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RESUMO 
 

Realizei o meu estágio curricular na Farmácia dos Clérigos, no Porto, sob a orientação da 

Dra.Helena Gomes, diretora técnica, e da Dra. Catarina Mesquita, farmacêutica adjunta. 

O presente relatório reflete o meu percurso durante o meu estágio, estando dividido em 

duas partes.  

Na primeira parte descrevo o funcionamento da farmácia e as atividades por mim 

desenvolvidas tanto no balcão de atendimento como no laboratório de manipulação. 

A segunda parte refere-se aos projetos que elaborei ao longo do estágio, abordando os 

seguintes temas:  

 Proteção Solar – tema desenvolvido com o objetivo de alertar sobre os perigos 

inerentes ao sol. Para isso foi feita uma apresentação num colégio a crianças dos 

3 aos 10 anos; 

 Luta Contra a Obesidade - tema desenvolvido através de uma campanha de 

sensibilização na farmácia, na qual inclui um quizz sobre o tema, entrega de um 

panfleto e avaliação da composição corporal através de  bioimpedância; 

 Suspensão Oral  de Trimetoprim a 1% (m/V) – consistiu na realização de um folheto 

informativo de modo a acompanhar o manipulado. 

 Febre na Criança – tema desenvolvido através da elaboração de um panfleto; 

 Publicações no facebook sobre o Dia Mundial da Hipertensão, o Dia Nacional da 

Luta Contra a Obesidade e o Dia Mundial sem Tabaco.  

.   
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ABREVIATURAS 
 

DCV – Doenças Cardiovasculares 

FC - Farmácia dos Clérigos 

FGP – Formulário Galénico Português 

IMC – Índice de Massa Corporal 

MNSRM – Medicamento não Sujeito a Receita Médica 

MP(s) – Manipulado (s) 

MSRM -  Medicamento Sujeito a Receita Médica 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PCHC - Produtos de Costmética e Higiene Corporal 

PV – Prazo de validade 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

UV - Ultravioleta 
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1. Introdução 

O estágio em Farmácia Comunitária é fundamental para a conclusão do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, uma vez que é uma oportunidade de colocar em 

prática muito do que se aprende ao longo de 5 anos, sendo este o primeiro contacto com a 

realidade profissional. 

O meu estágio curricular realizou-se na Farmácia dos Clérigos (FC), de 15 de janeiro a 14 

de julho de 2018, de segunda a sexta-feira. O meu horário foi: inicialmente compreendido 

entre as 10h e as 18h; a partir do segundo mês das 9 às 17h; e no período em que estive no 

laboratório das 9h às 17h30min. O período de almoço tinha uma duração de 1h, sendo o 

horário variável. No laboratório o horário de almoço era fixo, das 13h às 14h30min .  

1.1. Cronograma 

O estágio na FC decorreu como descrito no cronograma apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1 - Cronograma das atividades realizadas no estágio. 

 

2. Apresentação e Organização da Farmácia dos Clérigos 

2.1. Localização, Enquadramento Socioeconómico e Horário de funcionamento 

A FC encontra-se localizada na Rua dos Clérigos, nº36,  freguesia de Vitória, pertencente 

ao concelho e distrito do Porto. Possui uma localização previligiada, perto de vários pontos 

turísticos, como por exemplo,  a Avenida dos Aliados e a Torre dos Clérigos e é relativamente 

perto do Hospital Geral de Santo António. Esta localização permite que a FC seja visitada por 

diferentes tipos de utentes. Utentes de passagem; utentes habituais, a maior parte idosos, e 

que se dirigem para levantar a sua medicação; e os turistas que frequentam a zona. Há ainda 

utentes que visitam a FC com a finalidade de levantar manipulados. 
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A FC está aberta todos os dias exceto ao domingo. O horário de atendimento de segunda 

a sexta-feira é das 9h às 19h30min. No início do meu estágio a FC abria ao sábado apenas 

da parte da manhã, tendo sido extendido para a parte da tarde a partir de maio, com um 

horário atual das 9h às 13h30min e das 15h30min às 19h30min. 

 

2.2. Espaço físico e funcional 

A FC dispõe de instalações adequadas, de acordo com a legislação em vigor [1], possuindo 

5 pisos onde se localizam diferentes áreas de trabalho. No piso -1 está localizada a cave, um 

local amplo, onde se encontra o arquivo. Neste mesmo piso, funcionou parte da farmácia e o 

armazém de medicamentos, no período de obras. A área de atendimento ao público localiza-

se no piso 0. No primeiro piso é onde estão localizados os laboratórios para preparação de 

manipulados. O segundo piso tem um local destinado a reuniões/formações, um escritório e 

um armazém de matérias-primas, sendo neste local onde se dá entrada de encomendas das 

mesmas. O terceiro piso tem vários escritórios, onde trabalha nomeadamente a diretora 

técnica, o administrador e o pessoal administrativo. O quarto e último piso  tem um armazém 

com vários materiais de escritório, e uma zona de refeição onde se encontram também os 

vestiários separados por género. Existem casas de banho em todos os pisos exceto no piso -

1. 

Área de atendimento ao público:Tem balcões de atendimento, um gabinete para um 

atendimento mais personalizado e um backoffice. Esta área foi remodelada na sua totalidade 

durante o meu período de estágio. Esta renovação foi pensada com o propósito de dar à 

farmácia uma imagem mais moderna, de forma a atrair mais público. Sofreu várias 

modificações (Figura 1), nomeadamente: 

 Dispõe agora de senhas de atendimento (A-Geral; B-Prioritário; C-Manipulados), que 

permitem melhorar a organização e ordem de atendimento dos clientes; 

 Passou de um balcão único em bloco para balcões separados fisicamente. Esta 

estratégia oferece ao cliente um atendimento mais privado; 

 Instalou-se uma máquina de venda de produtos farmacêuticos, Pharma24, que contribui 

para melhorar e modernizar a imagem da farmácia.   
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Figura 1- Vista geral das instalações antes e  depois das obras. 

 

O controlo diário da temperatura e humidade é feito da parte da manhã e da parte da tarde. 

Regista-se: a temperatura do frigorífico, que deve estar entre 2-8ºC; e a temperatura e 

humidade do backoffice/armazém de medicamentos, assim como na zona do balcão de 

atendimento, sendo que a temperatura deve ser inferior a 25ºC e a humidade relativa inferior 

a  60%. 

Laboratórios: cumprem as condições no que diz respeito às instalações e equipamentos 

estipuladas na legislação [2,3]. Existem dois: o laboratório 1, onde se manipulam apenas 

cápsulas, e o laboratório 2 onde são feitos os restantes manipulados de diferentes formas 

farmacêuticas. Em ambos é obrigatória a utilização de proteção para o calçado, bata, touca, 

luvas e óculos de proteção, havendo em cada um deles, um espaço inicial reservado para os 

colaboradores se equiparem. 

Nestes locais é também obrigatório o registo da temperatura e humidade diárias. 

O laboratório 1 está divido em 4 partes: 

 Uma sala de registo destinada à receção, registo e faturação das fórmulas das receitas 

médicas prescritas; 

 Uma divisão para pesagem dos pós; 

 Uma divisão onde se faz a mistura dos pós e a encapsulação; 

 E uma divisão onde se faz a limpeza, contagem, acondicionamento, colocação e 

correção de rótulos. 

O laboratório 2 é constituído apenas por uma divisão. 
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2.3. Recursos Humanos 

A FC conta com uma equipa multidisciplinar, que se encontra de acordo com o quadro 

farmacêutico e não farmacêutico previsto na legislação [1]: 4 farmacêuticas, 8 técnicos de 

farmácia, embaladoras e pessoal administrativo (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Quadro do pessoal da Farmácia dos Clérigos 

 

3. Sistema informático 

A FC utiliza os seguintes sistemas informáticos:  Sifarma 2000 e  o Pc.Gest software e 

SAGE. O Sifarma 2000 é uma ferramenta utilizada por mais de 90% das farmácias em 

Portugal, sendo um programa fundamental nos processos de gestão e atendimento. As suas 

principais funções são: gestão dos produtos desde a sua entrada à sua saída, através de 

opções  como, “Encomendas” onde se dá entrada das mesmas e “Atendimento” onde se faz 

as vendas dos produtos; controlo de stocks; controlo de prazos de validade; leitura de receitas 

médicas eletrónicas; acesso ao histórico do utente; visualização de interações 

medicamentosas e contraindicações.  

O PC.Gest software é um programa informático que foi construído para otimizar e auxiliar 

o setor de manipulação e possui as seguintes funcionalidades: introdução da receita dos 

medicamentos manipulados (MPs) e criação das respetivas fichas técnicas; possibilidade de 

utilizar fichas técnicas já criadas e editá-las; criar e consultar fichas do médico prescritor e do 

cliente, tendo assim acesso ao histórico; e cálculo automático do preço dos MPs. 
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A SAGE é um sistema informático utilizado na FC para a gestão de stocks das matérias-

primas em utilização nos laboratórios. 

4. Encomendas  

4.1. Seleção de fornecedores, realização e receção de encomendas 

A escolha do armazenista depende sobretudo do PVF (preço de venda à farmácia) 

praticado, da existência de descontos e de prazos de entrega.  

Sobre encomendas de produtos para o balcão, a farmácia trabalha sobretudo com 3 

distribuidores/armazenistas: Alliance Healthcare, a Empifarma e a Cooprofar. Todos estes 

fazem 2 entregas diárias (de manhã e de tarde). São efetuadas, com a ajuda do Sifarma 2000 

2 encomendas diárias, uma ao final da manhã e outra ao final da tarde, tendo em conta as 

vendas efetuadas. Outro tipo de encomendas são as encomendas instantanêas, ou seja, 

pedidos pontuais que surgem no atendimento devido à falta de algum produto. Estas podem 

ser realizadas através de chamada telefónica, através do Sifarma 2000 (no caso dos dois 

primeiros armazenistas acima referidos) ou através do gadget (no caso da Cooprofar). Neste 

tipo de encomendas procede-se ao preenchimento de um documento com: o nome completo 

do cliente, contacto telefónico, nome do medicamento e dosagem, quantidade encomendada, 

estado de pagamento do produto (pago ou não pago), data e assinatura de quem fez a 

encomenda. 

Outra possibilidade são encomendas diretas aos laboratórios, compensando quando se 

pretende grandes quantidades de um produto, conseguindo melhores condições económicas. 

No meu estágio tive a oportunidade de efetuar várias encomendas instantanêas via 

telefónica, Sifarma 2000 e gadget. 

 

A receção de todas as encomendas destinadas para venda ao balcão é feita no Sifarma 

2000. É uma tarefa de extrema responsabilidade e importância e por isso tem que haver 

cuidado e rigor na entrada e conferência destas, uma vez que uma falha pode levar, por 

exemplo, a erros de stock ou erros a nível contabilístico. Todas as encomendas vêm com as 

faturas correspondentes (original e duplicado) e no caso de ser um psicotrópico vêm ainda 

uma requisição a acompanhar o produto. Na receção de encomendas todos os produtos são 

introduzidos pelo seu CNP (código nacional português), verifica-se o PV (prazo de validade) 

e o PVP (preço de venda ao público) de cada um, estabelece-se margens (definidas pela 

farmácia), exceto nos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), e no final verifica-

se se o valor total obtido corresponde ao valor indicado na fatura.  

Comecei a rececionar encomendas desde o meu primeiro dia de estágio, tendo 

ficado com essa função durante a minha permanência no balcão. 



7 
 

Em relação às encomendas de matérias-primas para uso no laboratório, a FC trabalha 

sobretudo com os laboratórios Fagron, Acofarma e Guinama, podendo as encomendas serem 

feitas através de chamadas telefónicas ou diretamente no site de cada um deles. A receção 

é feita no programa SAGE. Todas as matérias-primas vêm acompanhadas com boletins de 

análise. 

4.2. Armazenamento 

O armazenamento na área de atendimento é feito da seguinte forma: 

 Em gavetas, por ordem alfabética, separados por: comprimidos e cápsulas; pomadas e 

cremes; suspensões orais; ampolas bebíveis; pós; injetáveis; óvulos e cremes vaginais; 

tiras, agulhas e sensores do protocolo de diabéticos; enemas e supositórios; colírios; 

medicamentos veterinários; manipulados; gotas nasais; inaladores e psicotrópicos. 

 No frigorífico são guardados medicamentos que necessitam de estar conservados a 

temperaturas compreendidas entre os 2ºC e os 8ºC: vacinas, insulinas, MPs e outros 

produtos farmacêuticos. 

 No armazém de medicamentos a arrumação é feita em prateleiras. 

 Nas prateleiras existentes para lá dos balcões encontram-se apenas produtos 

farmacêuticos (não medicamentosos), como por exemplo os Produtos de Cosmética e 

Higiene Corporal (PCHC), organizados por marcas. 

O armazenamento de matérias-primas no laboratório 2 é feito de forma diferente. Este tem 

5 portas (A-F) cada uma com várias prateleiras, sendo que em cada prateleira tem várias 

posições. Cada matéria-prima tem uma localização específica, devidamente informatizada 

(ex.: Minoxidil - C.3.2.). 

No armazém do piso 2, as matérias-primas encontram-se devidamente arrumadas em 

locais específicos e assinaladas com o nome. 

Todo o armazenamento é feito segundo o princípio First Expired, Firt Out, ou seja, colocam-

se à frente os produtos com menor prazo de validade, para serem os primeiros a ser 

dispensados/ usados. 

O armazenamento de produtos dispensados ao balcão foi também uma tarefa que 

comecei a realizar desde o início. Foi assim que tive o meu primeiro contacto com a 

maioria dos produtos e nomes comerciais dos medicamentos e por isso considero uma 

atividade de extrema relevância. 

5. Gestão de Stocks, Controlo de Prazos de Validade e Devoluções 

No Sifarma 2000 é possível estabelecer um mínimo e um máximo de stock dos produdos. 

Se um produto tem como mínimo definido, por exemplo 5, uma vez atingido esse valor, 

automaticamente é inserido nas listagens de produtos vendidos que posteriormente vão ser 
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encomendados. O controlo de stocks e de PV dos produtos é feito aquando da receção de 

encomendas e mensalmente através de uma listagem retirada do Sifarma 2000.  

Durante o meu estágio fiz muitas vezes o controlo de validade, separando os 

produtos a expirar para uma gondola própria para esse fim.  

Esses produtos são posteriormente devolvidos diretamente ao laboratório ou ao 

armazenista, dependendo de como foi efetuada a encomenda. As devoluções podem ser 

efetuadas por outros motivos para além do prazo de validade expirado, nomeadamente: 

danificação de embalagens; enganos no envio do produto; enganos no ato da encomenda; e 

retirada do lote do mercado por indicação do INFARMED ou do respetivo laboratório. Para se 

proceder a uma devolução indica-se o nome do produto e o motivo da mesma, emitindo uma 

nota de devolução ao fornecedor. 

No caso das matérias-primas usadas no laboratório, o stock é atualizado semanalmente 

na SAGE. Quando o PV das matérias-primas expira, estas são encaminhadas para o 

Ambimed para posterior incineração. 

6.  Manipulação 

Um MP é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” [4]. De acordo com a receita de cada MP, é escolhida 

a técnica de preparação mais adequada. Toda a informação sobre o procedimento ou alguma 

dúvida que surja na formulação pode ser retirada consultando o Formulário Galénico 

Português (FGP), Farmacopeias, Martindale e com o auxílio dos laboratórios como por 

exemplo Fagron.  

Quando existe alguma dúvida referente à prescrição da fórmula deve-se esclarecê-la 

diretamente com o médico. Quando devidamente analisada a prescrição, procede-se à  

elaboração de uma ficha técnica que contém: a designação do MP, data, nome do utente, 

nome do médico, forma farmacêutica, um número de identificação interno, que é único (RT), 

preço, matérias-primas, material de embalagem, a descrição do rótulo e no verso a ficha de 

qualidade. Antes da elaboração deve-se certificar que a ficha técnica está de acordo com a 

prescrição e, muito importante, verificar sempre os lotes e PV de cada substância a utilizar. 

Após a elaboração do MP, este é devidamente acondicionado e por fim rotulado. O rótulo 

deve indicar: nome do doente, fórmula do MP, RT, PV, condições de conservação, instruções 

especiais (por ex.: “Agitar antes de usar”), via de administração, posologia, identificação da 

farmácia e do diretor técnico [4]. 

A manipulação no laboratório 1 é realizada maioritariamente da parte da manhã. No 

período da tarde fazem-se as seguintes tarefas:  

 Continuação da manipulação; 
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 Correção das receitas rececionadas, averiguando se estão em conformidade (dosagens 

das substâncias ativas, a existência de incompatibilidades entre elas, etc); 

 Registar as fórmulas, realização dos cálculos para obter as fichas técnicas respetivas; 

 Correção dos cálculos e fichas técnicas; 

 Ensaios de uniformidade de massa das cápsulas feitas no próprio dia. 

No laboratório 1 apenas realizei, durante alguns dias, esta última tarefa. De acordo 

com a Farmacopeia Portuguesa IX (FPIX), os ensaios de uniformidade de massa 

realizados são destrutivos. Para isso, são escolhidas aleatoriamente duas amostras, 

realizadas no próprio dia, por pessoa a manipular.  

Como descrito na FPIX, pesam-se 20 unidades individualmente retiradas ao acaso da 

mesma fórmula. Como é destrutivo pesam-se as cápsulas cheias e depois vazias. Estes 

dados são inseridos numa ficha de excel e determina-se a massa do conteúdo por diferença. 

Posteriormente verifica-se se está ou não dentro dos limites estabelecidos pela FPIX. 

No laboratório 2 são feitos diversos manipulados de diferentes formas farmacêuticas, como 

por exemplo: cremes de rosto, pomadas, geles, soluções e suspensões orais, soluções 

tópicas, espumas, champôs, supositórios, óvulos vaginais e o mais requisitado no presente, 

os cremes transdérmicos.  

Durante uma parte do meu estágio, cerca de um mês e meio, estive a fazer 

manipulados no laboratório 2, tendo feito: 

 Pomadas (ex.: pomada de vaselina enxofrada); 

 Cremes (ex.: cremes anti-rugas, anestésicos, despigmentantes, etc); 

 Soluções, espumas e champôs com minoxidil; 

 Pós para podologia; 

 Soluções auriculares (ex.: álcool boricado); 

 Suspensões pediátricas (ex.: suspensão oral de Trimetoprim a 1% (m/V), 

suspensão de griseofulvina, de propranolol, etc). 

7. Dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

7.1. Atendimento ao público 

Saber comunicar com o utente é fundamental para que o atendimento seja o mais 

esclarecedor possível, evitando ao máximo que o utente saia da farmácia com alguma dúvida. 

Existem várias fases do atendimento que se devem cumprir: receber o utente, 

cumprimentando-o, dar-lhe a atenção necessária, perceber o que o traz à farmácia, informar 

e esclarecer, e mostrar-se disponível para o que necessitar.  

A venda dos produtos é feita com a ajuda do Sifarma 2000. Cada colaborador tem o seu 

próprio utilizador e respetiva password, na qual ficam registadas as vendas efetuadas por si. 
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Quando o meio de pagamento é numerário, este é depositado no CashGuard, também 

associado ao respetivo utilizador do colaborador em atendimento. Este processo inicia-se com 

a introdução do valor da venda no CashGuard seguida do depósito supracitado, saindo 

automaticamente o troco devido. 

É realizado um caixa diário por colaborador, onde apenas entram os valores das vendas 

dos produtos comerciais realizados pelos restantes meios de pagamentos, tais como os 

cartões de débito e crédito. Relativamente às cápsulas manipuladas na farmácia regista-se o 

valor total das vendas efetuadas.  

Os medicamentos de uso humano são classificados, quanto à dispensa em público, em 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) [5]. 

7.1.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

A dispensa de MSRM está sujeita à apresentação obrigatória de uma receita médica e só 

pode ser realizada em farmácias. São considerados MSRM os que preenchem uma das 

seguintes condições: 

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

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

médica; 

 Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes 

naquele a que se destinam e por isso resultar em algum risco para a saúde; 

 Possuam substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, que seja 

indispensável aprofundar as suas atividades ou efeitos adversos; 

 Destinam-se a ser administrados por via parentérica. 

Os MSRM podem ser classificados como medicamentos de receita médica não renovável, 

medicamentos de receita médica renovável, MSRM especial e medicamentos de receita 

restrita, de utilização reservada a  certos meios especializados [5]. 

7.1.1.1.          Receitas 

A prescrição de um MSRM efetua-se mediante uma receita médica, estas podem ser: 

 Receitas eletrónicas desmaterializadas - são receitas sem papel, estando acessíveis 

por meio de equipamento eletrónico, por exemplo enviadas por sms ou e-mail, ou 

através da impressão de um Guia de Tratamento; 

 Receitas eletrónicas materializadas – quando há impressão de uma receita; 

 Receitas manuais – só nas seguintes exceções: quando há falência do sistema 

informático, quando há uma inadaptação por parte do prescritor, quando é feita ao 

domicílio e outras situações até a um máximo de 40 receitas por mês [6]. 
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A via eletrónica é a mais utilizada atualmente, e foi a que tive maior contacto durante 

o estágio. É a mais vantajosa, uma vez que, para além de facilitar a comunicação entre 

profissionais de saúde, permite aumentar a segurança tanto no ato da prescrição, como 

na  dispensa do medicamento.  

Para que uma receita seja válida tem que incluir vários elementos e cumprir com vários 

requisitos descritos na legislação, sendo dever do farmacêutico analisá-los e verificar se 

contêm todos os parâmetros necessários [6]. As receitas podem ter uma validade de trinta 

dias ou serem renováveis, apresentando uma validade de seis meses [6]. 

Outro aspeto a ter em conta são os regimes especiais de comparticipação, por exemplo, 

sempre que a prescrição se destine a um pensionista abrangido pelo regime especial de 

comparticipação, deve constar na receita a sigla “R” junto dos dados do utente, ou a sigla “O” 

no caso de o utente apresentar uma determinada patologia [6]. 
Existem determinados medicamentos que, no caso de prescrição eletrónica materializada 

ou manual, têm de ser prescritos isoladamente, isto é, a mesma receita médica não pode 

conter outros medicamentos em conjunto com estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos 

manipulados e produtos para autocontrolo da Diabetes Mellitus [7]. 

7.1.1.2.        Regime de comparticipações 

Existem várias entidades que financiam uma fração do preço dos MSRM sendo o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) o que abrange o maior número de utentes. Existem utentes que 

beneficiam da comparticipação simultânea de dois organismos, usufruindo assim de um 

sistema de complementaridade de entidades. Em relação ao SNS, a legislação prevê a 

possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de um 

regime especial. No caso do regime geral, o Estado paga diferentes percentagens do 

medicamento de acordo com os seguintes escalões: Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, 

Escalão C – 37%, Escalão D – 15%, consoante a sua classificação farmacoterapêutica. O 

regime especial de comparticipação destina-se a medicamentos utilizados no tratamento de 

determinadas patologias ou grupos especiais de utentes [8]. 

7.1.1.3.        Organização e conferência do receituário 

A conferência do receituário corresponde à verificação das receitas de forma a averiguar 

se estas cumprem com os requisitos para serem consideradas válidas. É  feita mensalmente 

para que a farmácia receba o valor relativo à percentagem comparticipada.  

Ao longo do meu estágio, de uma forma quase diária, fui organizando as receitas, 

agrupando-as por organismos de comparticipação e lotes.  
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Cada lote é constituído por 30 receitas. No final de cada mês procede-se ao fecho dos 

lotes. Este processo era da competência da farmacêutica adjunta e responsável pelo balcão 

de atendimento, sendo que nunca intervi de forma direta. 

O facto de existirem cada vez menos receitas manuais veio facilitar  este processo, uma 

vez que as receitas eletrónicas desmatearilizadas não necessitam de conferência manual. 

7.1.1.4.       Estupefacientes e psicotrópicos 

Os psicotrópicos e estupefacientes são sujeitos a uma legislação específica de modo a que 

sejam utilizados no âmbito clínico e de acordo com indicações médicas. No ato da dispensa 

de medicamentos contendo estas substâncias, o farmacêutico deve proceder ao registo de 

várias informações importantes, nomeadamente: nome do médico, nome e morada do doente, 

idade, número e data do bilhete de identidade/ cartão de cidadão, data de dispensa, entre 

outras [6]. 

7.1.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM como o nome indica não necessitam de receita médica para serem 

dispensados. Por norma não são comparticipados, salvo em casos excecionais (ficando 

nestes casos sujeitos ao regime de comparticipação dos MSRM). Os medicamentos não 

sujeitos a receita médica de venda exclusiva em farmácia (MNRM-EF) são uma subcategoria 

dos MNRM, aplicável a medicamentos que cumpram determinadas condições estabelecidas 

em protocolos de dispensa. Estes são medicamentos que embora possam ser dispensados 

sem receita, a respetiva dispensa requer a intervenção do farmacêutico e só podem ser 

dispensados em farmácias [9].  

A intervenção do  profissional de saúde no medicamento torna-se fundamental, 

principalmente no aconselhamento de MNSRM. Ao longo do meu estágio surgiram 

diversas situações para aconselhamento farmacêutico e automedicação, sendo as mais 

frequentes relacionadas com: gripe e constipações, tosse e dor de garganta, dor de 

cabeça e distúrbios gastrointestinais. Este é sem dúvida o desafio dos farmacêuticos, 

com o qual tive a  oportunidade de contactar e desenvolver os meus conhecimentos 

para um melhor aconselhamento. 

 

7.1.3. Manipulados 

Na dispensa de um medicamento MP, o farmacêutico tem que fornecer cuidadosa e 

detalhadamente toda a informação indispensável para a sua administração, realçando: a 

posologia, o modo de administração, condições de conservação, PV e outras informações que 

sejam pertinentes.  
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O PVP dos MPs é calculado automaticamente no Pc.Gest. segundo a fórmula:  (valor dos 

honorários + valor das matérias-primas + valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido 

do valor do IVA à taxa em vigor [10].  

Podem ser comparticipados pelo SNS os medicamentos MPs nos quais ocorrem as 

seguintes condições:  

 inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual substância ativa na 

forma farmacêutica pretendida;  

 existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos comerciais; 

 necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências 

terapêuticas de populações específicas, como na pediatria e geriatria. 

Os MPs comparticipados estão devidamente identificados numa lista que consta na 

respetiva legislação elaborada para o efeito, e são comparticipados em 30% do respetivo 

preço. Para que os MPs possam ser comparticipados, as receitas médicas devem indicar as 

substâncias ativas, a respetiva concentração, excipientes,  forma farmacêutica e a inscrição 

Manipulado/ MM ou faça segundo a arte (F.S.A) [11]. 

Todas as prescrições médicas que façam referência a marcas de medicamentos, produtos 

de saúde ou outros produtos, não podem ser comparticipadas [11]. 

7.1.4. Outros produtos 

A FC tem também outros produtos nomeadamente: medicamentos e produtos veterinários, 

PCHC, dispositivos médicos, produtos de puericultura, etc.  Em relação PCHP a FC trabalha 

principalmente com: Roche-Posay®, Vichy®, Isdin®, Ceravé® e mais recentemente Jowaé®. 

7.2. ParmaShop 24 

A PharmaShop24 é uma máquina que faz vendas de produtos farmacêuticos como por 

exemplo PCHC e dispositivos médicos, sendo proibido a venda de MSRM e MNSRM. 

Apresenta muitas vantagens para a farmácia e para o cliente, destacando-se a possiblidade 

de vendas fora do horário de funcionamento da farmácia, uma vez que esta, está virada para 

o exterior. Oferece privacidade ao cliente, no que diz respeito por exemplo a produtos íntimos, 

possibilitanto um aumento da compra dos mesmos e pode evitar longas filas no caso da 

máquina possuir o produto pretendido. A máquina é de fácil uso e de grande durabilidade [12]. 

8. Serviços farmacêuticos prestados 

A FC aposta em vários serviços farmacêuticos para fazer face às necessidades dos 

utentes. Dispõe de determinações bioquímicas e fisiológicas como a determinação da 

glicémia e a pressão arterial. São serviços gratuitos, o que constitui uma mais valia para a 

farmácia, por atrair utentes. Tem também consultas de nutrição, possibilidade de 

admninstração de injetáveis e prestação de primeiros socorros quando necessário.  
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Determinação de pressão arterial: É uma determinação muito importante, uma vez que 

sendo a hipertensão arterial o principal fator de risco para desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (DCV) e estas a principal causa de morte em Portugal, o seu diagnóstico 

precoce e controlo é fundamental. Na FC realiza-se a medição deste parâmetro com um 

tensiómetro automático, que determina a pressão sistólica, diastólica e a frequência cardíaca; 

ou pelo método auscultatório com um esfingomanómetro e um estetoscópio, que determina a 

pressão sistólica e diastólica. O diagnóstico de hipertensão arterial define-se como elevação 

persistente da pressão arterial sistólica igual ou superior a 140 mmHg e/ ou da pressão arterial 

diastólica igual ou superior a 90 mmHg [13]. Para que a medição seja correta, esta deve ser 

realizada nas seguintes condições: ambiente silencioso e confortável, sugere-se que o utente 

fique em repouso (sentado) durante 5 min antes da medição, promove-se a descontração do 

utente, a medição é feita com o braço ligeiramente fletido, ao nível do plano do coração e 

apoiado na mesa e sem nenhuma peça de roupa que comprima esta zona. Diariamente, a FC 

recebe utentes que pretendem efetuar um controlo dos seus valores de pressão arterial.   

Determinação da glicémia: O rastreio é importante porque, como em qualquer outra 

doença, o objetivo de se fazer um rastreio é detetar o mais precocemente possível uma 

patologia e assim pelo menos tentar evitar algumas consequências que advém, neste caso 

da diabetes não controlada, nomeadamente complicações como retinopatia diabética, 

nefropatia, pé do diabético, etc. No caso da diabetes a prevalência tem aumentado de ano 

para ano e por isso reforça-se ainda mais o seu controlo. O diagnóstico de diabetes baseia-

se nos valores de glicémia em jejum superiores a 126 mg/dl ou glicémia ocasional superior a 

200 mg/dl com sintomas clássicos associados [14]. Na FC a determinação deste parâmetro é 

efetuada com um aparelho automático de punção capilar e tiras reagentes específicas, 

utilizando sempre luvas, sendo uma medição simples e rápida. É realizada pontualmente a 

doentes diabéticos e a utentes saudáveis.  

Consultas de nutrição: Quinzenalmente, a FC tem ao dispor dos utentes consultas de 

nutrição com marcação prévia. A nutricionista avalia e reúne o máximo de informações sobre 

a alimentação e estilo de vida de cada utente, para a construção de um plano alimentar 

personalizado e para melhor aconselhar medidas que visem a perda de peso, ganho de massa 

muscular ou manutenção de peso, dependendo da situação. 

Administração de injetáveis:. A administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação é um dos serviços farmacêuticos de promoção da saúde prestado 

pelas farmácias. A administração de qualquer injetável, na FC, é executada por farmacêuticos 

com formação complementar específica, reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos. 

Há também uma balança na zona de atendimento para determinação do peso corporal e 

altura, com obtenção do IMC, destinado a qualquer utente que o pretenda fazer. 
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 Todos estes cuidados farmacêuticos prestados são um meio importante de contacto com 

o utente, que criam a oportunidade de abordar alguns temas pertinentes, ganhar a confiança 

do utente e esclarecer dúvidas. 

 Comecei a medir a pressão arterial desde a primeira semana de estágio, o que me 

deu oportunidade de começar a conhecer melhor os clientes da FC, ganhando a 

confiança deles. Também realizei algumas medições de glicémia. 

 

A FC trabalha em colaboração com a Valormed, uma sociedade sem fins lucrativos que 

tem a responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora 

de uso [15]. Existem na farmácia contentores próprios para colocar as embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso que chegam através dos utentes. É prioritário que esta recolha 

aconteça para depois os resíduos serem devidamente processados em estações de 

tratamento adequadas. Quando o contentor presente na farmácia se encontra cheio, insere-

se o código do contentor em uso no Sifarma 2000 e este é recolhido posteriormente por um 

armazenista. 

9. Formações 

As formações são indispensáveis, não só para dar a conhecer um novo produto, como para 

a constante atualização de informação. Ao longo do meu estágio tive 5 formações, ordernadas 

cronologicamente: 

 Formação MYLAN: dada na farmácia  por uma delegada, dia 6 de fevereiro (30min),  

direcionada para MNSRM, neste caso sobre LEVOTUSS ® e MILID ®.  

 Formações ISDIN: frequentei duas formações, ambas no BessaHotel, em  dias distintos. 

A primeira, dia 20 de março (2h),  teve como tema a gama ISDINCEUTICS e a segunda, 

dia 15 de maio (2h), Fotoproteção e a gama UREADIN ®. 

 Formação nailner ®: sobre onicomicoses onde apresentaram os produtos: Nailner 2 EM 

1, na forma de caneta e verniz, e Nailner TRATAMENTO & COR. A formação foi 

realizada na farmácia dia 9 de julho (30min),. 

 Formação DUXpharma: realizada também na farmácia, na minha última semana de 

estágio, dia 9 de julho (30min), com o objetivo de relembrar os produtos Hyalotim, Intivag 

e Hyalufil. 
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PROJETO 1: Proteção Solar  

1. Contextualização 

A incidência dos vários tipos de cancro da pele tem vindo a aumentar devido, sobretudo, a 

uma exposição à radiação ultravioleta (UV) exagerada [16]. Atendendo a este facto, a 

proteção solar é um tema pertinente, que deve ser abordado em todas as idades, mas 

principalmente a crianças, para que desde novos adquiram hábitos saudáveis, sabendo 

reconhecer os perigos do sol e a importância de se protegerem. Além disso as crianças são 

particularmente sensíveis aos raios UV. 

Desta forma o meu primeiro projeto consistiu numa apresentação sobre o tema “Proteção 

Solar” no colégio Liverpool do Porto (Anexo 1). Adaptei a apresentação para 2 turnos com 

crianças de diferentes idades:  

 Primeiro turno: dos 3 anos aos 7/8 anos (Anexo 2); 

 Segundo turno: dos 8/9 aos 10 anos (Anexo 3). 

1.1. O Sol  

O sol é essencial à vida na terra por diversas razões, nomeadamente as identificadas na 

Figura 2. Contudo, quando a exposição solar é exagerada a radiação solar torna-se prejudicial 

(Figura 2) devido à emissão de radiação UV [17]. 

 

Figura 2 - Efeitos benéficos e prejudiciais do sol. Adaptado de [17]. 
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1.1.1. Radiação ultravioleta 

A radiação UV faz parte do espetro de radiação solar e está dividida em 3 tipos: 

 UVC – é a radiação mais prejudicial. Contudo não atinge a superfície terrestre. 

 UVB – uma pequena percentagem da radiação UVB consegue atingir a superfície 

terrestre. Apenas penetra nas camadas mais superficiais da pele, sendo por isso 

responsável por queimaduras solares, envelhecimento da pele e promoção de cancro 

da pele. 

 UVA – corresponde a cerca de 95% da radição UV que atinge a terra. Pode penetrar as 

camadas mais profundas da pele, sendo responsável pelo efeito bronzeador imediato e 

a longo prazo pelo o envelhecimento da pele. Pode também contribuir para o 

desenvolvimento de cancro da pele [18]. 

Os níveis de radiação UV dependem de vários fatores nomeadamente: 

 Momento do dia – é ao meio dia, quando o sol se encontra na altitude máxima, que a 

radiação UV é mais intensa. Cerca de 60% da radiação UV diária é emitida entre as 10h 

e as 14h; 

 Momento do ano – geralmente  a intensidade é maior nos meses de verão; 

 Localização geográfica – quanto mais próxima é a localização do Equador mais intensa 

é a radiação; 

 Altitude – a intensidade aumenta com a altitude, uma vez que a percentagem de 

radiação retida pela atmosfera é menor; 

 Ambiente – a radiação UV é refletida em superfícies como neve, água e areia. Assim, a 

radiação UV indireta aumenta significativamente a exposição dos indivíduos à radiação. 

A areia pode refletir mais de 25% e a neve mais de 80% da radiação UV [17]. 

O índice de UV é uma medida dos níveis da radiação UV que efetivamente contribui para 

a formação de queimaduras na pele. A propensão para queimaduras depende do tipo de pele 

de cada indivíduo, assim como do tempo de exposição solar sem a pele estar devidamente 

protegida. Na Tabela 3 está indicada a relação existente entre o tipo de pele e as 

consequências de exposição solar [19]. 

Tabela 3 – Relação entre os tipos de pele e a exposição solar. Retirado de [19]. 

Tipo de 

pele 

Bronzeia Queima Cabelo Cor Olhos 

I Nunca Queima Ruivo Azul 

II Às vezes Às vezes Loiro Azul/ Verde 

III Sempre Raramente  Castanho  Cinza/ Castanho 

IV Sempre Raramente  Preto  Castanho 

 



19 
 

O índice de UV varia entre: 

 Menor que 2 - UV é baixo; 

 3 a 5 – Moderado; 

 6 a 7- Alto; 

 8 a 10 - Muito alto; 

 Superior a 11 - Extremo. 

Os valores médios do índice de radiação UV em  Portugal são: entre outubro e abril, 3 a 6, 

ou seja, moderado a alto; e entre maio e setembro, 9 a 10, correspondendo a um índice de 

UV muito alto [19]. 

1.2. Cancro da pele 

Uma exposição frequente à radiação UV pode causar cancro da pele. Os 3 tipos de cancro 

mais comuns são o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular (os 2 tipos são 

considerados cancro da pele não melanoma) e o melanoma. Este último é o tipo de cancro 

da pele mais grave [17]. 

1.2.1. Fatores de risco 

A produção de melanina difere de indivíduo para indivíduo, conferindo assim maior ou 

menor sensiblidade aos raios UV. Alguns fatores de risco para o cancro da pele são: pele 

clara, olhos claros, cabelos de tons claros, pessoas com tendência a queimar quando 

expostas à radiação solar, queimaduras graves anteriores, presença de muitos sinais, sardas, 

e história familiar de cancro da pele. 

O cancro da pele é raro em crianças, contudo é a exposição e a ocorrência de queimaduras 

nas idades mais jovens que aumenta a probabilidade de mais tarde desenvolverem cancro. 

As crianças são uma parte da popupalção de maior risco uma vez que têm uma pele mais 

sensível e estão mais tempo expostas ao sol [17]. 

1.3. Medidas de proteção solar 

 Vestir roupa e usar acessórios, como por exemplo: boné ou chapéu de modo a proteger 

a cabeça, os olhos e as orelhas, óculos de sol com proteção, roupa fresca e clara, como 

calções e t’shirt; 

 Evitar estar ao sol nas horas em que a radiação UV é mais intensa, entre as 11:30h e 
as 16:30h; 

 Usar protetor solar: deve sempre utilizar-se o protetor solar com maior fator de proteção 

– FPS 50. Este deve ser aplicado antes de sair de casa e a sua aplicação renovada de 

2 em 2h e depois de ir à água, seja no mar ou na piscina; 

 Optar pela sombra: devem-se procurar locais frescos, principalmente nas horas em que 

o sol está intenso. Desta forma evita-se uma exposição solar direta. Contudo, os raios 
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solares são refletidos e por isso nunca se está completamente protegido à sombra, 

havendo a necessidade de usar protetor solar para uma proteção mais eficaz; 

 Beber muita água para não desidratar; 

 Ter em conta a regra da sombra: “Sem sombra, procure sombra”, ou seja, quando a 

sombra é menor do que o corpo, não se pode estar ao sol. Quando é maior do que o 

corpo pode-se estar ao sol, sempre com a devida proteção solar [17]. 

 

PROJETO 2:  Luta contra a Obesidade  

2.  Contextualização 

A obesidade é um dos principais problemas de saúde pública em Portugal, sendo que o 

número de obesos e de pessoas com excesso de peso tem vindo a aumentar de ano para 

ano. Aliado a esta preocupação crescente, a nutrição e o desporto são áreas do meu 

interesse, tendo por isso optado por desenvolver um projeto sobre a obesidade. Surgiu então 

a oportunidade de realizar o “dia contra a obesidade” (Anexo 4), de forma a sensibilizar os 

utentes: 

 Comecei por abordá-los com um Quizz sobre alimentação e obesidade, com o objetivo 

de os informar, de uma forma interativa, testando os seus conhecimentos acerca deste 

tema. O Quizz foi realizado através de um tablet, onde tinham a  possibilidade de no 

final verificarem as respostas  certas e erradas (Anexo 5); 

 Elaborei um panfleto com o título “Luta Contra a Obesidade”. Este era entregue aos 

utentes após terem respondido ao Quizz. O panfleto aborda os tópicos mais pertinentes 

sobre o tema, respondendo a todas as perguntas feitas no Quizz (Anexo 6 e 7); 

 A quem respondesse ao Quizz era dada a oportunidade de se pesarem gratuitamente 

numa balança de bioimpedância, com o acompanhamento da nutricionista da farmácia.  

2.1. Definição e classificação de obesidade  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), excesso de peso e obesidade são 

definidos por uma acumulação anormal ou excessiva de gordura [20]. A obesidade é 

considerada uma doença crónica [21] e um dos maiores problemas de saúde pública em 

Portugal e no mundo. O índice de massa corporal (IMC) é um indicador de obesidade e 

corresponde à razão entre o peso e o quadrado da altura de cada indivíduo. A classificação 

do IMC e o respetivo risco de saúde associado está representado na Tabela 4 [21]. 
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Tabela 4 - Classificação do IMC. Adaptado de [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Panorama em Portugal 

Relativamente ao consumo alimentar dos portugueses, verificou-se em 2016 os seguintes 

hábitos alimentar inadequados: 

 53% da população consome menos hortícolas que o recomendado; 

 41% consome refrigerantes diariamente; 

 76,9% ultrapassa o valor máximo recomendado de sal por dia. 

Neste mesmo ano, a prevalência de obesidade em Portugal foi de 22,3%. Somando a este 

número a prevalência de indivíduos pré-obesos, 34,8%, dá um total de 57,1 de percentagem 

de pessoas com excesso de peso. É ainda importante salientar que 25% das crianças e 81% 

dos idosos em Portugal são obesos. Verificou-se também que a prevalência de inidvíduos 

com excesso de peso é superior em indivíduos com menos escolaridade [22]. 

2.3. Etiologia 

A obesidade resulta principalmente de um desequilíbrio entre as calorias consumidas e as 

gastas, sendo os principais fatores de risco os genéticos, socioeconómicos, metabólicos e o 

estilo de vida adotado. 

Genética: O contributo genético é um forte fator de risco para o desenvolvimento da 

obesidade. 

Metabolismo: Cada inivíduo tem um metabolismo diferente, sendo esta componente uma 

possível explicação para uma maior ou menor tendência do indivíduo no seu ganho de peso. 

Diferenças hormonais também desempenham um papel determinante. Um exemplo é a 

grelina, uma hormona que regula o apetite, sendo que se os seus níveis aumentarem, 

desencadeiam um aumento de apetite. 

Estilo de vida: Ingerir calorias em excesso aliado a uma vida sendentária são das 

principais causas da obesidade [23]. 

Classificação IMC Risco de saúde 

Baixo peso <18,5 Baixo* 

Peso normal 18,5 – 24,9 Médio 

Pré-obesidade 25,0 - 29,9 Aumentado 

Obesidade de grau I 30,0 – 34,9 Moderadamente 
aumentado 

Obesidade de grau II 35,0 – 39,9 Muito aumentado 

Obesidade de grau III ≥40 Muitíssimo 
aumentado 
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2.4. Consequências 

A obesidade está associada a um elevado risco de mortalidade e co-morbilidades, em 

particular: DCV, como hipertensão arterial e dislipidémia, diabetes tipo 2, patologias 

osteoarticulares, certos tipos de cancro e problemas psicossociais. 

O risco do desenvolvimentos destas co-morbilidades aumenta com o aumento do IMC [20]. 

2.5. Medidas preventivas 

Sem dúvida que ter hábitos alimentares saudáveis e praticar atividade física são a melhor 

forma de prevenção para o excesso de peso.  

Para isso deve-se [24, 25]: 

 Fazer uma alimentação variada, distribuindo regularmente as refeições diárias. Deve-

se fazer por dia 5 a 6 refeições, evitando estar mais de 3:30 h sem comer; 

 Garantir uma boa hidratação ao longo do dia;  

 Substituir o sal por ervas aromáticas e especiarias;  

 Comer pausadamente e mastigar muito bem os alimentos;  

 Respeitar as porções diárias recomendadas de cada grupo presente na roda dos 

alimentos portuguesa (Figura 4); 

 É importante saber ler e interpertar os rótulos presentes nos alimentos. Deve-se 

comparar os rótulos com os descodificadores de rótulos da Direção-Geral de Saúde 

(DGS) (anexo 7) e assim perceber rapidamente quais os alimentos que devemos 

consumir com mais frequência, com moderação ou mesmo evitar [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Roda dos Alimentos e porções diárias recomendadas. Adaptado de [25]. 
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2.6. Tratamento 

O tratamento da obesidade tem que ser personalizado e adequado às condições de cada 

indivíduo. Sempre que possível a primeira etapa do tratamento passa por uma mudança no 

estilo de vida, o que implica mudanças na alimentação e na regularidade com que se pratica 

exercício físico. Nas situações em que as medidas anteriores não são suficientes, e quando 

apropriado, o tratamento farmacológico é uma opção. A cirurgia bariátrica é uma possibilidade 

apenas em casos de obesidade mórbida e nos casos em que nenhum dos tratamentos, 

incluindo o farmacológico, funcionou [27]. 

2.7. Bebidas alcoólicas 

Portugal é um dos países da União Europeia com um dos maiores consumos de bebidas 

alcoólicas e prevalência de problemas associados a este facto. O elevado consumo destas 

bebidas está relacionado com a existência de uma forte produção vinícola em Portugal, sendo 

principalmente  sob a forma de vinho (55%), cerveja (31%) e bebidas espirituosas (11%)  [28]. 

Este é também um problema de saúde pública em Portugal, não sendo muitas vezes 

valorizado pela população. 

Não obstante os efeitos prejudiciais que têm para a saúde, as bebidas alcoólicas 

apresentam  um elevado valor calórico: 7 kcal/g. É um valor superior ao dos nutrientes, como 

proteínas e hidratos de carbono (4 kcal/g), sendo apenas excedido pelo valor energético dos 

lípidos (9 kcal/g). Na Tabela 5 estão representadas as calorias atribuídas a diferentes bebidas 

alcoólicas (por 100 ml) [29]. 

 

Tabela 5 - Valor calórico de bebidas alcoólicas. Adaptado de [28]. 

Bebida (100ml) Kcal 

Licor simples 292 

Aguardente 308 

Brandy 246 

Cerveja branca 29 

Cerveja preta 22 

Cerveja sem álcool 7 

Gin  222 

Rum  222 

Whisky  222 

Vinho espumante doce 107 

Vinho maduro branco 72 

Vinho maduro tinto 65 

Vinho verde branco 59 

Vinho verde tinto 57 
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Ao contrário dos alimentos, as calorias do álcool são isentas de nutrientes, pelo que são 

designadas de  “calorias vazias” [28]. 

A título de curiosidade e comparando calorias pode-se verificar que: 

 Um copo de vinho branco (250 ml) pode fornecer até 180 kcal, o que equivale a por 

exemplo 2 rissóis de camarão; 

 Uma Pina Colada pode conter até 245 kcal, o que equivale a um cheeseburguer [28]. 

É importante que as bebidas alcoólicas contenham rotulagem com informação nutricional, 
para que assim se possam tomar decisões informadas [28]. 

2.8. Quizz  

De modo a obter informação real dos conhecimentos sobre o tema obesidade e 

alimentação, foi realizado um Quizz, constituído por 5 perguntas de escolha múltipla, à 

população, maioritariamente utentes da farmácia (o número de respostas recolhidas foi de 

45). Os resultados destas respostas, podem ser analisados nos gráficos que constam do 

Anexo 8. 

À pergunta “Qual a percentagem de pessoas com excesso de peso em Portugal?” um total 

de cerca de 69% dos inquiridos respondeu acertadamente: 60%.  

À pergunta “Quantas refeições se deve fazer por dia?” 40% dos inquiridos não respondeu 

corretamente, sendo que  20% destes acha que se deve realizar 3 a 4 refeições por dia, e 

outros 20% considera que se deve fazer 7 a 8 refeições. 

À pergunta “O IMC é” um total de 60% dos inquiridos respondeu acertadamente: índice 

que relaciona o peso com a altura. 

À pergunta “Segundo a nossa roda dos alimentos, a maior porção diária deve ser de:” 

apenas 31% respondeu cereais e derivados, tubérculos. Sendo que a maioria dos inquiridos 

respondeu erradamente Hortícolas.  

A pergunta “Qual tem mais calorias?” foi a que obteve mais respostas erradas. Entre um 

rissol e um copo de vinho branco, 66% dos inquiridos pensa ser o rissol o alimento que contém 

mais calorias.  

À pergunta “Considera ter uma alimentação saudável?” cerca de metade considera não 

ter. 

2.9. Análise de bioimpedância 

A análise de bioimpedância é um método não invasivo e de relativamente baixo custo. É  

muito utilizado na determinação da composição corporal, assim como na avaliação de certas 

condições clínicas, nomeadamente em doenças hepáticas, na diabetes, em nutrição, em 

terapias de reabilitação, em nefrologia, entre outros casos. 

A balança Inbody utiliza o método de análise de impedância bioelétrica, medindo a água 

corporal de forma a obter um índice de impedância, através da aplicação de uma pequena 
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corrente alternada. Esta tecnologia utiliza frequências múltiplas e faz uma medição segmentar 

direta, analisando a composição do braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna 

esquerda e tronco. Para isso possui oito elétrodos que são colocados no corpo, dois em cada 

mão e dois em cada pé [30]. 

A balança utilizada, permitiu a análise de muitos parâmetros, nomeadamente [31]: 

 Análise da composição corporal, ou seja, o peso corporal total e fracionado por teor de 

água corporal, minerais, proteínas e gordura; 

 Análise e comparação da massa magra e da massa gorda, determinando a massa gorda 

corporal e a massa músculo-esquelética; 

 IMC; 

 Análise segmentar da massa magra e da massa gorda por cada parte do corpo; 

 Nível de gordura visceral. 

 

  

PROJETO 3: Folheto informativo “Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% 

(m/V)” 

3. Contextualização 

A suspensão oral de Trimetoprim a 1% (m/V) é um manipulado realizado na FC mediante 

prescrição médica, principalmente para fins pediátricos. Uma vez que passei grande parte do 

meu estágio no laboratório e tratando-se do MP pediátrico mais requisitado na FC nesse 

campo, resolvi elaborar um folheto informativo (Anexo 9) alusivo a esta formulação. Contribuiu 

também para esta escolha o facto de haver muitas dúvidas, por parte dos cuidadores, relativas 

ao procedimento para administrar a dose adequada de uma forma rigorosa.  

Este projeto teve o propósito de complementar a informação contida no rótulo do MP, 

dando ainda a conhecer outras possibilidades de preparação da suspensão, indicando por 

exemplo, outros sabores e a possibilidade de conter sacarose ou não. Optei por simplificar a 

informação, não colocando reações adversas ou contra-indicações uma vez que muitas vezes 

são mal interpretadas e razão para alarme. 

Espero que este folheto seja um ponto de partida para novos folhetos relacionados com os 

restantes MPs. 

3.1. Composição e usos terapêuticos 

O trimetoprim é um agente antibacteriano do grupo das diaminopirimidinas, usado no 

tratamento de infeções provocadas por diversos microrganismos, alguns mencionados na 

Figura 5 [32]. O seu mecanismo de ação passa por bloquear uma via metabólica essencial 

nas bactérias para a síntese de ácidos nucleicos e de proteínas. O trimetoprim inibe  a enzima 
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dihidrofolato redutase, resultando numa acumulação de ácido dihidrofólico e na depleção do 

ácido tetrahidrofólico (Figura 5), não havendo desta forma a síntese de purinas e pirimidinas 

[33]. Apesar deste antibiótico não inibir apenas a enzima dihidroredutase bacteriana, a sua 

afinidade para esta é muito maior do que para a enzima humana, conferindo uma baixa 

toxicidade. A nível de medicamentos comerciais, em Portugal apenas existe o trimetoprim em 

associação com sulfametoxasol. Esta suspensão contendo o trimetoprim isoladamente 

apresenta menos efeitos secundários do que quando em associação com sulfonamidas, 

sendo mais vantajosa especialmente para crianças em determinadas situações. Está indicada 

para o tratamento de gastroenterites, infeções do trato respiratório e na profilaxia e tratamento 

de infeções urinárias [32]. 

No FGP estão descritas 2 formulações: Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% (m/V) e 

Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% (m/V), isenta de açúcar. 

A suspensão é aromatizada com uma essência hidrossolúvel de banana, como descrito no 

FGP, que contribui para aumentar a adesão à terapêutica, tal como a sacarose [32]. Contudo, 

caso o utente pretenda, existe a possibilidade usar outras essências desde que estejam 

disponíveis e descrito o seu uso. Um exemplo é o  aroma a cereja presente no Syrspend SF®, 

um veículo que pode ser utilizado na sua preparação [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Mecanismo e atividade do Trimetoprim. Baseado em [32] e [33]. 

 

3.2. Posologia e modo de administração 

Imediatamente antes da administração deve-se retirar a suspensão do frigorífico e deixar 

à temperatura ambiente durante alguns minutos. De seguida deve-se agitar muito bem de 

modo a que a suspensão fique bem homogénea. Para que a toma seja a mais rigorosa 

possível recomenda-se a utilização de uma seringa  graduada na medição do volume da dose 
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a administrar. A dose depende do estado e características do utente e do tratamento em 

questão. Na Tabela 6 está representado um esquema posológico padrão, descrito no FGP, 

para diferentes situações clínicas [32]. 

 

Tabela 6 - Esquema posológico padrão da Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% (m/V). Retirado de [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Efeitos indesejáveis 

O trimetoprim usado isoladamente é de um modo geral bem tolerado. Os efeitos adversos, 

quando existentes, são ligeiros e transitórios, sendo os mais comuns as reações de 

hipersensibilade e perturbações gastrointestinais. Podem ainda ocorrer afeções 

hepatobiliares, erupções exantematosas, dermatite exfoliativa, Síndrome de Steven-Johnson, 

apesar da probabilidade ser reduzida [32]. 

3.4. Contra-indicações 

A suspensão está contra-indicada nas seguintes situações: 

 Indivíduos com  hipersensibilidade ao trimetoprim; 

 Doentes com alterações hematológicas graves, particularmente com anemia 

megaloblástica; 

 Grávidas e lactantes. 

O tratamento deve ser interrompido se: 

 O doente apresentar febre, palidez ou outro sintoma de discrasia sanguínea; 

Deve-se ter especial atenção e precaução nos seguintes casos: 

 Em tratamentos prolongados deve-se realizar um controlo hematológico regular; 

 Doentes com insuficiência renal ou hepática devem tomar uma dose inferior ao longo 

do tratamento; 

 A suspensão com sacarose não deve ser administrada a diabéticos, devendo optar-se 

pela Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% (m/V), isenta de açúcar [32]. 

Infeções agudas Profilaxia das infeções 

urinárias 

0,3-0,4 ml/kg peso, 2 vezes 

por dia, durante 10 dias 

consecutivos 

(dose máxima por toma: 

150mg) 

0,1-0,2 ml/kg peso, 1 vez por 

dia, à noite 

(dose máxima por toma: 

100mg) 
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3.5. Interações 

Devido à existência de interações medicamentosas, não deve ser administrado a doentes 

que façam a seguinte medicação: ciclosporina, digoxina, fenitoína, procainamida, varfarina ou 

zidovudina [32]. 

3.6. Quais os sintomas de intoxicação e como atuar 

Erros cometidos na medição da dose a administrar ou o facto da suspensão se encontrar 

ao alcance das crianças são os principais motivos que estão na origem da sobredosagem. A 

ingestão de doses de trimetoprim superior a 1 grama, o equivalente a 100ml, pode provocar 

toxicidade, manifestando-se principalmente por náuseas e vómitos, diarreia, depressão 

mental, confusão e dilatação facial. Pode também ocorrer depressão da medula óssea e 

aumento do valor das transaminases. Caso surja algum destes sintomas na criança, esta deve 

ser imediatamente levada para o hospital para se proceder à desintoxicação.  

Manter sempre fora da vista e do alcance das crianças. [32] 

 

3.7. Validade e Conservação 

O prazo de validade e o modo de conservação dependem dos veículos utilizados na 

preparação da suspensão: 

 No caso de se ter utilizado como veículo o xarope simples, o prazo de validade é de 2 

meses depois de aberto e deve ser conservado no frigorífico [32];  

 No caso de se ter utilizado como veículo SyrSpend SF®, este é estável por 90 dias, 

podendo ser conservado no frigorífico ou a uma temperatura inferior a 25ºC [34].  

 

 

PROJETO 4: Panfleto “Febre na Criança, tem dúvidas?” 

4. Contextualização 

A febre é uma condição muito comum, principalmente nas crianças. Na maior parte dos 

casos não é necessário nenhum tratamento, acabando por desaparecer naturalmente num 

curto espaço de tempo. Apenas quando há desconforto e este não é aliviado com medidas 

não farmacológicas, é necessário tratamento antipirético farmacológico. Muitas vezes este 

tipo de tratamento é efetuado sem recorrer aos serviços de saúde o que levanta muitas 

dúvidas nos cuidadores e familiares. Para colmatar eventuais erros relacionados com 

automedicação, desenvolvi um panfleto sobre a febre, de forma a esclarecer várias questões 

como a temperatura a partir da qual se considera a existência de febre, métodos de medição, 

medidas não farmacológicas e farmacológicas e quando se deve recorrer aos serviços de 

saúde.  
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Este panfleto foi direcionado a todo o tipo de utentes e por isso utilizei uma linguagem 

acessível e clara, com auxílio de esquemas e imagens, de modo a facilitar a compreensão da 

informação (Anexo 10). 

 

4.1. Definição e etiologia 

A temperatura corporal é um sinal vital que varia ao longo da vida. Define-se por febre uma 

temperatura igual ou superior a 1,0ºC acima da média das temperaturas basais de cada 

indivíduo [35].   

Geralmente a febre é causada por vírus ou bactérias. Estes agentes patogénicos produzem 

substâncias pirogénicas capazes de atuar ao nível do termorregulador hipotalâmico. Os 

pirogénios exógenos podem induzir a formação de pirogénios endógenos, e ambos podem 

estimular a síntese de prostaglandinas (PG), particularmente PGE2, que atua no centro 

regulador da temperatura corporal, o hipotálamo, ativando o centro termorregulador e 

causando um aumento da temperatura corporal, originando febre (Figura 6) [36]. 

Há alguns fármacos e outros processos fisiopatológicos que também podem induzir febre.  

A febre surge como um mecanismo de defesa do organismo no combate à infeção, sendo 

a maior parte das vezes uma situação auto-limitada. Contudo, pode criar desconforto, sendo 

necessário por vezes uma avaliação clínica. 

 
Figura 5 - Mecanismo de formação da febre. Baseado em [36]. 

4.2. Medição da temperatura 

Existem diferentes termómetros para medir a temperatura corporal: termómetro digital, de 

coluna líquida de galinstan ou de infravermelhos; a escolha depende do local da medição e 

da idade da criança. A medição deve ser preferencialmente: retal (o método mais rigoroso); 

axilar (o mais prático);  timpânica (só a partir dos 3 anos) e oral (só a partir  dos 5 anos) [35]. 

Medição retal: Para uma correta medição deve-se introduzir o termómetro digital no ânus 

e esperar até ao primeiro toque. Considera-se febre quando a temperatura retal é superior a 

1ºC acima da temperatura média individual basal ou quando a temperatura retal é superior a 

38ºC. 
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Medição axilar: Para uma correta medição, deve-se colocar o termómetro digital 

(desligado) na axila, mantendo o braço encostado ao tronco durante 5 minutos. Só após este 

período é que se liga o termómetro e espera-se pelo toque. Considera-se febre quando a 

temperatura axilar é superior a 1ºC acima da temperatura média individual basal ou quando a 

temperatura axilar é superior a 37,6ºC (com a leitura após 5 minutos). 

Medição timpânica: Para uma correta medição, devem ser sempre realizadas 3 

determinações consecutivas e considerar o maior valor de temperatura. A deteção da 

radiação infravermelha deve ser a da membrana timpânica e não a do canal auditivo externo. 

Considera-se febre quando a temperatura timpânica é superior a 1ºC acima da temperatura 

média individual basal ou quando a temperatura timpânica é superior a 37,8ºC. 

Medição oral: Para uma correta medição o termómetro deve ser colocado na boca debaixo 

da língua e com a boca fechada, desligado durante 3 minutos e só depois fazer a medição. 

Considera-se febre quando a temperatura oral é superior a 1ºC acima da temperatura média 

individual basal ou quando a temperatura oral é superior a 37,6ºC [35]. 

 

4.3. Medidas antipiréticas  

A febre funciona como mecanismo de defesa à infeção, uma vez que uma temperatura 

elevada protege-nos através de diferentes mecanismos, nomeadamente sabe-se que, por 

exemplo, a temperatura ótima de replicação de agentes patogénicos infeciosos humanos é 

37°C, havendo inibição da reprodução a temperaturas elevadas [36]. Desta forma, a 

terapêutica antipirética apenas faz sentido em casos onde há desconforto ou para prevenir 

complicações associadas à febre. 

4.3.1. Medidas gerais 

No caso de haver desconforto, as medidas gerais são as primeiras que se devem adotar. 

Deve-se [35]: 

 Manter uma temperatura ambiental amena (à volta de 20ºC); 

 Adequar o vestuário, vestindo roupa ligeira se sentir calor e mais roupa quando se 

sentir frio; 

 Promover a ingestão de líquidos (água ou leite no caso de lactentes); 

 Alimentar a criança sem forçar. 

4.3.2. Medidas específicas 

Estas medidas só devem ser adotadas no caso das medidas gerais, anteriormente 

referidas, não serem suficientes para alívar o desconforto. 

Paracetamol: É o fármaco de primeira linha para o tratamento da febre na criança. As 

doses a administrar dependem se a administração é oral ou retal (suspensão oral e 
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supositórios respetivamente), da idade e do peso da criança. O intervalo das tomas depende 

da dose a administrar. Deve-se respeitar a posologia prescrita pelo médico, ou seguir as 

indicações presentes na bula do medicamento. 

Ibuprofeno: Apenas está indicado no caso de alergia ao paracetamol ou quando não se 

obtém os efeitos desejados com a toma de paracetamol. Há a possibilidade de intercalar o 

ibuprofeno com o paracetamol se houver recorrência de febre antes do intervalo mínimo de 

toma do paracetamol. Contudo considera-se que este procedimento não tem justificação 

clínica, não devendo por isso ser rotina. 

O ibuprofeno apenas está indicado para bebés com idade superior a 6 meses e antes de 

da toma deve-se ter em conta as suas contra-indicações.  

Quanto à posologia deve-se de respeitar a prescrita pelo médico e/ou o indicado na bula 

do medicamento [35]. 

 

4.4. Sinais e sintomas a vigiar 

A criança com febre deve ser vigiada, tendo especial atenção ao aparecimento de sinais 

de alerta, tais como [35]:  

 Convulsões;  

 Olhar fechado e cansado; 

 Sonolência e aumento do tempo do sono ou sono muito perturbado; 

 Choro frágil e intenso que não acalma com facilidade; 

 Gemido persistente; 

 Manchas na pele; 

 Dificuldade em movimentar o pescoço; 

 Dificuldade em respirar; 

 Urina com mau cheiro e/ou cor turva; 

 Calafrios prolongados na subida térmica;  

 Vómitos repetidos; 

 Recusa totalmente os alimentos e líquidos.  

 

4.5. Referência ao médico 

Deve-se levar uma criança com febre ao médico em qualquer uma das seguintes situações: 

 Quando a criança tem idade inferior a 3 meses; 

 Quando a temperatura axilar é superior a 39ºC ou retal superior 40ºC (idade inferior 

a seis meses); 

 Quando a temperatura axilar é superior a 40ºC ou retal superior 41ºC, (idade 

superior a seis meses); 
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 Criança com patologia crónica grave; 

 Se apresenta algum sinal de alerta; 

 Febre com duração superior a 5 dias completos ou reaparecimento de febre após 

2 a 3 dias de apirexia [35]. Contudo não se deve administrar paracetamol mais de 

3 dias consecutivos. Por isso no caso de se estar a fazer medicação e os sintomas 

se agravarem ou persistirem por mais de 3 dias, deve-se consultar o médico [37]. 

 

 

PROJETO 5: Dias comemorativos no facebook da Farmácia dos Clérigos 

5. Contextualização 

A página da FC no facebook é umas das vias de divulgação que esta farmácia tem ao 

dispor dos utentes. É uma das redes sociais mais utilizadas a nível mundial. Pode ser usada 

em qualquer lugar, sendo a informação atualizada ao minuto, constituindo assim uma 

vantagem de comunicação. No facebook da FC pode encontrar-se: informação dos rastreios 

que se realizam na farmácia, vários descontos, novos produtos à venda e outras publicações 

que sejam pertinentes. Com o intuito de dinamizar a página do facebook da FC, um dos meus 

projetos consistiu em publicações alusivas a dias comemorativos da área da saúde. O objetivo 

destas publicações foi dar a conhecer esses dias aproveitando para sensibilizar os utentes 

para alguns perigos associados assim como incentivar à prevenção. As publicações foram 

sobre: o Dia mundial da hipertensão (Anexo 11), o Dia nacional da luta contra a obesidade 

(Anexo 12) e o Dia mundial sem tabaco (Anexo 13). 

 

5.1. Dia mundial da hipertensão 

O dia mundial da hipertensão é celebrado todos os anos a 17 de maio. A hipertensão 

arterial é o principal fator de risco para as DCV, e apesar das tendências decrescentes 

descritas, as DCV ainda ocupam a primeira posição como principal causa de morte em 

Portugal [38].  Sendo indispensável alertar a população sobre as causas, os fatores de risco 

e sobretudo de como prevenir as DCV. Relembrando medidas de prevenção tão simples 

como: praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação saudável, não fumar, 

controlar o peso, a pressão arterial, o colesterol e a glicémia. Deve-se também diminuir o 

consumo de sal, substituindo-o, por exemplo, por ervas aromáticas e especiarias. A OMS 

recomenda um máximo de 5g de sal por dia (para adultos) [39]. 
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5.2.  Dia nacional da luta contra a obesidade 

No dia 19 de maio de 2018 celebrou-se o dia nacional da luta contra a obesidade. A 

necessidade de abordar este tema é cada vez mais importante. Em Portugal, comer de uma 

forma pouco saudável é o principal fator responsável pela perda de anos de vida saudável e 

a obesidade é o maior problema de saúde pública [22]. É necessário promover hábitos 

alimentares saudáveis e uma vida mais ativa. 

 

5.3. Dia mundial sem tabaco 

No dia 31 de maio de 2018 celebrou-se o dia mundial sem tabaco. Pretende-se com este 

dia sensibilizar fumadores e não fumadores com o propósito de diminuir a taxa de tabagismo. 

O fumo do tabaco contém mais de 7000 substâncias tóxicas e mais de 70 substâncias 

cancerígenas. O tabaco é uma das principais causas evitáveis de morte prematura por cancro, 

por doenças respiratórias e por doenças cérebro-cardiovasculares, registando-se, 

anualmente, um número de mortes no mundo acima de sete milhões. Por isso deixar de fumar 

é a forma mais eficaz de reduzir substancialmente este número, promovendo uma melhor 

qualidade de vida [40]. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 –  Fotos no Colégio Liverpool 
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ANEXO 2 - APRESENTAÇÃO PROTEÇÃO SOLAR: 1ºTURNO 
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ANEXO 3 - APRESENTAÇÃO PROTEÇÃO SOLAR: 2ºTURNO 
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     1

                                                
1 Diapositivos 12-24 em falta, são iguais aos apresentados em anexo 2 - apresentação Proteção solar: 1ºturno 
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ANEXO 4 – Decoração do “Dia contra a obesidade” na FC 
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ANEXO 5 – QUIZZ – Luta contra a obesidade 
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 ANEXO 6 – Panfleto “Luta contra a obesidade”
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ANEXO 7 – Descodificadores de rótulos da DGS destacáveis no panfleto 
“Luta Contra a Obesidade” 
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ANEXO 8 – Respostas obtidas no QUIZZ 

 

Respostas dos inquiridos à pergunta: “Qual a percentagem de pessoas com excesso 
de peso em Portugal?" 

 

 

Resposta dos inquiridos à pergunta: "Quantas refeições se deve fazer por dia?” 

 

 

 

Resposta dos inquiridos à pergunta: "O IMC é:" 
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Respostas dos inquiridos à pergunta: pergunta “Segundo a nossa roda dos alimentos, 
a maior porção diária deve ser de:” 

 

 

 

Respostas dos inquiridos à pergunta: "Qual tem mais calorias?" 

 

 

 

 

Respostas dos inquiridos à pergunta: "Considera ter uma alimentação saudável?" 
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ANEXO 9 – Folheto informativo “Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% 
(m/V)” 
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ANEXO 10 – Panfleto “Febre na Criança, tem dúvidas?” 
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ANEXO 11 – Publicação no FACEBOOK: Dia Mundial da Hipertensão 
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ANEXO 12 – Publicação no FACEBOOK: Dia Nacional da Luta Contra a 
Obesidade 
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ANEXO 13 – Publicação no FACEBOOK: Dia Mundial Sem Tabaco 

 




