:  

 APRESENTAÇÃO INSERIDA NO «PROJETO ESCOLAS URIAGE – CUIDADOS A TER AO 

SOL» (PRÉ- ESCOLAR) 

 

I. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Como surgiu?  

 

 Anualmente, a Farmácia Saúde recebe um email por parte dos Laboratórios Uriage ® 

informando sobre o seu projeto escolas, nomeadamente sobre o projeto dos cuidados a ter com o 

Sol. No entanto, devido ao facto da equipa ser pequena e de não existir grande disponibilidade, este 

nunca tinha sido realizado pela FS. Aquando da receção do email, fui questionada pela DT, se 

gostaria de desenvolver o projeto este ano, de logo aceitei e fiquei responsável pelo seu processo de 

organização e concretização. 

 

 Objetivos:  

 - Sensibilizar as crianças para os cuidados a ter com o sol, apresentando as vantagens e 

desvantagens da exposição solar, potenciando assim a promoção da saúde na população infantil; 

 - Dar a conhecer a farmácia Saúde que se encontra localizada junto de várias creches e 

escolas da freguesia; 

 - Aumentar a venda de protetores solares, através da entrega de vales promocionais, 

promovendo a rotatividade de stock parado. 

 

 Estratégia de implementação: 

 

Após a receção do e-mail, sobre a apresentação do projeto, demonstramo-nos disponíveis 

para o realizar. Por parte da Uriage ® foi nos pedido o nome das escolas/ creches onde iríamos 

desenvolver o projeto e quantas crianças seriam, assim como as respetivas idades. 

Posteriormente, foi nos enviado o material para as apresentações que consistia em pequenas 

amostras de protetores solares, um livro de atividades e um Uri (mascote da Uriage ®) em cartão, 

que serviria para as crianças interagirem durante a apresentação.  



32 
 

Achamos que a entrega deste material às crianças seria mais conveniente dentro de uma 

mochila ou de um saco. Como a marca não nos garantiu estes extras, aproveitamos sacos e mochilas 

de oferta antigos, que a farmácia ainda possuía, para colocarmos o material oferecido. Para além 

disso, foi adicionado um vale promocional [Anexo 25] com 2 euros de desconto, em protetores 

solares da marca Uriage ®.  

A publicitação do evento, junto das creches, foi realizada através de contacto telefónico, email 

e cartaz [Anexo 26]. 

O projeto foi desenvolvido em duas creches da freguesia de Leça da Palmeira, creche 

‘Palmeirinha’ e creche ‘Cresce e Aparece’. A minha apresentação decorreu na creche ‘Palmeirinha’ 

[Anexo 27]. A segunda apresentação decorreu na creche ‘Creche e Aparece’, mas foi realizada pela 

estagiária Sandra, que tinha acabado de chegar à FS, mas que também quis fazer parte do projeto.  

 

 

II. CONCLUSÃO 

 

O feedback que tivemos por parte das educadoras e das crianças, foi bastante positivo, dado 

que sentiram que a informação transmitida foi útil e que o momento se tornou bastante didático, 

assim como, divertido e diferente. 

Quanto ao objetivo de aumentar as vendas dos protetores solares, este não foi tão bem 

conseguido, dado que não tivemos nenhum retorno dos vales oferecidos. Na segunda apresentação, 

tentámos que fosse realizada numa hora onde os pais também estivessem presentes, mas mesmo 

com os vales entregues diretamente, não foi atingido o objetivo. 

Penso que seja um projeto a repetir noutras escolas e espaços da freguesia, nos próximos 

anos, sendo que a questão de potenciar vendas pode vir a ser mais atrativa ou trabalhada de outra 

forma. 

 

 

 

 PROJETO Nº4:  

FOLHETO ‘DESCUBRA O QUE LHE FALTA!’- ÁGUA 

 

I. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Como surgiu?  

Este projeto surgiu no seguimento de uma experiência pessoal que vivenciei durante o meu 

estágio. Tomei consciência de que existia no meu dia-a-dia uma lacuna muito grande quanto à 

ingestão de água e que esse facto estava a prejudicar a minha saúde. 

Decidi assim fazer uma pesquisa científica sobre a água e promove-la aos utentes. 
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 Objetivos:  

 - Promover a ingestão de água necessária para o nosso dia-a-dia, informando os utentes 

sobre a quantidade ideal e os benefícios que esta apresenta; 

 - Evidenciar a importância que a água tem na nossa vida, salientando a posição central que 

esta ocupa na roda dos alimentos; 

 - Relembrar a evidência de que «nós somos o que comemos (e bebemos)» e que a 

alimentação saudável potencia o equilíbrio do nosso organismo. 

 

 

 Estratégia de implementação: 

 

 Decidi criar um folheto [Anexo 28] que espelhasse a importância da água, mas de forma 

bastante atrativa. Assim sendo, coloquei na capa, em forma de questões, alguns dos benefícios que a 

água tem no nosso organismo por forma a captar a atenção dos utentes, com o tema ‘Descubra o 

que lhe falta!’. 

 Como de facto queria que tivesse algum impacto, propus também que no dia em que se 

fizesse a entrega do folheto, a farmácia estivesse decorada com o tema em questão. Desta forma 

foram colocados balões nos balcões de atendimento [Anexo 29] que reforçavam a importância da 

água e foram oferecidas garrafas de água a todos os utentes com o mote ‘Já bebeu água hoje?’ 

[Anexo 29]. 

 

 

II. INTRODUÇÃO- A ÁGUA  

 

 Parece tão simples… Mas esta substância, a água, é um dos elementos mais essenciais para 

a nossa sobrevivência. A água compõe mais de dois terços do peso do corpo humano, e, sem ela, 

morreríamos em poucos dias. Durante o dia ocorrem diversas perdas de água, nomeadamente, na 

pele (450 mL), nos pulmões (250 a 350 mL), nas fezes (200 mL), na urina (1 L). As perdas através da 

pele e pulmões variam de acordo com exercício, clima, vestuário e outras condições ambientais. 

Assim sendo, existe uma grande necessidade de repor a água corporal perdida [37]. 

 A Roda dos Alimentos espelha o equilíbrio que devemos ter quanto ao que comemos e 

bebemos. Sendo que nesta, a água ocupa a posição central pela sua importância e transversalidade. 

Desta forma, a água, não possuindo um grupo próprio, está também representada em todos eles, 

pois faz parte da constituição de quase todos os alimentos [38]. Sendo a água imprescindível à vida, é 

fundamental que se beba em abundância diariamente. As necessidades de água podem variar entre 

1,5 e 3 litros por dia [37] [Anexo 30]. 
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III. BENEFÍCOS DA ÁGUA NO NOSSO ORGANISMO 

 

 São inúmeros os benefícios da ingestão regular de água no nosso organismo, no mais 

variados níveis: 

 Desempenho físico (diminui a fadiga, aumentando os níveis de energia); 

 Desempenho cognitivo (melhora a concentração e memória); 

 Função Gastrointestinal (melhora a obstipação); 

 Função Renal (melhora a taxa de filtração dos rins); 

 Função cardiovascular (equilibra o volume e pressão sanguínea) 

 Doenças Crónicas (diminui o risco de desenvolver algumas doenças, tais como a 

asma e cálculos renais) 

 Pele (melhora a elasticidade e aspeto geral da pele) 

 Termoregulação (promove uma melhor regulação da temperatura do nosso corpo) 

 Peso (uma maior ingestão de água promove a perda de peso; diminui a sensação de 

fome e aumenta a eliminação das toxinas acumuladas) [39] 

 A água é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo. Beber oito copos de 

água diariamente, potencia o organismo a encontrar o seu estado de equilíbrio. 

 

 

IV. CONSELHOS PARA A INGESTÃO DE ÁGUA 

 

 Se a ingestão de água ainda não é um hábito de saúde adquirido, deve-se começar por 

gradualmente aumentar a sua ingestão, para que o organismo se adapte à mudança, encontrando a 

homeostasia necessária. Existem alguns conselhos uteis para facilitar a ingestão da quantidade diária 

correta: 

- Ter sempre consigo uma garrafa de água ou tentar ingerir 4 copos de água durante a 

manhã e outros 4 durante a tarde; 

- Durante a refeição fazer da água a bebida de eleição e preferir água em detrimento de 

bebidas açucaradas ou outras; 

-Aromatizar a água com umas gotas de limão, laranja ou outra fruta (sem adição de açúcar); 

- Escolher alimentos ricos em água como frutos, hortaliças e legumes cozinhados, saladas 

em cru e sopas [40]. 

 

V. CONCLUSÃO 

 

Pelo facto de ser um projeto que se desenvolveu a partir de uma experiência pessoal, foi 

dos que mais gostei de realizar. Penso que os utentes gostaram bastante de visitar a farmácia nesse 

dia, pois apreciaram a oferta da água. 

O folheto cumpriu os objetivos visto que muitas pessoas se identificaram com as questões 

expostas na capa, demostrando interesse na sua leitura. 



35 
 

Muitos de certo acharão que a informação do folheto não é novidade. No entanto, o 

desafio prende-se com a tentativa de beber a quantidade necessária para o nosso organismo, 

diariamente. Todos sabemos os seus benefícios, falta decerto investir neles todos os dias.  

 

 

 PROJETO Nº5:  

FOLHETO ‘O COLESTEROL NÃO É UM MITO!’ 

  

I. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Como surgiu?  

 

 A ideia para este folheto surgiu na sequência do rastreio cardiovascular, onde detetei que 

muitas pessoas não seguiam de forma continuada a sua farmacoterapia para o colesterol.  

 

 Objetivos:  

 

 - Esclarecer a população sobre o colesterol: a sua origem, os seus tipos, os diferentes 

medicamentos e suplementos existentes no mercado e medidas não farmacológicas que auxiliam na 

diminuição do colesterol; 

 - Sensibilizar a população para a toma continuada dos seus medicamentos para o colesterol; 

 - Demostrar, com base científica, que existe diminuição da mortalidade com a toma 

continuada de estatinas, numa prevenção primária; 

 - Desmistificar ideias de que não se deve controlar o colesterol, nem se necessita de 

medicação para diminui-lo. 

 

 Estratégia de implementação: 

 

 Criei de forma simples e clara um folheto [Anexo 31] para ser entregue aos utentes da FS, 

sensibilizando-os para o tema em questão. 

 O folheto foi impresso em quantidades significativas, tendo sido entregue durante 3 dias na 

FS.  

 

 

II..    INTRODUÇÃO  

 

 No ano corrente, muito tem sido abordado o tema do colesterol, dado que foram feitas 

declarações indicando que valores elevados de colesterol não são prejudiciais para a saúde, assim 
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como afirmando que as estatinas, por possuírem efeitos secundários, não devem ser tomadas visto 

que os riscos não superam os benefícios. 

 Com todas estas informações, penso que possam existir pessoas que desistiram da sua 

farmacoterapia para o colesterol, não percebendo os riscos que acarretam com esta decisão. 

 

 

II..    O COLESTEROL 

 

 O colesterol é um tipo de gordura sintetizado na maioria dos tecidos, a partir de acetil-

coenzima A, derivada da oxidação dos ácidos gordos ou da degradação metabólica dos hidratos de 

carbono. 

 Em condições fisiológicas, a quase totalidade do colesterol é produzida no fígado e na porção 

distal do intestino delgado. O restante colesterol provem da dieta ou da reabsorção do colesterol 

biliar, previamente excretado sob a forma de ácidos biliares ou de colesterol livre.  

 O ponto principal de controlo é na formação do mevalonato e é influenciado pela atividade da 

redutase da HMG-CoA (3- hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A) [41]. 

  As funções desempenhadas pelo colesterol são inúmeras: 

 Estrutura das membranas celulares (fluidez da membrana)  

 Precursor de hormonas esteróides  

 Precursor da síntese dos ácidos biliares  

 Precursor da vitamina D [41] 

  Os lípidos séricos, que incluem o colesterol, os triglicerídeos, os fosfolípidos e os ácidos 

gordos, encontram-se no plasma na forma de lipoproteínas ou ligadas à albumina. As lipoproteínas 

são conjuntos moleculares de lípidos e proteínas, que podem ser classificadas de acordo com a sua 

composição e densidade: 

 LDL (lipoproteína de baixa densidade) 

 HDL (lipoproteína de alta densidade) 

 VLDL (lipoproteínas de muito baixa densidade) 

 Quilomicrons (com densidade semelhantes às VLDL) 

 As LDL são denominadas de «mau colesterol» dado que promovem o transporte do colesterol 

para os tecidos; as HDL são denominadas de «bom colesterol» dado que promovem o transporte de 

colesterol para fora dos tecidos, sendo encaminhado para o fígado onde é metabolizado [42].   

 O balanço de colesterol no organismo é regulado pelo próprio colesterol: quando aumenta a 

sua excreção ou diminui a sua absorção, aumenta a sua síntese endógena; quando o colesterol 

existe em excesso, este pode ficar depositado nos vasos, levando à formação de placas 

ateroscleróticas. Estas promovem o seu estreitamento, diminuindo a circulação sanguínea e o aporte 

de oxigénio. Estas placas vão sendo formadas ao longo do tempo, por acumulação de partículas LDL, 

assim como outros componentes pertencentes ao endotélio dos vasos. O ambiente celular envolvente 

também influencia a sua formação, tal como a inflamação e stress oxidativo [42]. 
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III.  AS ESTATINAS 

  

 As estatinas (sinvastatina, pravastatina, lovastatina, fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina 

e pitavastatina) são os principais fármacos antidislipidémicos, tendo como mecanismo de ação o 

impedimento da conversão de HMG-CoA em mevalonato, inibindo a HMG-CoA redutase.  

 Desta forma, as estatinas têm uma dupla ação, reduzindo a biossíntese de colesterol e 

aumentando o número de recetores de LDL hepático. Este aumento, promove a diminuição das 

concentrações de LDL, podendo ocorrer a sua redução até 40% [42]. 

 Possuem, de facto, alguns efeitos adversos ao nível gastrointestinal tal como obstipação ou 

dor abdominal/gástrica; ao nível muscular: dores musculares, cãibras e fraqueza; ao nível do fígado 

pela elevação das transaminases hepáticas (hepatoxicidade). 

 Apesar dos benefícios das estatinas superarem os riscos, deve-se sempre iniciar com a 

menor dosagem possível, sendo sempre necessário estar atento aos efeitos secundários, 

principalmente no caso de polimedicação, por forma a ser reajustada a dose [43].  

 No entanto, as estatinas são os fármacos atualmente mais efetivos na diminuição do 

colesterol e melhor tolerados [42]. 

 

 

III.  AS ESTATINAS E RISCO CARDIOVASCULAR 

 

Como já abordado, as dislipidemias são um dos fatores de risco para o desenvolvimento de 

DCV. Desta forma, dado que elas promovem uma diminuição do colesterol, têm todo o potencial na 

diminuição do risco cardiovascular [44]. 

Vários estudos confirmam indubitavelmente que as estatinas são eficazes na diminuição de 

episódios cardiovasculares, tais como enfarte do miocárdio, e mesmo no risco e mortalidade geral. 

Um dos vários ensaios clínicos, JUPITER (2009), confirmou o potencial benefício das estatinas 

na prevenção primária, uma vez que os pacientes tratados com rosuvastatina diminuíram 

significativamente a morbilidade e mortalidade cardiovascular [44] [Anexo 32]. 

Um dos mais recentes estudos, deste ano, veio confirmar a diminuição da mortalidade aquando 

de uma prevenção primária, tendo sido um estudo realizado na Faculdade de Medicina, da 

Universidade do Porto [45].  

 

 

IV.  CONCLUSÃO 

 

 Penso que esta ação teve algum impacto na população, dado que os utentes tomaram 

consciência de que as informações que ouviram na televisão ou leram na internet são contrárias às 

transmitidas na sua farmácia e pelo seu médico, percecionado que os profissionais de saúde são os 

que apresentam fundamentação científica mais consistente. Desta forma, há probabilidade de 

retomarem a sua farmacoterapia (no caso de a terem abandonado). 
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Devido ao título do folheto ser bastante apelativo, senti muito interesse por parte dos utentes 

em querer levá-lo, para posterior leitura. Sempre que intervim, foi no sentido de promoção e 

aconselhamento da correta terapêutica e para esclarecimento de dúvidas. 

 

 

 

 PROJETO Nº6:  

 IDENTIFICAÇÃO DE PRATELEIRAS DE MSRM  

 

I. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Como surgiu?  

 

Após análise, verifiquei que existem muitos medicamentos, os quais não pertencem às 

categorias das gavetas deslizantes (gotas, ampolas, xaropes,…), estando por isso dispostos em 

prateleiras. No entanto, embora a arrumação já fosse realizada por categorias, estas não eram 

‘visíveis’, isto é, não existia identificação no local. Desta forma criei uma identificação de prateleiras 

para diminuir os erros de armazenamento, principalmente por parte de novos estagiários.  

 

 Objetivos:  

  

 - Identificar cada prateleira com a categoria de medicamentos correta; 

 - Minimizar os erros no armazenamento, evitando que consequentemente dificulte e atrase o 

processo de atendimento.  

  

 

 Estratégia de implementação: 

 

 Desenvolvi assim uma identificação por categoria [Anexo 33], passível de ser utilizada 

noutros locais da farmácia, futuramente.  

 

I. INTRODUÇÃO 

 

 Esta forma de organização tem por base a metodologia dos 5S’s que surgiu como uma 

ferramenta de arrumação e limpeza do espaço de trabalho, idealizada no Japão e pertencente à 

filosofia Kaizen (melhoria contínua). O seu nome refere-se às 5 palavras japonesas que lhes deram 

origem: Seiri (Triagem), Seiton (Arrumação), Seiso (Limpeza), Seiketsu (Normalização), Shitsuke 

(Disciplina). A minha melhoria prende-se na etapa da arrumação (Seiton) que se traduz na máxima 



39 
 

de “um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar”, significando que cada objeto tem um lugar 

próprio que deve estar identificado e deve estar tanto mais acessível quanto mais utilizado for. Por 

ser simples e de fácil implementação, é muitas vezes um processo menosprezado, no entanto, pode 

vir a ter grande impacto num local de trabalho. 

 

II. CONCLUSÃO 

 Pelo facto de ter sido um projeto implementado no final do meu estágio, não pude verificar a 

sua eficácia no dia-a-dia da farmácia. 

 É decerto uma melhoria que se tornará mais evidente com a entrada de um novo colaborador 

ou estagiário, dado que não conhecerá os espaços, nem a forma como estão organizados os MSRM. 

Penso que seja um projeto que impulsionará a equipa na identificação de mais locais na farmácia. 

Tive um bom feedback por parte desta, visto que já o tinham idealizado mas ainda não o haviam 

concretizado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1- Protocolo de Atendimento 
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Anexo 2- Decoração realizada para a Semana dos Namorados 
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Anexo 3 – Marquesa adquirida para o Serviço do Pé Diabético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Cartaz de divulgação do rastreio do Pé Diabético 
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Anexo 5 – Cartaz utilizado para divulgação dos Serviços Podologia e Pé diabético 
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Anexo 6- Técnica do monofilamento de Semmes- Weistein (DGS, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7- Instrumentos utilizados na Consulta do Pé Diabético (doppler, monofilamento e 

diapasão) 
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Anexo 8- Ficha de consulta do Serviço do Pé Diabético (Holon) 
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Anexo 9 – Cartaz utilizado para divulgação do Rastreio Cardiovascular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Anexo 10– Questionário realizado no Rastreio Cardiovascular (Holon) 
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Anexo 11– Tabela SCORE de baixo risco cardiovascular (DGS, 2007) 
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Anexo 12 – Algoritmo clínico do risco cardiovascular (DGS, 2013) 
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Anexo 13– Exemplar entregue com medidas nutricionais da Dieta Mediterrânica (Holon) 
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Anexo 14– Exemplar explicativo da evolução do processo de aterosclerose (Holon) 
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Anexo 15- Evolução da proporção de óbitos pelas principais causas de morte, no total das 

causas de morte em Portugal (%)- DE 1988 A 2005 (DGS, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16- Taxa de mortalidade padronizada por doenças do aparelho circulatório, por sexo, 

em Portugal – 2011 A 2015 (DGS, 2017) 
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Anexo 17- Classificações dos Índices de Massa Corporal (DGS, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18- Classificações do risco cardiovascular relacionado com o Perímetro Abdominal 

(DGS, 2005) 

 

 

 

 

 

Anexo 19- Definições e classificações dos níveis de pressão arterial no consultório (mmHg) 

(Sociedade Portuguesa de Hipertensão, 2014) 
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Anexo 20 – Algoritmo clínico na hipertensão arterial (Sociedade Portuguesa de Hipertensão, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 21- Valores alvo de colesterol e triglicerídeos (DGS, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Lipídico Valores de Referência (mg/ dL) 
 

Colesterol Total 
 

≤ 190   

Colesterol HDL 

 

 > 40 (homem) 

> 45 (mulher) 
 

Colesterol LDL 
 

< 115   
 

Triglicerídeos 
 

< 150   
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Anexo 22- Algoritmo clínico nas dislipidemias (DGS, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23- Objetivos terapêuticos na Diabetes (DGS, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Terapêuticos 
 

HbA1c 
 

HbA1c (%) 
 

≤ 6,5% 

Glicose 

 

Em jejum (mg/dl) 
 

<108 

 

Pós-prandial (mg/dl) 

 

<135 (DM2) 

<160 (DM1) 
 

Pressão Arterial mmHg 
 

< 130/ 80 
 

Colesterol Total mg/dL 
 

<175 
 

Colesterol LDL 

 

mg/dL 
 

<100 
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Anexo 24– Resultados obtidos no Rastreio Cardiovascular 

 

   

 

 

 

 

 

 

RASTREIO CARDIOVASCULAR - MAIO 2017 

  INICIAIS IDADE SEXO IMC P. ABD. TS TD TRIG CT RCV 

1 MCJ 78 F 29 111 13 8 181 186 3-4% MODERADO 

2 JF 80 M 30 104 14 7 91 242 5-9% ALTO 

3 MJS 69 F 28 92 12 7 90 206 5-9% ALTO 

4 AO 73 F 34 111 12 6 74 210 2% MODERADO 

5 MC 54 F 33 104 12 8 338 145 1% BAIXO 

6 MS 56 F 25 84 11 9 85 295 1% BAIXO 

7 AG 82 F 27 93 17 9 196 164 3-4% MODERADO 

8 JF 53 M 28 98 13 6 94 230 2% MODERADO 

9 AA 70 M 28 106 12 7 122 161 5-9% ALTO 

10 JS 74 M 23 60 13 6 99 342 5-9% ALTO 

11 MMT 62 F 25 76 11 8 130 384 1% BAIXO 

12 MFM 89 F 38 110 12 8 149 202 1% BAIXO 

13 AP 65 F 30 101 13 8 152 189 2% MODERADO 

14 AP 69 M 30 104 13 7 271 231 5-9% ALTO 

15 TA 64 F 20 75 14 9 496 173 2% MODERADO 

16 AO 64 M 25 97 16 8 77 235 5-9% ALTO 

17 MF 63 F 41 115 15 7 50 263 3-4% MODERADO 

18 MJF 75 F 26 81 14 8 81 LOW 1% BAIXO 

19 LN 68 F 23 87 13 7 87 258 3-4% MODERADO 

20 GS 64 F 31 93 12 7 59 317 1% BAIXO 

21 MAG 69 F 25 96 14 7 372 173 3-4% MODERADO 

22 RF 76 F 33 109 14 8 111 186 2% MODERADO 

23 AF 68 F 31 99 11 8 242 LOW 1% BAIXO 

24 GB 65 F 28 100 13 7 167 199 2% MODERADO 

 
INICIAIS IDADE SEXO TS TD TRIG CT 

mai-17 

6 MS 56 F 11 9 85 295 

21 MAG 69 F 14 7 372 173 

22 RF 76 F 14 8 111 186 

set-17 

6 MS 56 F 11 6 73 LOW 

21 MAG 69 F 14 7 132 170 

22 RF 76 F 12 7 99 - 

IMC- Indice de Massa Corporal; P.ABD- Perímetro Abdominal; TS- Tensão Sistólica; TD- Tensão Diastólica; CT- Colesterol Total, 

RCV- Risco Cardiovascular 
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Anexo 25- Vale promocional oferecido no Projeto Escolas Uriage ® 

 

 

 

 

 

 

Anexo 26- Cartaz para publicitação do Projeto Escolas Uriage ® 
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Anexo 27- Apresentação decorrida na creche ‘Palmeirinha’ 
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Anexo 28- Folheto ‘Descubra o que lhe falta!’ 
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Anexo 29- Decoração ‘Descubra o que lhe falta!’ 
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Anexo 30- Ingestão diária de água nas diferentes etapas (Institute of Medicine, 2005) 
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Anexo 31- Folheto ‘O Colesterol não é um mito!’ 
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Anexo 32- Ensaio JUPITER (Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2009) 
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Anexo 33- Prateleiras de MSRM identificadas com categoria 
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