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RESUMO 

 O presente documento resume todo o percurso ao longo deste período de seis 

meses de farmácia comunitária, a última etapa do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, na Farmácia 

Barbosa, o qual representa o primeiro contato do estudante com a vida profissional. 

 O relatório encontra-se dividido em duas partes: as atividades desenvolvidas e os 

temas abordados. A primeira parte incide sobre a minha experiência como estagiária na 

Farmácia Barbosa, enumerando as tarefas desempenhadas, nomeadamente 

funcionamento e gestão da farmácia, dispensa de medicamentos, cuidados, serviços e 

aconselhamento farmacêuticos. 

 A segunda parte compila os projetos desenvolvidos ao longo do estágio, a minha 

intervenção na comunidade. Esta subdivide-se em quatro partes distintas, para que 

pudesse abranger todas as faixas etárias. As ideias surgiram durante o decorrer do estágio, 

após perceção de carência de informação relativa a alguns temas na comunidade. Assim, 

para as crianças realizei uma ação de sensibilização oral nas escolas primárias, para os 

mais jovens dinamizei o facebook da Farmácia Barbosa, para o género feminino um 

panfleto sobre a toma da pílula e para a população mais adulta e idosa um rastreio 

cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Barbosa 

ÍNDICE GERAL 

 

AGRADECIMENTOS ..................................................................................................................iv 

RESUMO ...................................................................................................................................... v 

ÍNDICE GERAL ...........................................................................................................................vi 

LISTA DE ABREVIATURAS ..................................................................................................... ix 

INDÍCE DE ANEXOS .................................................................................................................. x 

ÍNDICE DE TABELAS ................................................................................................................ x 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................. xi 

PARTE I ........................................................................................................................................ 1 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 1 

2. FARMÁCIA BARBOSA .......................................................................................................... 1 

2.1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ................................................................................... 2 

2.2. RECURSOS HUMANOS ...................................................................................................... 2 

2.3. PERFIL DOS UTENTES ....................................................................................................... 2 

2.4. ESPAÇO EXTERIOR ............................................................................................................ 2 

2.5. ESPAÇO INTERIOR ............................................................................................................. 3 

2.6. PARTICULARIDADES ........................................................................................................ 4 

2.7. FONTES DE INFORMAÇÃO ............................................................................................... 4 

3. GESTÃO ................................................................................................................................... 5 

3.1. SISTEMA INFORMÁTICO .................................................................................................. 5 

3.2. GESTÃO DE STOCKS ......................................................................................................... 5 

3.3. GESTÃO DE ENCOMENDAS ............................................................................................. 6 

3.3.1. DISTRIBUIDORES ............................................................................................................ 6 

3.3.2. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS E MARCAÇÃO DE PREÇOS ..................................... 7 

3.3.3 RESERVAS ......................................................................................................................... 8 

3.3.4. ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS ......................................................................... 8 

3.3.5. GESTÃO DE DEVOLUÇÕES ........................................................................................... 9 

3.4. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE........................................................................ 9 

3.5. CONTROLO DA HUMIDADE E TEMPERATURA ......................................................... 10 

3.6. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO ...................................................................................... 10 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS ...................................................................................... 11 

4.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA .................................................... 11 

4.2. PRESCRIÇÃO MÉDICA .................................................................................................... 11 

4.3. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES...................................... 12 

4.4. MEDICAMENTOS GENÉRICOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA ................................... 13 

4.5. SISTEMAS DE COMPARTICIPAÇÃO ............................................................................. 13 



 

vii 

 

 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Barbosa 

4.6. MEDICAMENTOS MANIPULADOS ................................................................................ 14 

4.7. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA ........................................... 15 

4.8. OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE ................................................................................... 16 

4.8.1. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO................................................................ 16 

4.8.2. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL .......................................... 16 

4.8.3. PUERICULTURA ............................................................................................................ 16 

4.8.4. DISPOSITIVOS MÉDICOS ............................................................................................. 16 

4.8.5. SUPLEMENTOS ALIMENTARES ................................................................................. 17 

4.8.6. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS .......................................................................... 17 

5. CUIDADOS E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS .................................................................. 17 

5.1. MEDIÇÃO DA GLICÉMIA ................................................................................................ 18 

5.2. MEDIÇÃO DA TENSÃO ARTERIAL ............................................................................... 18 

5.3. MEDIÇÃO DO COLESTEROL TOTAL E DOS TRIGLICERÍDEOS .............................. 19 

5.4. PESO CORPORAL, ALTURA E ÍNDICE DE MASSA CORPORAL .............................. 19 

5.5. CONSULTAS DE NUTRIÇÃO .......................................................................................... 19 

5.6. VALORMED ....................................................................................................................... 19 

5.7. RECOLHA DE RADIOGRAFIAS ...................................................................................... 20 

5.8. TESTES DE GRAVIDEZ .................................................................................................... 20 

6.FORMAÇÕES ......................................................................................................................... 20 

PARTE II .................................................................................................................................... 22 

PROJETO I – DIVULGAÇÃO DA FB NAS REDES SOCIAIS ............................................... 22 

1. PUBLICAÇÕES ..................................................................................................................... 22 

2. RESULTADOS ....................................................................................................................... 23 

2.1. ALCANCE DA PUBLICAÇÃO .......................................................................................... 23 

2.2. ALCANCE TOTAL ............................................................................................................. 24 

3. CONCLUSÕES ....................................................................................................................... 25 

PROJETO II – RASTREIO CARDIOVASCULAR ................................................................... 26 

1. ENQUADRAMENTO GERAL .............................................................................................. 26 

2. MÉTODOS ............................................................................................................................. 26 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO................................................................................................... 27 

3.1. FATORES DE RISCO ......................................................................................................... 27 

3.1.1. MODIFICÁVEIS .............................................................................................................. 27 

3.1.2. NÃO MODIFICÁVEIS: ................................................................................................... 31 

PROJETO III – AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SÁUDE ORAL ............................................. 32 

1. ENQUADRAMENTO GERAL .............................................................................................. 32 

2. MÉTODOS ............................................................................................................................. 32 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO................................................................................................... 33 

3.1. HIGIENE ORAL .................................................................................................................. 33 



 

viii 

 

 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Barbosa 

3.1.1. ESCOVAGEM .................................................................................................................. 33 

3.1.2. FIO DENTÁRIO ............................................................................................................... 33 

3.1.3. DENTRÍTICO FLUORETADO ....................................................................................... 33 

3.1.4. ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO .............................................................. 34 

3.1.5. DENTISTA ....................................................................................................................... 34 

4. RESULTADOS ....................................................................................................................... 34 

PROJETO IV – FOLHETO INFORMATIVO SOBRE “ESQUECEU A TOMA DA PÍLULA E 

AGORA?” ................................................................................................................................... 36 

1. ENQUADRAMENTO GERAL .............................................................................................. 36 

2.FUNDAMENTO TEÓRICO .................................................................................................... 36 

2.1. CICLO MENTRUAL E CONTROLO DA MENSTRUAÇÃO .......................................... 36 

2.2. CONTRACEÇÃO HORMONAL ORAL ............................................................................ 38 

3. PÍLULAS ORAIS COMBINADAS ........................................................................................ 38 

3.1. VANTAGENS ..................................................................................................................... 38 

3.2. COMPLICAÇÕES ............................................................................................................... 38 

3.3. CONTRAINDICAÇÕES ..................................................................................................... 39 

3.4. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ............................................................................... 40 

3.5. EM CASO DE ESQUECIMENTO ...................................................................................... 40 

4. PÍLULAS ORAIS PROGESTATIVAS .................................................................................. 40 

4.1. VANTAGENS ..................................................................................................................... 41 

4.2. COMPLICAÇÕES ............................................................................................................... 41 

4.3. CONTRAINDICAÇÕES ..................................................................................................... 41 

4.4. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ............................................................................... 41 

4.5. EM CASO DE ESQUECIMENTO ...................................................................................... 41 

5. CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA ................................................................................. 42 

CONCLUSÃO ............................................................................................................................ 43 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 44 

ANEXOS..................................................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Barbosa 

LISTA DE ABREVIATURAS 

COC - Contracetivo Oral Combinado 

DCV - Doenças Cardiovasculares 

DL - Decreto-Lei 

DM - Dispositivo Médico 

DMT - Diabetes Mellitus 

DT - Diretora Técnica  

FB - Farmácia Barbosa 

HDL - High Density Lipoprotein 

HTA - Hipertensão Arterial 

IMC - Índice de Massa Corporal 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

LDL - Low Density Lipoprotein 

LH - Hormona Luteinizante 

MG - Medicamento Genérico 

MM - Medicamento Manipulado  

MNSRM - Medicamento(s) Não Sujeito(s) a Receita Médica 

MSRM - Medicamento(s) Sujeito(s) a Receita Médica 

PA - Pressão Arterial 

PM - Prescrição Médica 

PV - Prazo de Validade 

PVP - Preço de Venda ao Público 

RM - Receita Médica 

RSNP - Relação Sexual Não Protegida 

SNS - Serviço Nacional de Saúde 

SO - Saúde Oral 

TG - Triglicerídeos 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Barbosa 

INDÍCE DE ANEXOS 

ANEXO I : PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS .................................................. 52 

ANEXO II : CARTAZ DO RASTREIO CARDIOVASCULAR .................................. 54 

ANEXO III : INQUÉRITO DO RASTREIO CARDIOVASCULAR ........................... 55 

ANEXO IV : EQUIPAMENTO DISPONIBILIZADO PELA WELLION .................... 55 

ANEXO V : FOTOGRAFIA DO POSTO 4 “COMIDA SAUDÁVEL” ....................... 56 

ANEXO VI : CARTÃO DE REGISTO DOS PARÂMETROS BIOQUÍMICOS ......... 56 

ANEXO VII: FOLHETO INFORMATIVO REALIZADO NO ÂMBITO DO 

RASTREIO CARDIOVASCULAR ............................................................................... 57 

ANEXO VIII : FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

DESENROLAR DO DIA DA CRIANÇA ..................................................................... 58 

ANEXO IX: APRESENTAÇÃO EM POWERPOINT SOBRE “HIGIENE ORAL” ... 59 

ANEXO X : INQUÉRITO “HIGIENE ORAL” ............................................................. 63 

ANEXO XI: FOLHETO INFORMATIVO SOBRE “ESQUECEU A TOMA DA 

PÍLULA E AGORA?” .................................................................................................... 64 

ÍNDICE DE TABELAS 

TABELA 1 - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ESTÁGIO ......................................................................................................................... 1 

TABELA 2- FORMAÇÕES FREQUENTADAS DURANTE O ESTÁGIO NA FB ... 20 

TABELA 3- CRONOGRAMA DAS PUBLICAÇÕES NO FACEBOOK DA FB ....... 22 

TABELA 4 - TAXA DE ÓBITOS POR ENFARTE DO MIOCÁRDIO DEVIDO AO 

USO DE BAIXAS DOSES COC: O EFEITO DO TABACO E HIPERTENSÃO, POR 

IDADE (ADAPTADO DE [97]) .................................................................................... 38 

TABELA 5- INCIDÊNCIA E RISCO RELATIVO DE TROMBOEMBOLISMO 

VENOSO, EM 100000 MULHERES DE ACORDO COM A IDADE E NÍVEIS DE 

ESTROGÉNIOS (ADAPTADO DE [97]) ..................................................................... 39 

TABELA 6- INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS COM CONTRACETIVOS ORAIS 

(ADAPTADO DE [109]) ............................................................................................... 40 

TABELA 7- TIPOS DE CONTRACETIVOS DE EMERGÊNCIA (ADAPTADO DE 

[113] ............................................................................................................................... 42 

 

file:///C:/Users/Iolanda/Desktop/2.º%20Semestre/Relatório/Relatório%20comunitária%20Iolanda%20Pereira.docx%23_Toc523246195


 

xi 

 

 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Barbosa 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1 - ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES EM 2017 ........................................... 24 

FIGURA 2 - ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES EM 2018 ........................................... 24 

FIGURA 3 - ALCANCE TOTAL DAS PUBLICAÇÕES EM 2017 ............................. 24 

FIGURA 4 - ALCANCE TOTAL DAS PUBLICAÇÕES EM 2018  ......................... 25 

FIGURA 5 - RESULTADOS: EXERCÍCIO FÍSICO .................................................... 27 

FIGURA 6 - RESULTADOS: TABAGISMO ............................................................... 28 

FIGURA 7- RESULTADOS: GLICÉMIA OCASIONAL ............................................ 28 

FIGURA 8 - RESULTADOS: PRESSÃO ARTERIAL ................................................ 29 

FIGURA 9 - RESULTADOS: COLESTEROL ............................................................. 29 

FIGURA 10 - RESULTADOS: IMC ............................................................................. 30 

FIGURA 11- RESULTADOS: BEBIDAS ALCOÓLICAS .......................................... 31 

FIGURA 12- RESULTADOS: “QUANTOS DENTES DE LEITE PERDESTE?” ...... 35 

FIGURA 13-RESULTADOS: “OS TEUS PAIS AJUDAM-TE NA ESCOVAGEM?” 35 

FIGURA 14-RESULTADOS: “QUANTAS VEZES, POR DIA, LAVAS OS DENTES?”

 ........................................................................................................................................ 35 

FIGURA 15-RESULTADOS: “QUANTAS VEZES, POR ANO, VAIS AO 

DENTISTA?” ................................................................................................................. 35 

FIGURA 16 - RESULTADOS: “TENS UMA ESCOVA SÓ PARA TI?” .................... 35 

FIGURA 17- RESULTADOS: “USAS FIO DENTÁRIO?” ......................................... 35 

FIGURA 18-FISIOLOGIA DO EIXO HIPOTALÂMICO-PITUITÁRIO-OVARIANO 

(ADAPTADO DE [91]) ................................................................................................. 37 

FIGURA 19-CICLO MENSTRUAL: ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E NÍVEIS DAS 

GONADOTROFINAS E HORMONAS SEXUAIS (ADAPTADO DE [88]) .............. 37 



1 

 

PARTE I 

1. INTRODUÇÃO 

 O estágio curricular é o culminar de uma etapa, cinco anos em Ciências 

Farmacêuticas, o momento em que somos postos à prova. Esta é a hora de aplicar os 

conhecimentos adquiridos e desenvolver novas competências. 

 Realizei-o na Farmácia Barbosa (FB), sob a orientação da diretora técnica (DT) 

Dr.ª Sofia Amorim, que programou e acompanhou todas as atividades que desenvolvi na 

farmácia, descritas na Tabela 1. O horário acordado foi das 9h00 às 17h00, de segunda a 

sexta, com uma hora de interrupção para almoço. 

A FB foi construída a 8 de fevereiro de 1956 e desde então, sofreu algumas 

alterações físicas e de proprietário. Em conjunto com a Farmácia Cardona dos Santos no 

Porto e a Farmácia Corga em Santa Maria da Feira formam o Grupo FarmaNegócio, 

contudo agem de forma autónoma e independente.  

TABELA 1 - CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Receção e armazenamento de 

encomendas 

       

Controlo dos prazos de validade (PV)        

Preparação de medicamentos 

manipulados (MM) 

       

Serviços farmacêuticos        

Atendimento com supervisão        

Atendimento sem supervisão        

Formações        

Projeto I        

Projeto II        

Projeto III        

Projeto IV        

2. FARMÁCIA BARBOSA 

Está sediada na rua de Camões, n.º 360, em pleno centro de Baião, distrito do 

Porto. A sua proximidade ao Centro de Saúde de Baião, aos estabelecimentos de comércio 
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e às zonas habitacionais revelam uma localização privilegiada e uma excelente 

proximidade com os utentes, permitindo o acompanhamento do utente e a sua fidelização, 

traduzindo-se numa forte confiança e valorização do aconselhamento farmacêutico. [1] 

2.1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Cumprindo com o disposto na Portaria n.º 277/2012, a FB está aberta ao público 

das 8h30 às 22h, todos os dias do ano. Para além disso, faz serviço permanente, estando 

aberta das 22h até às 8h do dia seguinte. O serviço noturno é garantido alternando 

semanalmente com a Farmácia Queirós Cunha. A escala de turnos das farmácias do 

município é aprovada pela Administração Regional de Saúde (ARS). [2,3] 

2.2. RECURSOS HUMANOS 

A FB cumpre os requisitos respeitantes ao regime jurídico das farmácias de 

oficina, artigos 24.º e 25.º, Decreto-lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto, que estabelece 

que “as farmácias dispõem, pelo menos, de um diretor técnico e de outro farmacêutico” 

e “os farmacêuticos podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal 

devidamente habilitado.” [3] A equipa da FB é constituída pela DT, uma farmacêutica 

adjunta, quatro técnicos de farmácia, uma nutricionista e uma auxiliar de limpeza. Todos 

os colaboradores da FB estão visivelmente identificados com nome e função. 

2.3. PERFIL DOS UTENTES 

A população que frequenta a FB apresenta um perfil semelhante, normalmente são 

adultos e idosos, com morbilidades comuns, polimedicados e com baixo poder de compra. 

Os atendimentos costumam ser mais longos com os utentes habituais e com doentes 

crónicos, que optam por um atendimento personalizado e detalhado, permitindo 

estabelecer um contacto entre utente-farmacêutico mais próximo. 

2.4. ESPAÇO EXTERIOR 

A FB segue as normas enunciadas no manual de Boas Práticas Farmacêuticas para 

a Farmácia Comunitária, uma vez que a farmácia está identificada através do símbolo 

cruz verde iluminada e a inscrição “FB”, permitindo ser facilmente identificável. [4] 

O exterior é envidraçado, a fachada da farmácia tem uma montra, utilizada para 

campanhas e promoções do momento. Encontra-se ainda na entrada, as informações 

relevantes para os utentes: nome do diretor técnico, horário de funcionamento, escalas de 
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turnos das farmácias do município, descontos no preço de medicamentos, serviços 

farmacêuticos e livro de reclamações, cumprindo o DL. [3] 

2.5. ESPAÇO INTERIOR 

Cumprindo a especificações do DL nº 307/2007, de 31 de agosto, a FB possui 

instalações que permitem a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e dos 

colaboradores, a segurança, conservação e preparação dos medicamentos. No interior, a 

FB é constituída por dois pisos [3]. O piso principal compreende a zona de atendimento 

ao público, o gabinete de direção técnica, a zona de receção de encomendas, instalações 

sanitárias, área de serviços farmacêuticos, zona com gavetas deslizantes de 

armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos e um gabinete de boas 

práticas. No piso inferior, encontra-se a zona de armazenamento e o laboratório. 

• Zona de atendimento ao público: dotada com quatro balcões de atendimento 

devidamente separados permitem maior privacidade no aconselhamento farmacêutico. 

Tal é valorizado pelos utentes, na medida em que os mesmos se sentem mais seguros e 

confortáveis durante o atendimento. Ainda no balcão existem Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), suplementos alimentares, produtos de cosmética e 

puericultura. Considero esta uma ótima estratégia de marketing, uma vez que as pessoas 

observam, experimentam, questionam e compram; os furtos são raros e a FB possui 

sistema de vigilância. Atrás do balcão encontram-se lineares com MNSRM, produtos de 

cosmética, organizados, de forma a facilitar a escolha do produto. Ao longo desta área 

encontram-se gôndolas e expositores com produtos que variam consoante a altura do ano, 

promoções e as necessidades da farmácia. Para além disso, encontra-se um contentor da 

VALORMED, balança eletrónica para peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC) e 

ainda um aparelho de medição da pressão arterial (PA). 

• Área de receção de encomendas: também conhecido como back office, é o local 

onde se processa o envio e receção de encomendas, conferência de receituário, marcação 

de preços e outras atividades de logística/gestão da farmácia. É um espaço amplo de forma 

a que vários profissionais possam estar a trabalhar simultaneamente e é dotada de um 

computador com impressora, FAX, scanner e telefone. Tem ainda o frigorífico com 

termo-higrómetro, para armazenamento dos medicamentos de frio. 

• Área de serviços farmacêuticos: medição de parâmetros bioquímicos, 

nomeadamente, PA, colesterol, Triglicerídeos (TG), glicémia. 
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• Gabinete de direção técnica: zona reservada da DT para a resolução de assuntos 

de gestão, pagamento e outros assuntos administrativos. Aqui são guardados os 

documentos respeitantes à atividade da farmácia e fontes bibliográficas essenciais para o 

trabalho dos profissionais [3]. 

• Gabinete de boas práticas: local para atendimentos mais pormenorizados, sem 

que haja interrupções ou qualquer incómodo. 

• Armazém: Os medicamentos “de marca” e medicamentos genéricos (MG) 

encontram-se em prateleiras, separados por forma farmacêutica e ordem alfabética, tal 

como acontece com as gavetas deslizantes do piso superior. Os primeiros estão 

organizados por ordem alfabética do nome comercial, enquanto que a organização dos 

MG é através da denominação comum internacional (DCI). 

• Laboratório: preparação de MM, contudo, tendencialmente, quando surge uma 

receita médica (RM) de um MM, esta é enviada para a Farmácia Serpa Pinto. 

2.6. PARTICULARIDADES 

A FB tem um protocolo com os lares de idosos da freguesia de Campelo, sendo 

responsável pela dispensa de medicamentos dos utentes institucionalizados. Os pedidos 

são recebidos por email, diariamente, e enviados o mais prontamente possível. 

Para além disso, a FB possui um cartão de utente próprio, associado ao programa 

4DigitalCare® que permite organizar os utentes de acordo com o seu perfil, consultar o 

seu histórico de vendas e ainda a acumulação de pontos na compra de qualquer 

medicamento ou produto farmacêutico e, assim, o desconto numa próxima utilização do 

mesmo ou a contínua acumulação, sem ser imposta uma validade. 

2.7. FONTES DE INFORMAÇÃO 

 É crucial que a farmácia disponha de fonte de informação sobre medicamentos. O 

farmacêutico é responsável pela troca de informações acerca destes, para proporcionar e 

incentivar a adesão à terapêutica o mais segura possível. Deve, portanto, manter-se 

constantemente atualizado a nível científico, tal como a biblioteca presente na farmácia, 

de acesso físico e/ou eletrónico. Para este efeito, foram consideradas de acesso obrigatório 

no momento da dispensa de medicamentos: Prontuário Terapêutico e o Resumo das 

Características dos Medicamentos (RCM). Para além destes, o sistema informático 
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também proporciona diversas informações no ato da dispensa, nomeadamente, posologia, 

contraindicações, interações, precauções. [4] 

3. GESTÃO 

3.1. SISTEMA INFORMÁTICO  

O sistema informático utilizado na FB é o 4Digital Care®. Este suporta todas as 

informações essenciais na dispensa de um medicamento, minimiza o erro e rentabiliza o 

negócio, todavia não é o sistema operativo mais utilizado nas farmácias em Portugal. 

É um programa de fácil acesso, rápida aprendizagem e adaptação às diversas 

funcionalidades. Permite o acesso às informações do produto, criar e aceder à ficha do 

utente, gestão de encomendas, controlar stocks, preços e prazos de validade (PV), gestão 

e regularização de devoluções, emissão de faturação a entidades, margens de 

comercialização, entre outras aplicações indispensáveis ao bom funcionamento da FB. 

Revela-se uma mais-valia no acompanhamento do utente, na medida em que é possível 

consultar o registo do seu histórico e controlar possíveis interações medicamentosas e 

contraindicações. 

 O acesso ao sistema informático é concretizado através de um código e palavra-

passe individual e único, que permite aceder a diferentes aplicações do 4Digital Care® e 

facilitar a rastreabilidade das atividades diárias de cada utilizador. Durante as primeiras 

semanas de estágio, tive oportunidade de processar RMs para os lares, pelo que me 

habituei rapidamente ao programa, que na minha opinião é intuitivo. 

3.2. GESTÃO DE STOCKS  

 Atualmente, mais de um quinto das farmácias portuguesas iniciou este ano em 

“situação de crise económica, enfrentando processos de insolvência e penhora e sem 

garantias de sobrevivência”. [5] A gestão de stocks é fundamental para o correto 

funcionamento da farmácia, uma vez que satisfaz as necessidades dos utentes e assegura 

a sua sustentabilidade. Para evitar a rutura do stock e o armazenamento de produtos que 

não tenham saída é necessário estabelecer um stock mínimo e máximo de cada produto, 

com vista ao equilíbrio entre as necessidades do público e a rentabilidade. 

 Esta é uma atividade que requer uma extensa análise, na medida em que depende 

de vários fatores, nomeadamente, o perfil do utente, a sazonalidade, o espaço disponível 

para a divulgação, as campanhas promocionais dos produtos e ainda o facto de as 
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farmácias deverem ter disponíveis três medicamentos de cada grupo homogéneo de entre 

os cinco medicamentos com o preço mais baixo, devendo dispensar o de menor preço, 

exceto se o doente preferir outra opção [6]. 

Quando um determinado produto atinge o seu stock mínimo, é automaticamente 

sugerida uma encomenda que será avaliada e validada pelo responsável de compras. Estes 

valores são analisados com regularidade com base nas vendas de períodos anteriores e 

atendendo aos fatores enunciados anteriormente. Para além disso, ocasionalmente, 

ocorrem diferenças entre o stock físico existente na farmácia e o indicado no 4Digital 

Care®. Tal resulta de erros na receção de encomendas, na dispensa, furtos ou mesmo perda 

de produtos. Deste modo, a FB confere e compara os stocks físicos, atualizando quando 

necessário o stock informático, tarefa que tive a oportunidade de realizar durante o 

meu estágio. Este processo é facilitado através do sistema informático, acedendo à ficha 

do produto encontramos as unidades máximas e mínimas deste, as unidades existentes na 

farmácia, bem como a quantidade de produto encomendada em curso. 

3.3. GESTÃO DE ENCOMENDAS  

 3.3.1. DISTRIBUIDORES  

A reposição dos stocks pode ser realizada de duas formas distintas: através de 

armazenistas/distribuidores ou diretamente aos laboratórios. A escolha dos fornecedores 

tem em conta a eficiência, qualidade do serviço, condições de serviço, condições de 

pagamento, volume de aquisição pretendido, descontos e bonificações. Portanto, é preciso 

ter atenção na sua realização de modo a cumprir os protocolos, garantir o controlo e 

reduzir o risco de desperdício.  

Os principais distribuidores da FB são a Alliance HealthCare®, a Empifarma® e a 

principal, Cooprofar®. São efetuadas diariamente duas encomendas para cada fornecedor, 

as encomendas da Cooprofar® e Alliance HealthCare® realizadas no final do dia são 

recebidas às 8h da manhã seguinte e as realizadas até às 13h30 são recebidas às 17h, todos 

os dias. As encomendas da Empifarma® são recebidas de Terça a Sexta, às 13h.  

A FB pertence a um grupo de farmácias, pelo que está inserida numa plataforma 

da Empifarma® que oferece descontos em alguns medicamentos. De uma forma geral, as 

encomendas são processadas via telefone ou através do 4Digital Care®. Estas últimas 

podem ser instantâneas, diárias ou manuais. 



 

7 

 

 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Barbosa 

• Instantâneas - são das mais recorrentes e realizadas quando o doente pretende um 

produto específico não disponível para dispensa imediata. Estas podem ser realizadas via 

telefone ou através do sistema informático, como tive a oportunidade de realizar. 

• Diárias - são efetuadas tendo em conta os stocks mínimo e máximo de cada 

produto, definidos previamente. É gerada uma encomenda automática destes produtos, 

que será conferida pelo responsável pela encomenda, para que retifique as unidades de 

cada produto. Após minuciosa análise, este aprova a encomenda e envia ao fornecedor. 

• Manuais - o contato com o fornecedor é efetuado via telefone, por norma em 

situações de produtos rateados, que no sistema 4Digital Care® aparecem indisponíveis. 

Ao contrário do que acontece com as encomendas instantâneas, as encomendas manuais 

não ficam registadas no sistema, portanto requer cuidado aquando da receção.  

 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de contatar de perto com esta realidade 

e participar ativamente, com supervisão do responsável pela encomenda ou da DT. 

3.3.2. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS E MARCAÇÃO DE PREÇOS 

 A receção de encomendas foi a primeira atividade que realizei no estágio e me 

acompanhou até ao final. É uma das fases para uma boa gestão e para o estagiário se 

sentir mais familiarizado com os produtos, vulgo nomes comerciais. 

 As encomendas são entregues num contentor próprio ou em caixotes de cartão no 

caso de encomendas de grande volume, acompanhadas da respetiva fatura, sendo que os 

produtos de frio vêm devidamente identificados e preparados em contentores térmicos. 

São estes os primeiros a serem rececionados, devido à sua baixa estabilidade, e de modo 

a garantir o seu rápido armazenamento e integridade.  

Primeiro, seleciona-se a respetiva encomenda, procede-se à conferência dos 

produtos recebidos e faturados, um a um, através da leitura do código de barras ou do 

código nacional do produto (CNP) e verifica-se atenciosamente a fatura, em que consta: 

o PV e o estado de conservação dos mesmos, o preço de venda ao público (PVP), o preço 

de venda ao armazenista (PVA), o preço de venda à farmácia (PVF), o total de Imposto 

de Valor Acrescentado (IVA), descontos, bonificações e o preço total da fatura. Para além 

disto, alguns fornecedores mencionam ainda na fatura quais os produtos esgotados, 

retirados do mercado ou não comercializados. Os produtos que estejam temporariamente 

em falta ou esgotados são transferidos para outro fornecedor.  
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 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes têm um controlo mais restrito, 

na medida em que são acompanhados por uma requisição, juntamente com a fatura. Esta 

é assinado pelo fornecedor e pelo farmacêutico responsável. 

Alguns produtos farmacêuticos, conhecidos como produtos NETT, não têm o PVP 

marcado, portanto é necessário calculá-lo. Este cálculo é concebido com base nas 

margens de comercialização, estipuladas, das taxas de IVA e do PVF. A margem de lucro 

para produtos de venda livre é estipulada pela farmácia de acordo com a estratégia 

comercial instituída. Segundo o disposto no DL n.º 25/2011, de 16 de junho, o preço deve 

ser marcado “através de impressão, etiqueta ou carimbo”. [7] E as margens máximas de 

comercialização permitidas para as farmácias estão descritas no DL 97/2015, de 1 de 

junho e são tanto maiores quanto o preço de venda do medicamento ao armazenista [8]. 

3.3.3 RESERVAS 

 Devido a dificuldades financeiras dos utentes, ruturas de stock, diversidade de 

produtos ou inviabilidade em manter em stock um produto com rotatividade baixa e o 

preço elevado, formulam um desafio, uma vez que o utente vem à farmácia pedir um 

produto específico e inexistente em stock nesse momento. Para contornar essa situação, 

a FB permite a realização da reserva desse mesmo produto. [9] 

A FB tem uma metodologia muito organizada para a gestão das suas reservas 

encontrando-se um local destinado a guardar as reservas, distinguindo entre as pagas e as 

não pagas. Durante a receção de encomendas, os produtos reservados são separados e 

registados no sistema e é enviada uma mensagem ao utente a comunicar a receção da sua 

reserva. Semanalmente, as reservas são revistas de modo a que os produtos não levantados 

possam ser devolvidos ao armazenista ou ser integrados no stock normal da farmácia. 

3.3.4. ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS 

 O escoamento dos produtos segue o princípio FIFO (first in, first out) e FEFO 

(first expired, first out), assim sendo o primeiro produto a ser dispensado não é o último 

a chegar à farmácia, mas sim o que tiver menor PV. Para além disso, são dispostos de 

acordo com as características de cada produto. [3] 

Após receção da encomenda, os seguintes produtos: MG e éticos; MNSRM; 

medicamentos oftalmológicos; produtos tópicos em pequenas quantidades são arrumados 

nas gavetas, junto aos balcões de atendimento, enquanto que os restantes ficam em stock 

no armazém, organizado de forma semelhante. Produtos cosméticos, puericultura, 
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fitoterapêuticos, dietéticos e alguns dispositivos médicos (DM) estão expostos em 

lineares na zona de atendimento, os medicamentos de frio (2-8ºC) estão armazenados no 

frigorífico e os xaropes na zona de receção de encomendas. Os psicotrópicos e 

estupefacientes são armazenados numa gaveta de acesso restrito. Atrás do balcão existem 

ainda uma gaveta apropriada que contém os MNSRM mais vendidos na farmácia, com o 

propósito de tornar o atendimento mais célere. 

 O armazenamento dos medicamentos foi uma das atividades que realizei ao 

longo de todo estágio, permitindo-me conhecer os nomes comerciais dos medicamentos, 

princípios ativos, dosagem, forma farmacêutica e, por conseguinte, facilitar o processo 

de dispensa e otimizar o atendimento. 

3.3.5. GESTÃO DE DEVOLUÇÕES  

 O processo de devolução de um produto pode ter como origem: PV reduzido ou 

expirado, erro no produto pedido pela farmácia ou enviado pelo distribuidor, retirada de 

um produto do mercado pelo Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I.P. (INFARMED) ou pelo fornecedor, alteração do preço, embalagem incompleta ou 

mesmo danificada e desintegração dos produtos.  

Este processo é auxiliado pelo sistema informático que gera a nota de devolução, 

impressa em triplicado, sendo que uma permanece com a farmácia e as outras são 

enviadas juntamente com os produtos para o fornecedor. Nestas constam: a identificação 

da farmácia e do distribuidor, o número da nota de devolução, a descrição do produto a 

ser devolvido e a justificação. Estas devem ser rubricadas, datadas e carimbadas. As notas 

de devolução podem ou não ser aceites, sendo que a regularização ocorre no menu 

“Regularização de Devoluções” do 4Digital Care®. Se recusada, deve ser indicado o 

motivo e o produto deve ser depositado no VALORMED, traduzindo-se numa perda de 

stock. Se aceite, a regularização é feita através de uma nota de crédito, envio das 

embalagens corretas ou ainda da troca por outros produtos. 

3.4. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

 Mensalmente, de forma a minimizar as perdas, o 4Digital Care® emite uma lista 

de produtos cujo PV expira nos próximos dois meses, sendo que esta informação é 

conferida e retificada manualmente. Posteriormente, estes produtos são devolvidos aos 

fornecedores, que podem aceitar e emitir uma nota de crédito que será descontada nas 

seguintes faturas. Durante esta análise, procede-se então à contagem de produtos e 
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atualização dos PV, assim como a correção dos stocks, que constitui uma atividade vital 

para a gestão de produtos. Realizei esta atividade mensalmente e de forma autónoma 

desde o primeiro mês de estágio. 

3.5. CONTROLO DA HUMIDADE E TEMPERATURA  

Tal como previsto no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, a FB dispõe de um 

“sistema de medição e registo de temperatura e humidade, que permita monitorizar a 

observância das adequadas condições de conservação dos medicamentos”, o termo-

higrómetro, presente no armazém e no frigorífico. Assim, são asseguradas as condições 

de controlo da temperatura, armazenando em frigorífico (2-8ºC) os produtos termolábeis 

e os restantes em condições de temperatura ambiente (15-25 °C) e humidade de 60%. [3] 

3.6. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

 A conferência das RMs compreende a retificação e organização desta consoante 

os diferentes organismos de comparticipação, tarefa da responsabilidade da DT. Na RM 

é necessário verificar a entidade comparticipadora, a data de validade da RM, o número 

de beneficiário, a sua identificação, a forma farmacêutica, a dose, a quantidade do 

medicamento prescrito e a assinatura do médico. Caso exista alguma irregularidade, é 

necessário proceder à sua correção. Após o término de um lote (30 RMs não eletrónicas 

ou no final do mês caso sejam eletrónicas), procede-se à impressão do verbete de lote e à 

sua faturação. [10,11] 

No caso de a comparticipação estar a cargo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

as RMs são enviadas para a ARS do Norte, passando pelo Centro de Conferência de 

Faturas (CCF). Se a entidade responsável pela comparticipação não é o SNS, então o 

receituário é enviado para a Associação de Farmácias de Portugal (AFP) que se encarrega 

de entregar as RMs às entidades competentes e distribuir os pagamentos das entidades à 

FB, incluindo o do SNS. O receituário do SNS deve ser enviado até ao décimo dia útil de 

cada mês para a ARS. [10,11] Com a entrada em vigor da desmaterialização da RM em 

papel, esta atividade tornou-se mais rápida e eficiente para as farmácias, porque o registo 

é informático e não é necessária a formação de lotes de RMs, sendo todo o processo que 

foi descrito até agora inexistente. Durante o estágio, observei a organização de RMs 

aviadas por lotes e por sistemas de comparticipação, contribuindo para a compreensão 

do processo de pagamento dos valores de comparticipação à farmácia. 
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4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

 A dispensa de medicamentos corresponde ao ato farmacêutico comunitário mais 

importante. Esta é uma atividade de elevada responsabilidade, perspetivando a educação 

do doente e a promoção da adesão à terapêutica. No ato de dispensa, o farmacêutico 

deverá informar o utente sobre as caraterísticas do medicamento, posologia, dosagem e 

toda e qualquer informação que considere relevante. 

 Nas primeiras semanas do estágio, observei atendimentos, analisando o 

comportamento a adotar em cada situação, permitindo assim o meu crescimento 

profissional e uma maior segurança das minhas capacidades intelectuais e humanas. 

4.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Segundo o artigo º 114 do DL 176/2006, de 30 agosto, os medicamentos sujeitos 

a receita médica (MSRM) são todos aqueles que constituam um risco para a saúde do 

doente, de forma direta ou indireta, mesmo que utilizados para o objetivo a que se 

destinam, sendo necessária vigilância médica durante o tratamento; quando usados 

frequentemente em quantidades consideráveis para outros fins; contenham substâncias ou 

preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações alérgicas seja 

indispensável aprofundar; se destinem a ser administrados por via parentérica. [12] 

4.2. PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 A RM é composta pelo nome do utente, o plano de comparticipação, a indicação 

da DCI do medicamento, a dosagem, a apresentação, o PV, a forma farmacêutica, 

tamanho da embalagem e posologia. [12] Podem ser encontrados 3 tipos de Prescrição 

Médica (PM), através do DCI de forma a centrar a PM na escolha farmacológica [13,14]: 

• RMs manuais: cada vez menos frequente, uma vez que apenas são permitidas por 

uma das seguintes exceções legais: falência do sistema informático, inadaptação do 

prescritor, PM ao domicílio ou PM máxima de 40 RMs/mês. Para o farmacêutico aceitar 

esta RM é necessário averiguar a presença de identificação do prescritor, o local de PM, 

a exceção legal e os dados do doente. Este tipo de RMs não é renovável (existe uma única 

via) e são válidas pelo prazo de 30 dias após a data de emissão. Não podem conter rasuras, 

caligrafias diferentes, nem ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis. 

• RM eletrónica em papel (materializada): PM impressa, com recurso a software 

próprio. Tal como a anterior, não é renovável e tem validade de 30 dias salvo se tratar de 

um tratamento de extensa duração, tendo nestes casos até três vias com validade de 60 
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dias. Para além disso, só podem ser prescritos até quatro medicamentos ou produtos de 

saúde distintos, num máximo de duas unidades de cada um. 

• RM eletrónica sem papel (desmaterializada): Segundo o Despacho de 25 de 

fevereiro de 2016, a partir de dia 1 de abril de 2016, a RM eletrónica sem papel passa a 

ser o modelo de PM obrigatório para todas as entidades do SNS.  

O utente recebe um Guia de Tratamento em papel ou mensagem no telemóvel. Em 

ambos os casos, são necessários os códigos de dispensa e de direito de opção para aceder 

à PM para aceder no software. A PM é efetuada, obrigatoriamente por DCI da substância 

ativa, apresentado a forma farmacêutica, a dosagem, a dimensão da embalagem, a 

posologia e o tratamento. Por vezes, é possível a PM por nome comercial, quando não 

existe MG similar comparticipado ou uma justificação técnica do prescritor: Exceção a) 

- medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, identificados pelo 

INFARMED, I.P.; Exceção b) - quando há suspeita de reação adversa, de intolerância ou 

alergia previamente reportada ao INFARMED; Exceção c) - continuidade de um 

tratamento superior a 28 dias. Neste caso o utente pode optar por medicamentos 

equivalentes ao prescrito, desde que tenham um preço inferior. 

Claramente, é um modelo de PM vantajoso tanto para a farmácia, como para o 

utente. É mais fácil atualmente, o farmacêutico percecionar erros na PM no processo da 

dispensa de medicamentos. Para além disso, o utente pode optar por aviar todos os 

produtos prescritos, ou apenas parte deles (não obriga ao aviamento completo), não tem 

limite no número de unidades por RM e todos os produtos de saúde prescritos são 

incluídos num único receituário. Portanto, o doente tem maior controlo na sua medicação, 

contribuindo para a adesão à terapêutica. Contudo, apresenta como desvantagem a 

enorme dependência do sistema informático, caso ocorra uma falha informática, o 

farmacêutico é incapaz de saber quais os medicamentos que constam na RM. E o facto 

de não estar presente a validade na mensagem ou no e-mail faz com que muitos utentes 

se desleixem e vejam esta ultrapassada. 

4.3. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes atuam sobre o sistema nervoso 

central, afetando os processos mentais, alterando a perceção, as emoções e o 

comportamento de quem os consome. São utilizados para algumas patologias do foro 

psíquico e tratamento da dor, tendo a especial atenção, de possibilidade de dependência 
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física e psíquica. Os medicamentos que contém substâncias listadas no DL n.º 15/93, de 

22 de janeiro, são integrados nesta classe. [15] 

 No caso de PM materializada online, offline ou manual, estes têm de ser prescritos 

isoladamente em RM do tipo RE, enquanto que na PM desmaterializada, a linha de PM é 

do tipo LE. [6,15] Na dispensa do medicamento, é necessário um registo com os dados 

do médico (nome), do utente (nome e morada) e do adquirente (nome, morada, número 

de identificação pessoal, data de nascimento e validade do cartão de identificação). A 

dispensa só pode ser realizada após apresentação do cartão de cidadão do adquirente, 

bilhete de identidade, carta de condução ou passaporte para os cidadãos estrangeiros. 

No final da dispensa, imprime-se um talão de faturação em duplicado, que é 

agrafado a uma cópia da RM e que tem de ser mantido em arquivo pela farmácia durante 

3 anos. Estes dados são comunicados à Base de Dados Nacional de Prescrições, pelo que 

o controlo destes medicamentos é feito informaticamente, através da consulta aos registos 

da plataforma. A farmácia tem de enviar ao Infarmed as digitalizações das RMs manuais 

até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa. [6] 

4.4. MEDICAMENTOS GENÉRICOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA 

 Em entrevista, no passado mês de outubro, a Associação Portuguesa Da Indústria 

Farmacêutica (APIFARMA) argumenta que a quota de MG já atinge cerca de 84%, em 

volume, ultrapassando a proposta do Orçamento do Estado para 2018 (53%). [16] 

O INFARMED define MG como um “medicamento com a mesma composição 

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

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

biodisponibilidade apropriados” [12] 

As farmácias deverão ter stock disponível para venda, no mínimo, três 

medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, entre os 

cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. A formação de grupos homogéneos 

e a atribuição de preços de referência é elaborada trimestralmente. O utente terá reservado 

o direito de opção. Se escolher um medicamento cujo PVP é superior ao respetivo preço 

de referência, terá de pagar a diferença entre estes dois valores. [17] 

4.5. SISTEMAS DE COMPARTICIPAÇÃO 

A decisão sobre a inclusão, ou exclusão, de um medicamento comparticipado é da 

competência do membro do Governo responsável pela área da saúde. A atual legislação 
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permite que os medicamentos sejam comparticipados segundo um regime geral e um 

regime especial, nomeadamente em determinadas patologias ou grupos de doentes. No 

regime geral, o Estado paga uma percentagem do PVP dos medicamentos de acordo com 

um dos seguintes escalões: A – 90%, B – 69%, C – 37% e D – 15%. A comparticipação 

no regime especial pode ser efetuada em função de [6, 18-20]:  

• Beneficiários: se integrados no escalão A, a comparticipação é acrescida de 5% 

(95%) e é acrescida de 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%) para os 

pensionistas. Para além disso, é ainda de 95% para todos os escalões, para medicamentos 

cujos PVP sejam iguais ou inferiores ao 5.º preço mais baixo do grupo homogéneo em 

que se inserem. O regime é identificado na RM (normalmente pela letra “R”) e pode ser 

beneficiado por pensionistas com rendimento anual total igual ou inferior a 14 vezes a 

retribuição mínima mensal. 

• Patologias ou grupos especiais de utentes: a comparticipação pode variar   

consoante as entidades que o prescreveram ou dispensam. Esta pode, aliás, ser restringida 

a determinadas indicações terapêuticas fixadas no diploma legal, Dispensa exclusiva em 

Farmácia de Oficina. A RM está identificada com a letra “O”. 

• MM: são comparticipados em 30% do seu preço 

• Produtos destinados ao autocontrolo da Diabetes Mellitus (DMT): existe um  

protocolo, em que as tiras-teste para determinação de glicemia são comparticipadas em 

85% do PVP e as agulhas, seringas e lancetas em 100%. Para efeitos de inclusão, estes 

produtos estão sujeitos a um PVP máximo. 

• Produtos dietéticos com caráter terapêutico: são dispensados com a 

comparticipação de 100%, se prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto 

Magalhães ou nos centros de tratamento dos hospitais protocolados com este. 

• Câmaras expansoras: são comparticipadas, correspondendo a 80% do seu PVP, 

não podem exceder 28€, e é limitada a uma câmara expansora, por cada ano. 

Existem outras entidades que comparticipam medicamentos em Portugal como 

subsistemas de saúde ou companhias de saúde, nomeadamente, as que mais contactei: a 

Caixa Geral de Depósitos, Multicare e Serviços de Assistência Médico-Social. 

4.6. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 Um MM corresponde a “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” [21]. A FB não 
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efetua a maioria da preparação de MM, caso necessário os pedidos são direcionados para 

a Farmácia Serpa Pinto, no Porto, através de fax, permitindo economizar recursos e 

matérias-primas. O farmacêutico deve assegurar a qualidade da preparação do MM, 

seguindo as Boas Práticas de Farmácia a observar na preparação de MM em farmácia de 

oficina e hospitalar, descritas da Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho. [22] 

A Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, define o cálculo do PVP, baseado no preço 

dos honorários da preparação, das matérias primas e materiais de embalagem, 

multiplicado por 1.3 mais IVA. Para além disso, deve ser criado um rótulo para 

identificação do medicamento, que contém a identificação da farmácia e do DT, o nome 

do utente e os dados relativos ao MM (forma farmacêutica, composição, quantidade e 

posologia, PV e número de lote). [23] Durante o estágio, tive a oportunidade de 

acompanhar e ajudar na preparação de MM para a Santa Casa da Misericórdia, tais 

como salicilato de sódio e solução saturada de ácido bórico. 

4.7. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Os MNSRM também conhecidos vulgarmente por medicamentos “de venda livre” 

são todos aqueles que não cumprem os requisitos enunciados anteriormente para os 

MSRM. Não são comparticipáveis, exceto se previstos na legislação que define o regime 

de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos. [12] Estes são solicitados em 

casos de automedicação ou por indicação farmacêutica. 

Segundo dados do INFARMED, os portugueses gastam 291 milhões de euros em 

automedicação, um aumento de 45% se recuarmos ao início da década, correspondendo 

a 11% do mercado total do medicamento. [24] A automedicação deve estar restrita a 

situações clínicas definidas, uma vez que se não realizada de forma responsável, constitui 

um problema de saúde pública. [25,26] Portanto, é fundamental a avaliação da situação e 

a histórica clínica, para que o farmacêutico garanta o uso racional do medicamento. 

Durante o meu estágio, esta foi a área mais desafiante, porque agrupa no ato 

farmacêutico todo o conhecimento científico, a comunicação, os nomes comerciais e 

produtos existentes na farmácia. Os MNRSM mais solicitados foram analgésicos e 

antipiréticos, antigripais, xaropes e anti-histamínicos. 
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4.8. OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE  

4.8.1. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

Um Medicamento Veterinário é definido como toda a substância com 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais, dos seus sintomas, ou 

administradas com o objetivo de estabelecer um diagnóstico, de restaurar, corrigir, 

modificar funções fisiológicas. Estes são regulados pela Direção Geral de Veterinária e 

são definidos pelo DL n.º 148/2008, de 29 de julho. [27] Na FB, os produtos de uso 

veterinário mais solicitados eram os antiparasitários.  

4.8.2. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 

 De acordo o DL n.º 189/2008, de 24 de setembro, um produto cosmético é definido 

como substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas 

superfícies corporais, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade exclusiva 

de limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir 

os odores corporais. [28] 

 As principais marcas que a FB trabalha são a Bioderma®, Uriage®, La Roche-

Posay®, Anjelif®, Isdin®, Vichy®, Avene® e Caudalie®. Nos cuidados de higiene íntima 

dispõe, por exemplo, de Lactacyd® e Saugella®. Quanto à higiene oral, trabalha com a 

Eludril®, Elgydium®, Corega®, Parodontax®. 

 A frequência da unidade curricular Dermofarmácia e Cosmética permitiu um 

maior conhecimento nesta área e segurança no momento de aconselhar. Para além 

disso, os restantes profissionais da farmácia cooperaram neste processo. 

4.8.3. PUERICULTURA 

 Os artigos de puericultura, de acordo com o DL n.º 10/2007, de 18 de janeiro, são 

produtos destinados a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção 

das crianças. [29] A FB possui uma variedade de produtos, destacando-se as fraldas, as 

chupetas, os biberões, as farinhas e os leites. As principais marcas disponíveis incluem a 

Chicco®, Mustela®, Uriage®, Isdin®, Libero®, Nutribén® e Medela®. 

4.8.4. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Um DM segue o DL nº 145/2009 de 17 de junho, definindo-o como qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente 

ou em combinação, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado 
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por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para 

fins de prevenção, diagnóstico ou tratamento de uma doença humana.[30] 

Ao longo do estágio e da unidade curricular optativa DM, tive a oportunidade 

de contatar com alguns destes DM, classificados consoante o risco inerente à sua 

utilização. Na FB, os mais solicitados pelos utentes foram as meias de descanso e 

compressão, os produtos de ortopedia e os produtos destinados ao controlo da DMT. 

4.8.5. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

O DL n.º 136/2003 define os suplementos alimentares como “géneros alimentícios 

que se destinam a complementar e suplementar o regime alimentar normal e que 

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com 

efeito nutricional ou fisiológico”. Não pode ser mencionada qualquer indicação de 

propriedade de prevenção, tratamento ou cura de doenças humanas, nem mencionado de 

forma expressa ou implícita que um regime alimentar equilibrado e variado não constitui 

uma fonte suficiente de nutrientes em geral. [31,32] 

Durante o estágio curricular, os suplementos mais procurados na FB 

dependiam da altura do ano, sendo mais comum a venda de suplementos alimentares 

com vista à melhoria do desempenho cerebral, redução do cansaço e fadiga, na época 

de exames dos estudantes e no verão suplementos para a perda de peso. 

4.8.6. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

 Segundo o INFARMED, um medicamento homeopático é todo aquele que seja 

obtido a partir de substâncias intituladas stocks ou matérias-primas homeopáticas e em 

concordância com o processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, 

da farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro. [12] 

 A FB não dispõe de elevado stock de medicamentos homeopáticos. Estes eram 

dispensados apenas por pedidos pontuais e excecionais de alguns utentes, em que a 

farmácia encomendava ao armazenista ou diretamente ao laboratório. 

5. CUIDADOS E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

A Farmácia evolui com o passar dos anos, de um mero local de venda de 

medicamentos, para um importante espaço de saúde, contemplando a dispensa e 

aconselhamento farmacêutico, com a prestação de cuidados e serviços farmacêuticos. A 
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Portaria nº1429/2007, de 2 novembro adicionou serviços adicionais a serem prestados na 

farmácia “de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes”, entre eles, administração 

de primeiros socorros, de medicamentos, utilização de meios auxiliares de diagnóstico e 

terapêutica, administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação. [33] 

Recentemente, a 9 de abril, a Portaria n.º 97/2018 procedeu à primeira alteração 

da Portaria n.º 1429/2007, justificando a evolução do setor farmacêutico nos últimos 10 

anos. Assim, há a necessidade de consagrar novos serviços de promoção de saúde, 

nomeadamente: programas de adesão à terapêutica, de reconciliação da terapêutica e de 

preparação individualizada de medicamentos, de educação sobre a utilização de DMT; 

realização de testes rápidos para o rastreio de infeções por VIH, VHC e VHB; serviços 

simples de enfermagem; cuidados de nível 1 na prevenção e tratamento do pé diabético. 

Para além disso, as farmácias poderão promover campanhas e programas de literacia em 

saúde, prevenção da doença e de promoção de estilos de vida saudáveis. [34] 

5.1. MEDIÇÃO DA GLICÉMIA 

Segundo o estudo Perfil de Saúde 2017, documento da Comissão Europeia, que 

traçou o perfil dos sistemas de saúde dos Estados-membros, há um aumento do número 

de mortes causadas pela DMT, devido à crescente prevalência da DMT tipo II, com uma 

taxa de mortalidade entre as mais elevadas da União Europeia. [35] 

A determinação da glicémia, por punção capilar, é fácil, rápida e fundamental no 

rastreio da DMT. É necessário relembrar e alertar o utente para a adoção de um estilo de 

vida saudável, cessação tabágica, prática de exercício físico, diminuição da ingestão de 

alimentos doces e com elevado teor de gordura. Se diabético, para além do enunciado, 

reforçar a adesão à terapêutica e o controlo regular dos níveis de glucose no sangue. 

5.2. MEDIÇÃO DA TENSÃO ARTERIAL 

 A determinação da PA é a mais procurada pela população, que reconhece como 

um fator preponderante no desenvolvimento das doenças cardiovasculares (DCV). 

 Para executar a determinação, na FB, recorre-se a um tensiómetro com manga ou 

a um esfigmomanómetro e um estetoscópio. O utente deve estar sentado, tranquilo e em 

repouso durante 5min, não deve consumir estimulantes nem fumar na meia hora 

antecedente. Deve estar com o braço apoiado na mesa, sem roupa que aperte e à altura do 

coração, de forma a garantir um resultado fiável. Se os valores se encontrarem acima do 

normal, deve-se aconselhar a adoção de medidas não farmacológicas, como a diminuição 
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da ingestão de sal e prática de exercício físico adaptado á idade do utente e reforçar a 

importância da adesão à terapêutica farmacológica e ao uso correto do medicamento. 

5.3. MEDIÇÃO DO COLESTEROL TOTAL E DOS TRIGLICERÍDEOS 

 Este foram dois dos parâmetros bioquímicos, para mim, mais familiares, graças à 

participação em rastreios desenvolvidos ao longo da faculdade e pelo contacto primordial 

desenvolvido no início do estágio. Tal como os parâmetros bioquímicos já enunciados, o 

colesterol e os TG são dois fatores fundamentais no risco cardiovascular, contudo é 

notável a falta de informação da população, desconhecendo, principalmente, os TG. 

5.4. PESO CORPORAL, ALTURA E ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 

A obesidade aliada à inatividade física constitui um desafio cada vez mais 

crescente. Em 2017, um em cada seis adultos em Portugal era obeso, quase um ponto 

percentual acima da UE. [35] A monitorização do peso e a sua relação com a altura, 

constituem, portanto, um fator arrebatador no desenvolvimento de diversas patologias. A 

FB possui uma balança que fornece o peso, altura e IMC. 

5.5. CONSULTAS DE NUTRIÇÃO 

As consultas de nutrição são realizadas, na FB, quinzenalmente às sextas-feiras, 

de manhã, pela nutricionista Joana Alves. Destinam-se à reeducação do utente, com vista 

ao tratamento e prevenção de doenças relacionadas com a alimentação. 

5.6. VALORMED 

 A VALORMED é responsável pela gestão dos resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso. É uma sociedade sem fins lucrativos, englobando a 

participação das farmácias, da indústria farmacêutica e distribuidores em prol da 

consciencialização do uso racional do medicamento e a necessidade de preservação e 

conservação do ambiente. [36] A FB contém um contentor VALORMED à entrada da 

farmácia, que permite à população depositar os resíduos, que são recolhidos, pelos 

distribuidores, transportados para os Centros de Triagem e aí separados e classificados 

para serem entregues a gestores de resíduos responsáveis pelo tratamento adequado. [37] 
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5.7. RECOLHA DE RADIOGRAFIAS 

Anualmente, a Assistência Médica Internacional (AMI) promove campanhas de 

reciclagem de radiografias. Estas visam a entrega de radiografias, com mais de 5 anos ou 

sem valor de diagnóstico, sem relatórios, envelopes ou folhas de papel. [38] 

A reciclagem minimiza a contaminação ambiental e evita a sua deposição em 

aterro e, por conseguinte, a extração de prata, contribuindo para a preservação do 

ambiente. Cada tonelada de radiografia recolhida e reciclada origina dez quilogramas de 

prata, a sua venda no mercado permite financiar a missão da Assistência Médica 

Internacional na ajuda humanitária. [39] 

5.8. TESTES DE GRAVIDEZ 

 A FB disponibiliza aos utentes a realização de testes de gravidez, no qual é pedido 

ao utente uma pequena amostra de urina, que é colocada num recipiente. Posteriormente 

mergulha-se a ponta absorvente na amostra de urina, pelo menos dez segundos. Após a 

análise detalhada do dispositivo imunocromatográfico e leitura das instruções de 

utilização e possíveis resultados, entregar o resultado do teste de gravidez. 

 O farmacêutico, tal como nos testes previamente enunciados, deverá adotar, ao 

longo dos testes bioquímicos, um discurso calmo, simples, convincente, responsável e 

rigoroso em qualquer comentário, resultado obtido ou mesmo possível patologia.  

6.FORMAÇÕES 

 Ao longo destes meses tive a oportunidade de participar em várias formações que 

se encontram listadas na tabela 2. 

TABELA 2- FORMAÇÕES FREQUENTADAS DURANTE O ESTÁGIO NA FB 

Data Local Quem Assunto 

22.02.18 FB Pharma Nord Suplementos alimentares 

07.03.18 Plataforma Digital  Academia Omega 

Pharma 

Cessação Tabágica  

15.03.18 FB Delegado da Wellion Wellion: Formação 

interna 

26.03.18 Hotel Porto Palace Alliance HealthCare Obstipação 

15.04.18 Plataforma Digital  Academia Omega 

Pharma 

Regeneração Celular 
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16.04.18 ANF ANF Ostomia 

02.05.18 ANF URGO Eletroterapia no controlo 

da dor  

25.05.18 ANF Mölnlycke Abordagem local ao 

tratamento da ferida 

aguda 
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PARTE II 

PROJETO I – DIVULGAÇÃO DA FB NAS REDES SOCIAIS 

 O interesse e empenho crescente que a farmácia dedica para a criação de laços 

com o utente, contribui para a fidelização dos mesmos, assim como a transmissão de boas 

impressões a terceiros, através da comunicação verbal e não-verbal, favorecendo o 

crescimento do negócio.  

 Atualmente, existem seis milhões de portugueses que utilizam o facebook 

mensalmente, tendo em conta que existem dez milhões de habitantes, este é um número 

que representa o exponencial crescimento e o tempo dedicado ao mesmo. [40] Por 

iniciativa própria, encarreguei-me da manutenção do facebook da FB, uma vez que esta 

rede social é uma das formas de conquistar a atenção do utente.  

1. PUBLICAÇÕES 

 Cada vez mais se denota a adesão dos utentes às novas tecnologias e a busca 

incessante por informação, por vezes, pouco fidedigna e segura na internet, exemplo de 

tal são os casos práticos que diariamente somos confrontados durante o atendimento. Por 

isso mesmo, um dos principais objetivos deste projeto foi partilhar conhecimento 

científico seguro e cativar a atenção do utente. 

 Ao longo das semanas, fui partilhando conteúdo alusivo às datas comemorativas 

com caráter científico, descritos na tabela 3, bem como promoções em vigor, por 

exemplo, as várias campanhas das diferentes gamas de protetores solares. A comunicação 

estabelecida nas publicações realizou-se através de uma linguagem concisa, simples e 

clara, de forma a esclarecer e informar o público-alvo. (anexo I) 

 

TABELA 3- CRONOGRAMA DAS PUBLICAÇÕES NO FACEBOOK DA FB 

Data Publicação Conteúdo 

08/03/18 Dia Internacional da Mulher Cuidados da pele: limpeza, tonificação, 

hidratação, esfoliação e proteção 

14/03/18 Dia Mundial da 

Incontinência Urinária 

Fatores de risco, origem e alterações 

comportamentais 

19/03/18 Dia do Pai Imagem alusiva do tema, com referência 

à promoção do coffret “Iap Parfum” 

masculino 
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2. RESULTADOS 

 Para me certificar do sucesso ou insucesso deste projeto, realizei uma análise 

estatística das visualizações que as publicações alcançaram no período fevereiro-junho 

de 2018, comparando com o mesmo período do ano anterior. 

2.1. ALCANCE DA PUBLICAÇÃO 

Corresponde ao número de pessoas que permitiram que algumas das publicações da 

página fossem visualizadas. 

20/03/18 Dia Mundial da Saúde Oral 

(SO) 

Doenças orais e dicas de prevenção 

01/04/18 Páscoa Imagem alusiva ao tema 

03/04/18 Rastreio Cardiovascular Cartaz alusivo ao Rastreio 

11/04/18 Dia Mundial da doença de 

Parkinson 

Origem, sintomas, tratamento 

24-30/04/18 Semana Mundial da 

Vacinação 

Imagem alusiva ao tema 

28/04/18 Dia Mundial da Segurança e 

Saúde no Trabalho 

Criação de um kit de primeiros socorros 

no trabalho e em casa 

05/05/18 Dia da Mãe Imagem alusiva ao tema 

17/05/18 Dia Mundial da Hipertensão 

Arterial (HTA) 

Órgãos-alvo, repercussões, fármacos, 

fisiopatologia, estatística  

23/05/18 Dia Mundial de Luta contra 

a Obesidade 

Medidas não farmacológicas a adotar 

para um estilo de vida saudável 

31/05/18 Dia Mundial sem Tabaco Benefícios, tratamento 

01/06/18 Dia Mundial da Criança Imagem alusiva ao tema, com referência 

à ação de sensibilização desenvolvida e 

distribuição de rebuçados 

14/06/18 Dia Mundial do Dador de 

Sangue 

Imagem alusiva ao tema 

21/06/18 Início do Verão Imagem alusiva ao tema 

07/08/18 Dia Mundial das Alergias Origem, sintomas e estatísticas 
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Em 2017, o alcance 

das publicações não 

atingiu mais de 300 

pessoas, o que reflete 

a inatividade da 

página do facebook, 

antes do projeto, 

como descreve a 

figura 1. 

FIGURA 1 - ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES EM 2017 

Em 2018, após o início 

do projeto, o alcance 

das publicações, atinge 

um pico de 800 pessoas 

e a média de 

utilizadores que 

visualizam duplica em 

relação ao ano anterior, 

nos mesmos meses, 

como descreve a figura 2. 

FIGURA 2 - ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES EM 2018 

2.2. ALCANCE TOTAL 

Designa o número de pessoas que permitiram que algum dos conteúdos da página fossem 

visualizadas. 

Em 2017, pela mesma 

lógica, o número 

máximo de pessoas 

alcançadas foram 

apenas 300. [figura 3] 

 

FIGURA 3 - ALCANCE TOTAL DAS PUBLICAÇÕES EM 2017 
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Já em 2018, verificou-

se um aumento para o 

triplo do valor 

referido, alcançado um 

pico máximo de 800, 

como visualizado na 

figura 4. 

FIGURA 4 - ALCANCE TOTAL DAS PUBLICAÇÕES EM 2018  

3. CONCLUSÕES 

 Atualmente, a população procura informação acessível e fidedigna, contudo nem 

sempre se revela uma tarefa fácil. É necessário transmitir o conhecimento científico da 

forma mais clara e concisa, para que seja compreensível por qualquer utente, e tal é, de 

facto, um enorme desafio.  

 No início deste projeto, a população-alvo seria os jovens, contudo, através da 

análise dos resultados fornecidos pela rede social, a maioria da população que visualizara 

teria idades compreendidas entre os 25-50 anos, aspeto este imprevisível no começo do 

projeto. Para além disso, visualizavam mais as publicações quando publicadas à noite, 

aspeto que foi melhorado no final do projeto. 

 Denotei um elevado interesse em assuntos “do dia-a-dia”, como a cessação 

tabágica ou a obesidade. O maior número de partilhas foi, sem dúvida, a publicação do 

rastreio cardiovascular, considerada pela população uma atividade importante para o 

controlo dos parâmetros bioquímicos, relativos à doença cardiovascular. 

 No entanto, hoje em dia, a rede social facebook perdeu bastantes utilizadores, 

comparando com outras redes sociais. Para além disso, no meio social de Baião, uma 

elevada percentagem da população é idosa e não possui acesso à internet. Tentei combater 

este problema com a realização de folhetos informativos. 
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PROJETO II – RASTREIO CARDIOVASCULAR 

1. ENQUADRAMENTO GERAL 

“AVC continua a ser uma das principais causas de morte em Portugal” [41] e “Mais 

de 3100 casos de AVC encaminhados pelo INEM em 2017” [42] foram as notícias 

divulgadas, no mesmo dia, que impulsionaram esta iniciativa. Para além disso, os utentes 

habituais da FB têm idades compreendidas entre 40 a 75anos e a maioria é portador de 

doenças crónicas como a DMT e HTA.  

 Os objetivos deste estudo em farmácia comunitária foram sensibilizar a população 

para o permanente impacto das DCV e os seus fatores de risco, o diagnóstico precoce, 

incentivar a adoção de um estilo de vida saudável, dinamizar a monitorização das 

medições realizadas, a compreensão das mesmas e promover a adesão à terapêutica. 

2. MÉTODOS 

A FB assinalou o Dia Mundial da Saúde, celebrado no dia 7 de abril, realizando no 

dia anterior um rastreio cardiovascular, das 9:30 às 17h, cuja responsabilidade pela 

concretização do mesmo foi da minha inteira responsabilidade. A atividade incluiu 

avaliação da PA, medição da glicémia, colesterol, peso e altura para cálculo do IMC, 

aconselhamento farmacêutico e nutricional. O rastreio contou com um total de 40 

participantes, 9 homens e 31 mulheres. A divulgação começou na semana anterior com o 

afixar de cartazes (anexo II) na farmácia e na página do Facebook. A atividade decorreu 

no interior da FB, em quatro postos distintos, de forma a otimizar o tempo e o espaço.  

No posto 1, foi entregue a cada utente um inquérito (anexo III) para a recolha de 

dados e calculado o IMC através da balança disponível na FB. No seguinte posto, foram 

determinados os valores da PA, da glicémia capilar e do colesterol, com recurso a 

equipamentos fornecidos pela Wellion (anexo IV). Por fim, no posto 3, foi prestado 

aconselhamento farmacêutico, após análise dos dados, com o fim de prevenir e melhorar 

a adoção de medidas farmacológicas e não farmacológicas. Para além disso, no posto 4, 

realizei uma pequena demonstração de comida saudável (anexo V), snacks fáceis de 

preparar e transportar, uma vez que são os petiscos e pequenas refeições mal planeados 

que comprometem, por vezes, a saúde. Caso necessário, os utentes eram encaminhados 

para a nutricionista Dra. Joana Alves, disponível nesse mesmo dia para cooperar nesta 

última tarefa. Nesta última fase, foi entregue um cartão para registo de dados desta 

natureza (anexo VI) e um folheto informativo (anexo VII). 
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

As DCV constituem a principal causa de morte e incapacidade no mundo, 

representando 1/3 das mortes globais, apesar dos progressos já realizados neste contínuo 

processo. [43] Segundo dados publicados pela European Heart Network, “em Portugal, 

cerca de 35 mil portugueses morrem anualmente por DCV”. [44] 

Afetam o sistema circulatório e são doenças multifatoriais, provocadas por 

múltiplos fatores de risco que conduzem à deposição de placas de gordura no interior das 

artérias, dificultando o fluxo sanguíneo e conduzindo, em alguns casos, a isquemia, 

trombose e enfarte. A maioria provocadas por aterosclerose. [45,46] É um paradoxo do 

desenvolvimento, uma vez que resultam do culminar do sedentarismo, DMT, HTA, 

aumento do consumo de gorduras e calorias e dislipidemias. [46] 

3.1. FATORES DE RISCO   

 3.1.1. MODIFICÁVEIS 

Correspondem a fatores que podem ser alterados, melhorados com tratamento e foram 

alvo de análise mais pormenorizada durante o rastreio [44,47]: 

• Inatividade física (sedentarismo): a prática de exercício aumenta a sensibilidade 

à insulina, reduz o peso, PA, Low Density Lipoproteins (LDL) e aumenta o High Density 

Lipoproteins (HDL). Há uma melhoria da atividade muscular, da capacidade física e 

psicológica, uma vez que contribui para a diminuição do stress e ansiedade. Estudos 

indicam ser um dos principais condicionantes benéficos para a promoção da saúde e 

prevenção de doenças. [48,49]  

É notável na figura 5, o sedentarismo na população 

inquirida, correspondendo a 56%, mais propensa ao 

desenvolvimento de DCV. Os restantes 45% 

revelaram a caminhada de 30min como a atividade 

predileta, praticada 2 a 3x/semana. 

FIGURA 5 - RESULTADOS: EXERCÍCIO FÍSICO 

• Tabagismo: o tabaco estimula o endurecimento e perda da elasticidade da parede 

das artérias, promovendo a acumulação de gordura. [50] Este possui na sua composição, 

constituintes tóxicos, nomeadamente, o benzeno responsável pelo efeito tóxico no 

Sistema Nervoso Central e monóxido de carbono que diminui a capacidade de oxigenação 

tecidular. Para além disso, a dependência física e psicológica provocada pela nicotina, 
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produz adrenalina, aumentando a frequência cardíaca e a PA. É um fator principiante no 

desenvolvimento das DCV e causa uma em cada três mortes. [51,52] 

Dos 40 rastreados, apenas 2 tinham hábitos 

tabágicos, do sexo feminino [figura 6]. Apesar da 

amostra diminuta, esta corrobora recentes notícias: 

“Um em cada cinco portugueses fuma e o consumo 

entre as mulheres continua a crescer.” [53] 

FIGURA 6 - RESULTADOS: TABAGISMO 

• DMT: A norma DGS 002/2011 define o diagnóstico da DMT tendo em conta os 

valores de glicémia em jejum superiores a 126 mg/dl, os sintomas clássicos + glicemia 

ocasional superiores a 200 mg/dl, ou glicemia superior a 200 mg/dl às 2 horas, na prova 

de tolerância à glicose oral com 75g de glicose, ou os valores de Hemoglobina glicada 

A1c superiores a 6,5%. [54] Normalmente, um indivíduo de 50 anos com DMT morrerá 

seis anos antes do que alguém sem DMT. [55] Nas últimas três décadas, aumentou de 30 

milhões em 1985 para 382 milhões em 2014, com a previsão destas taxas continuarem a 

aumentar. [56,57] 

 Dos 40 participantes, apenas 4 tinham sido diagnosticados com DMT, já 

medicados, como descreve a figura 7; dois encontravam-se em jejum com valores de 

glicémia inferiores a 126mg/dl, como ditam as 

normas da DGS. Os outros 38 participantes, 2 

apresentavam glicemia ocasional superior a 200 

mg/dl, enquanto que os restantes tinham valores de 

glicemia compreendidos entre 80-147 mg/dl. 

FIGURA 7- RESULTADOS: GLICÉMIA OCASIONAL 

• HTA: A PA é quantificada através dos valores da pressão arterial sistólica 

“máxima” e diastólica “mínima”: a primeira diz respeito à pressão sistólica exercida pelo 

sangue nas artérias, quando o coração bombeia sangue e a segunda quando está o coração 

está relaxado [58,59].  

 A PA, força superior à necessária aplicada sobre as paredes das artérias elevada, 

causa 7.5 milhões de mortes, cerca de 12.8% de todas as mortes no mundo. Em Portugal, 

existem dois milhões de hipertensos e apenas 50% sabe que sofre desta patologia e 11% 

têm a tensão controlada, número preocupante tendo em conta as consequências que 

acarreta nos órgãos-alvo [59,60]. Estes são: o rim com insuficiência renal, o olho com 
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retinopatia, o sistema nervoso com AVC hemorrágico, isquémico e encefalopatia 

hipertensiva e ainda o coração com insuficiência cardíaca congestiva, enfarte do 

miocárdio e hipertrofia ventricular. [60] 

 Os dados da figura 8 foram organizados segundo a norma da DGS, pelo algoritmo 

clínico/árvore de decisão, classificando-os segundo o valor da PA. [58] É evidente que a 

razão ótima-normal/ normal-alta-HTA grau 1 é 1:1, resultado que merece reflexão. 

Os pacientes foram abordados sobre o estilo de vida 

saudável, a deteção precoce e o tratamento 

adequado como bases fundamentais para o controlo 

da HTA, de forma a combater as lacunas existentes 

na população. 

FIGURA 8 - RESULTADOS: PRESSÃO ARTERIAL 

• Hipercolesterolemia: as lipoproteínas transportam o colesterol no sangue, quanto 

menor a sua densidade, mais gordura contém. A população conhece o HDL como 

“colesterol bom”, que impede a acumulação deste, e o LDL como “colesterol mau”, 

principal responsável pelo bloqueio das artérias. [61] Este último é passível de tratamento 

com estatinas, fármacos que representaram um crescimento abrupto na última década, 

tendo duplicado em Portugal. [62] 

 Os níveis elevados de colesterol proporcionam a presença de aterosclerose, assim 

como complicações a longo termo, conhecidas pela população. O inquérito promovido 

pela Fundação Portuguesa de Cardiologia, em “maio, mês do coração”, foi dedicado este 

ano ao colesterol e envolveu 1000 participantes. 58% dos participantes desconhecia o seu 

valor de colesterol, principalmente a faixa etária mais jovem, número preocupante tal 

como aconteceu com a maioria dos rastreados no passado dia 6 de abril. [63]  

Cerca de 70% desconhecia que o valor normal de 

CT é inferior a 190mg/dl. [64] Os dados obtidos 

representados na figura 9 demonstram que metade 

dos rastreados apresentam valores de CT superiores 

ao valor de referência estabelecido pela DGS. 

FIGURA 9 - RESULTADOS: COLESTEROL 

• Hipertrigliceridemia: os TG são ésteres formados por ácidos gordos e glicerol,  
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constituindo o principal constituinte lipídico da dieta e da acumulação de gordura. O 

colesterol e os TG formam uma dupla imbatível no risco de DCV, uma vez que aumentam 

os níveis de gordura no sangue, provocando aterosclerose. [65] 

 O valor recomendado é abaixo de 150 mg/dl. [64] Este não foi parametrizado 

durante o rastreio devido à ausência de equipamento necessário para esta determinação. 

• Obesidade: a obesidade e o excesso de peso são fatores que predispõem ou estão 

associados a complicações cardíacas, devido ao impacto na função cardiovascular, tais 

como a insuficiência cardíaca, doença coronária e morte súbita. [66] A prevalência desta 

epidemia tem aumentado em todo o mundo, segundo um estudo do Instituto de Saúde 

Pública da Universidade do Porto, “Cerca de 60% dos portugueses têm obesidade ou risco 

de desenvolver essa condição” e ainda a “doença é significativamente superior nas 

mulheres, nos mais idosos e nos indivíduos menos escolarizados.” [67] 

 O IMC fornece uma indicação da corpulência e determina-se dividindo o peso, 

em quilogramas, pela altura em metros elevada ao quadrado. Considera-se, baixo peso se 

IMC<18.5, normal se IMC 18.5-25, excesso de peso quando o IMC≥25 e obeso quando 

o IMC = 30. Há ainda relação entre o aumento IMC e o risco de comorbidades. [68] 

 65% dos rastreados apresentava um IMC≥ 25, indicador de excesso peso e metade 

destes eram obesos, valores preocupantes demonstrados na figura 10.  

No entanto, mais de 75% afirmava ter os 

cuidados básicos com alimentação, evitando 

gorduras saturadas, alimentos salgados, 

consumindo peixe, carnes brancas, frutas e 

legumes. 

FIGURA 10 - RESULTADOS: IMC 

• Abuso de bebidas alcoólicas: O consumo excessivo de álcool acarreta várias 

consequências, como o aumento dos TG, do colesterol, da HTA, do risco de insuficiência, 

cardiomiopatia e arritmia cardíaca. [69]  

Responsável por 2,5 milhões de mortes, em todo o 

mundo [70], é um dos fatores cujos riscos são bem 

conhecidos pela população, se consumido 

exageradamente. Analisando os dados obtidos, 

67.5% não consome álcool e apenas 17.5% 

consome diariamente. [figura 11] 
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FIGURA 11- RESULTADOS: BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 3.1.2. NÃO MODIFICÁVEIS:  

Condicionam o surgimento da DCV, não podem ser mudados e não têm tratamento: 

• Genética: estatísticas demonstram que os afro-americanos têm maior chance de 

terem HTA, DMT e derrame, assim como 1 em cada 3 hispânicos, sofre de HTA. [47,71] 

A história familiar não pode ser alterada, mas os comportamentos a adotar podem e devem 

ser modificados, para diminuir a probabilidade da DCV.  

• Idade e sexo: a idade avançada predispõe para um maior risco de DCV, assim 

como o sexo masculino. As mulheres estão mais protegidas até à menopausa, graças aos 

níveis das hormonas femininas, sendo assim a diferença do género atenuada pelo 

envelhecimento. [47,72] 

• Socioeconómica: uma vida com contínuo stress, isolamento social, depressão e 

ansiedade aumenta o risco DCV. [47,73] O stress pode ser agudo ou crónico, existindo 

libertação de adrenalina, diminuição do fluxo sanguíneo para o coração, alteração da 

coagulação e é propício a derrames, doença coronária, acidentes vasculares cerebrais 

(AVCs) e mortes por falência cardíaca. [74] 
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PROJETO III – AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SÁUDE ORAL 

1. ENQUADRAMENTO GERAL 

 O acesso a cuidados de medicina dentária pelos portugueses é escasso, assegurado 

por médicos dentistas em gabinetes privados, cujos custos são elevados, dependentes da 

situação económico-financeira e acessíveis apenas para os que têm recursos para tal. 

Segundo dados do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, em 2017, "os mais 

pobres continuam a ter menor utilização de consultas de especialidade [...], 

particularmente no acesso à saúde oral (SO) e mental e aos medicamentos", sendo 

Portugal, um dos países da UE com uma situação precária na prestação de serviços. [75] 

 Para alargar os cuidados de SO, é necessário sensibilizar e educar a população e 

tal começa desde pequeno. Assim, surgiu a ideia da ação de sensibilização nas escolas 

primárias, cujo objetivo primordial consistia na consciencialização e melhoria da literacia 

do público-alvo, através de uma abordagem acessível. 

2. MÉTODOS 

 A FB assinalou o Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho, realizando uma ação 

de sensibilização sobre higiene oral. Esta atividade resultou de uma parceria com a Santa 

Casa da Misericórdia de Baião, fruto do convite do Centro Escolar do Agrupamento de 

Escolas de Vale de Ovil. Este projeto envolveu vários profissionais de saúde: médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas. Contou 

ainda com a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, 

que desempenhou um momento lúdico e interativo, a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Baião, a Unidade de Cuidados na Comunidade de Baião, o 

Psicoespaço e todos os colaboradores da Santa Casa da Misericórdia. 

 Para além disso, compreendeu várias atividades/atelieres num só dia, de forma a 

otimizar e tornar este dia único e enriquecedor para os mais pequenos: SO; 

Psicomotricidade: Boccia; Pilates para crianças; Alimentação Saudável; Artes plásticas e 

solidariedade social; Psicologia e Terapia da fala; Hospital dos Pequeninos; Cidadania e 

prevenção de incêndios; Sensibilização para o Autismo. (anexo VIII) 

 No dia 1 de junho realizei uma apresentação (anexo IX), para os 3.º e 4.º anos, 

com os cuidados básicos para uma correta SO, com um acessível teste no final. As 

crianças demonstraram interesse, colocaram questões e partilharam experiências. A Dra. 
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Cláudia Pinho completou este atelier realizando rastreios. No fim, as crianças receberam 

amostras de dentífrico apropriado para a idade e preencheram o questionário (anexo X). 

3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 A SO é um problema de saúde pública, cada vez mais associado a uma abordagem 

focada no tratamento, em detrimento da sua promoção e prevenção desta. No entanto, 

quando transferimos a atenção para a promoção da saúde, através de conhecimentos e 

comportamentos corretos, a cárie e outras doenças periodontais podem ser evitadas. 

 Este é um tema pouco merecedor de lugar nas notícias. A SO é um direito humano 

básico, que nem sempre é garantido, por várias razões: económicas, pelos encargos 

elevados; geográficas, pela migração dos dentistas e distribuição geográfica desigual; ou 

sociais, pela discrepância entre oferta e necessidades da população. Tal como o Relatório 

Primavera 2017 corrobora, os mais carenciados têm mais limitações no acesso. [76] 

3.1. HIGIENE ORAL 

3.1.1. ESCOVAGEM 

 A escovagem diária, duas vezes por dia, durante dois minutos é fundamental e por 

vezes, nem sempre fácil para as crianças. Os pais ou os responsáveis devem assegurar 

esta pequena aprendizagem, tornando uma rotina, prevenindo o aparecimento da cárie e 

outras doenças periodontais. Quando as crianças demonstrarem a aquisição da destreza e 

autonomia suficientes, permitir a realização desta tarefa. 

 O tamanho da escova deverá ser o adequado à boca do utilizador e a textura macia 

ou média, sendo que deverá ser substituída de 3 em 3 meses ou quando os pelos começam 

a ficar deformados, apresentando algum desgaste das escovagens. [77]  

3.1.2. FIO DENTÁRIO 

 O fio dentário permite a limpeza dos espaços interdentários, sendo coadjuvante na 

higienização, uma vez que completa a escovagem. [78] Quando a placa bacteriana não é 

removida, pode formar-se o tártaro, fator principiante das gengivites, que resultam da 

acumulação acima da linha das gengivas, inchaço e sangramento destas. [79] 

3.1.3. DENTRÍTICO FLUORETADO 

 É essencial que o dentífrico contenha flúor para prevenção das cáries, provocada 

por bactérias, afetando 90% da população [80]. Crianças com menos de 3 anos devem 
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usar pasta com <1000ppm de flúor, crianças com 3-6 anos devem ter uma quantidade do 

tamanho de uma ervilha, contendo >1000ppm de flúor e os adultos devem escovar com 

um dentífrico que contenha 1350-1500ppm de flúor, quantidade ideal para ser eficaz. [81] 

3.1.4. ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E NUTRIÇÃO 

 A cárie é a doença não transmissível mais disseminada no mundo, provocada pelas 

bactérias que podem atacar o esmalte. [82] Uma alimentação saudável e uma nutrição 

adequada da criança são fatores preponderantes no seu desenvolvimento que pode ser 

evitada, reduzindo a ingestão diária de açúcar, tal como dita a Guideline da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Várias são as propostas para a diminuição, tais como a 

aplicação de uma taxa sobre as bebidas açucaradas, implementação de rotulagem clara 

que forneça as informações de fonte confiável, revisão da regulamentação existente, 

averiguar o marketing e publicidades a que estamos expostos diariamente, eliminação de 

bebidas e alimentos à venda em hospitais, escolas e locais públicos de trabalho. [83] 

3.1.5. DENTISTA 

 A primeira consulta ao dentista deverá ser desde a erupção do primeiro dente, no 

máximo, até ao primeiro ano de vida, para que o profissional de saúde seja capaz de 

prevenir ou intervir no desenvolvimento de doenças relacionadas e proporcione todas as 

informações do tratamento a adotar. Posteriormente, se a criança apresentar uma correta 

higienização, o ideal será a visita regular a cada seis meses, porém se apresentar elevado 

risco de cárie, este intervalo é reduzido para três meses. [84] 

4. RESULTADOS 
 

 Ao longo deste dia, através do contato com as crianças, ouvi experiências 

relacionadas com a HO e os problemas que enfrentavam diariamente. O questionário 

permitiu a visão do panorama geral do público-alvo. É percetível que os cuidados com a 

HO devem começar cedo e que os pais, escola e profissionais de saúde assumem um papel 

crucial no incentivo e aprendizagem. 

 

Quando abordados sobre a extração dos dentes de 

leite, os alunos reconheciam a sua perda nos seus 

lares, tendo-os extraídos com a ajuda dos pais. 

[figura 12] 
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FIGURA 12- RESULTADOS: “QUANTOS DENTES DE LEITE PERDESTE?” 

 

Assim que os dentes nascem, são os pais ou quem 

cuida do bebé, os responsáveis pela escovagem. 

Quando se sentirem confiantes, as crianças podem 

desempenhar essa função autonomamente, como 

30% dos inquiridos [figura 13]. 

FIGURA 13-RESULTADOS: “OS TEUS PAIS AJUDAM-TE NA ESCOVAGEM?” 

Esta foi uma das questões mais polémicas. A 

maioria das crianças assegurava lavar 2x os dentes 

[figura 14], mas o estado destes não o corroborava, 

nem os resultados do rastreio oral efetuado pelo 

Dra. Cláudia Pinho o demonstraram. 

FIGURA 14-RESULTADOS: “QUANTAS VEZES, POR DIA, LAVAS OS DENTES?” 

Cerca de 50% das crianças consulta o médico-

dentista duas ou mais vezes por ano, fruto do acesso 

gratuito dos cheques-dentista, inseridos no 

Programa Nacional de Promoção de SO do 

Ministério da Saúde. [figura 15] 

FIGURA 15-RESULTADOS: “QUANTAS VEZES, POR ANO, VAIS AO DENTISTA?” 

Uma das perguntas essenciais e com mais ênfase na 

apresentação, descrita na figura 16, a necessidade 

de ter uma escova para cada um, intransmissível e 

com PV, devendo ser substituída de 3 em 3meses, 

informação desconhecida pelas crianças. 

FIGURA 16 - RESULTADOS: “TENS UMA ESCOVA SÓ PARA TI?” 

O uso do fio dentário é fundamental para a 

eliminação da placa que se aloja entre os dentes e a 

escova não consegue remover, evitando assim que 

endureça e se forma tártaro, o qual só pode ser 

removido pelo dentista. Na figura 17, é notável que 

a maioria das crianças não usa fio dentário. 

FIGURA 17- RESULTADOS: “USAS FIO DENTÁRIO?” 
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PROJETO IV – FOLHETO INFORMATIVO SOBRE “ESQUECEU A TOMA DA 

PÍLULA E AGORA?” 

1. ENQUADRAMENTO GERAL  

 A pílula, contracetivo oral, é o método anticoncecional mais utilizado pelas 

mulheres portuguesas, representando um total de 94%. Segundo dados da Sociedade 

Portuguesa de Ginecologia e da Sociedade Portuguesa de Contraceção, o aumento do uso 

acompanha a evolução da sociedade portuguesa e o conhecimento sobre o assunto. [85] 

Este método reversível tem sido substituído por outros não dependentes da utilizadora, 

como o dispositivo intrauterino, o anel vaginal e implante subcutâneo, graças à 

divulgação nas escolas sobre educação sexual e esclarecimento destes temas. [86,87] 

 Um dos maiores problemas atualmente, documentado nos dados anteriores, é 

referente ao esquecimento da toma da pílula pelas mulheres, sendo que uma em cada 5 

portuguesas esquece-se frequentemente da toma e a maior lacuna é não saber como 

responder a este esquecimento. [85] É das perguntas que diariamente os farmacêuticos 

são confrontados durante o aconselhamento farmacêutico e que denotam elevada falta de 

informação. Portanto, assim surgiu a ideia de realizar um pequeno folheto (anexo XI) 

sobre o esquecimento da pílula, com vista ao contínuo acesso de informação aos utentes. 

Este foi disponibilizado nos balcões de atendimento durante a primeira quinzena de julho.  

2.FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. CICLO MENTRUAL E CONTROLO DA MENSTRUAÇÃO 

 Inicialmente os métodos contracetivos hormonais orais eram apenas prescritos 

para o controlo do ciclo menstrual e para mulheres comprometidas; a comumente 

conhecida pílula é, atualmente, o método anticoncecional de eleição pelo sexo feminino. 

[85] Só em 1960, com a revolução sexual houve autonomia e liberdade da mulher sobre 

o próprio corpo. [88,89] 

 O ciclo menstrual tem a duração de 28dias e envolve uma complexa coordenação 

da atividade do hipotálamo, secretor da hormona libertadora de gonadotrofinas natural 

(GnRH); hipófise, segregadora da hormona folículo estimulante (FSH) e da hormona 

luteinizante (LH); o ovário, segregador da progesterona e estrogénios; endométrio que 

responde à atividade das hormonas referenciadas. [figura 18] [88-91] 
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FIGURA 18-FISIOLOGIA DO EIXO HIPOTALÂMICO-PITUITÁRIO-OVARIANO (ADAPTADO 

DE [91]) 

 

Pode ser dividido em duas fases 

distintas: folicular e lútea [figura 

19]. A fase folicular corresponde 

ao primeiro dia de menstruação 

até à ovulação. Esta é 

caraterizada pela formação de um 

folículo maduro “dominante” que 

se desenvolverá em óvulo, após a 

libertação de vários folículos pela 

FSH e produção de estrogénio, 

permitindo o espessamento do 

endométrio. [88-91] 

FIGURA 19-CICLO MENSTRUAL: ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS E NÍVEIS DAS 

GONADOTROFINAS E HORMONAS SEXUAIS (ADAPTADO DE [88]) 

 O aumento do estrogénio desencadeia uma resposta da GnRH, que por sua vez 

aumenta o LH, originando a ovulação, expulsão do óvulo do ovário. Este viaja pelas 

trompas de falópio até chegar ao útero. [90,91] 

 Na fase luteinizante, aumentam as células da granulosas não libertadas com 

oócito, forma-se o corpo lúteo e há uma subida dos níveis de progesterona, responsável 

por preparar o endométrio para uma potencial gravidez. Se não ocorrer fecundação, o 

corpo lúteo degenera, a progesterona diminui, o músculo uterino contrai e o endométrio 

descama, processo que corresponde à menstruação. [88,91-93] 
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2.2. CONTRACEÇÃO HORMONAL ORAL 

 Gregory Pincus conhecido como “pai da pílula”, criou em 1957 a primeira pílula, 

composta por mestranol e noretinodrel, originando o Enovid®, contudo documentado com 

elevado risco tromboembólico e mal-estar pelas mulheres. [94] Foram também colocados 

no mercado, contracetivos orais com progestinas, com uma estrutura semelhante à 

testosterona, responsáveis por efeitos negativos, como acne, crescimento capilar e pele 

oleosa, incómodos à estética feminina. [94,95] Atualmente existem contracetivos orais 

que contém um progestativo e um estrogénio (também denominados combinados, COC) 

e pílulas apenas com progestativo. A escolha deve ser individualizada e sob orientação 

do médico especialista relativamente às preferências da mulher e ao caso em questão, 

atendendo aos diferentes tipos e dosagens das hormonas. [96,97] 

3. PÍLULAS ORAIS COMBINADAS 

 São usadas maioritariamente para contraceção, mas podem ter outras indicações, 

como dismenorreia, controlo do ciclo menstrual, dor peri-ovulatória, síndromes pré-

menstrual e de androgenização. [97,98] 

 3.1. VANTAGENS 

 Elevada eficácia, não interfere com a fertilidade, regulariza o ciclo menstrual, 

reduz o fluxo menstrual, previne anemia, reduz a síndrome pré-menstrual, variações de 

humor, diminui os quistos, reduz a incidência da acne, hirsutismo, previne a doença 

fibroquística da mama, endometriose, diminui o risco de cancro do endométrio, colorretal 

e do ovário. [97-99] 

 3.2. COMPLICAÇÕES 

• Enfarte do miocárdio: o risco aumenta com elevadas doses de estrogénio, 

tabagismo, hipertensão e a idade, tal como evidencia a tabela [97] [tabela 4] 

TABELA 4 - TAXA DE ÓBITOS POR ENFARTE DO MIOCÁRDIO DEVIDO AO USO DE BAIXAS 

DOSES COC: O EFEITO DO TABACO E HIPERTENSÃO, POR IDADE (ADAPTADO DE [97]) 
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• Acidente vascular cerebral: aumenta com idade, sobretudo em mulheres com 

idade superior a 40anos. [97,100] 

• Tromboembolismo venoso: afeta cerca de 10milhões de pessoas em todo o mundo  

e o risco é aumentado pela toma de COC. Para além disso, aumenta com a idade, com os 

níveis de estrogénio, obesidade, tal como demonstra a tabela 5. [97,101,102] 

TABELA 5- INCIDÊNCIA E RISCO RELATIVO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO, EM 100000 

MULHERES DE ACORDO COM A IDADE E NÍVEIS DE ESTROGÉNIOS (ADAPTADO DE [97]) 

 

• Risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis: a OMS reviu a literatura e 

determinou um aumento da vulnerabilidade da mulher ao HIV e a Clamídia. [97,103] 

• Melanoma: apesar dos poucos estudos, é recomendado a mulheres com historial 

de melanoma evitar gravidez ou toma contínua durante 3 anos após terapia. [97] 

• Leiomioma uterino: os miomas uterinos contêm recetores de progesterona e 

estrogénio, após a menopausa os níveis de estrogénio diminuem abruptamente, assim 

como os miomas, indicando uma passível correlação entre os níveis elevados de 

estrogénio e a formação destes tumores benignos. [97,104] No entanto, um dos 

tratamentos frequentes é o uso de progestativos e estroprogestativos, daí que os resultados 

sejam tão contraditórios, estando descrito tanto o seu crescimento, como regressão. 

[97,104,105] 

• Cancro: a maioria dos resultados advém de estudos observacionais em que se 

denota uma correlação entre a toma dos COC e a prevalência de cancro, nomeadamente 

da mama e do útero. [97, 106-108] 

 3.3. CONTRAINDICAÇÕES 

 A OMS publicou orientações e advertências relativas ao COC, entre elas: 

tabagismo, obesidade, diabetes, hiperlipidémias, hipertensão, <6semanas após 

amamentação, tromboembolismo venoso, cancro da mama, doenças hépato-biliares, 

neurológicas, infeciosas, cardiovascular e cerebrovascular. [109,110] 
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 3.4. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 Existem vários medicamentos que podem comprometer a absorção dos COC, 

podendo mesmo diminuir a sua eficácia, nomeadamente: carbamazepina, rifampicina, 

topiramato, fenitoína, griseofulvina e restantes descritos na seguinte tabela 6. [109-111] 

TABELA 6- INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS COM CONTRACETIVOS ORAIS (ADAPTADO 

DE [109]) 

 

 3.5. EM CASO DE ESQUECIMENTO 

 A pílula deve ser tomada todos os dias, sempre à mesma hora e devem ser 

respeitados os intervalos, consoante a pílula em questão. Falhar a toma de um comprimido 

pode significar que haja ovulação, dependendo do dia do esquecimento. Se esquecer: 

[112,113] 

• 1 comprimido: tomar assim que possível e fazer a toma dos restantes regularmente 

• 2 comprimidos na 1.ª semana: tomar comprimido esquecido e usar contraceção 

adicional nos próximos 7dias 

• 2 comprimidos na 2.ª semana: proceder da mesma forma 

• 2 comprimidos na 3.ª semana: terminar a embalagem e iniciar logo a nova 

embalagem, usar método contracecional adicional nos primeiros 7dias 

4. PÍLULAS ORAIS PROGESTATIVAS 

 Inibem a ovulação e aumentam a viscosidade do muco cervical, criando um 

ambiente hostil para a sobrevivência dos espermatozoides. [96] Utilizadas em situações 

em que a terapêutica com estrogénios está contraindicada, amamentação, tabagismo, 

anemia, menorragias, síndrome pré-menstrual, hiperestrogenismo endógeno. 

Cuidadosamente recomendadas nas primeiras semanas do período pós-parto, uma vez que 

não interfere com a quantidade, nem a qualidade do leite materno. [110,113,114] 
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4.1. VANTAGENS 

 Não interferem com a fertilidade, nem com a amamentação, elevada eficácia, risco 

de tromboembolismo reduzido, existem em várias formas farmacêuticas, nomeadamente, 

oral, injetável, subcutânea e sistema intrauterino. [96, 110,113,114] 

4.2. COMPLICAÇÕES 

 Os efeitos indesejáveis frequentes são: aumento do peso, cefaleias, náuseas, acne, 

variações do humor, hemorragia, mastodinia e tensão mamária. [97,113,114] 

4.3. CONTRAINDICAÇÕES 

• Hipersensibilidade ao Desogestrel ou excipientes usados 

• Historial de tromboembolismo venoso 

• Historial de doença hepática 

• Malignidades conhecidas sensíveis a esteroides sexuais 

• Hemorragia vaginal cujo diagnóstico é desconhecido [115,116] 

4.4. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 Quando decorre terapia a longo prazo, ter atenção a [97,115,117]: 

• Antirretrovirais: ritonavir 

• Antibióticos: rifampicina 

• Anticonvulsionantes: topiramato, carbamazepina, fenitoína 

• Produtos que contenham Hypericum perforatum 

4.5. EM CASO DE ESQUECIMENTO 

 A toma da pílula deverá ser no 1.º até no máximo 5.ºdia da menstruação, à mesma 

hora, todos os dias. Quando falha um comprimido, a proteção pode ficar comprometida. 

Quanto mais comprimidos falhar, maior o risco de gravidez. Se [115,117,118]: 

• <12h: tomar o comprimido em falta logo que possível e continuar a toma dos 

restantes na hora habitual. 

• >12h: tomar assim que possível e usar sempre um método adicional contracetivo 

após os próximos 7dias 
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5. CONTRACEÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 A contraceção de emergência (CE) corresponde ao uso de métodos de contraceção 

não abortivos, que previnem a gravidez não desejada, após relação sexual não protegida 

(RSNP). A dispensa destes métodos deve ser monitorizada por um profissional de saúde 

que enfatize o direito à informação sobre a natureza e condições de utilização e garante o 

acompanhamento para consultas de planeamento familiar. [119,120]  

 Os métodos CE são: o Dispositivo intrauterino com cobre e as pílulas 

anticoncecionais de emergência. [120] O primeiro requer intervenção de um profissional 

de saúde na sua colocação e as competências necessárias para uma análise pormenorizada 

da utente. O DIU impede a fertilização do espermatozoide pelo óvulo e o seu transporte 

para as trompas de falópio. Deve ser inserido 5 dias no máximo após RSNP. [120,121]  

 As pílulas anticoncecionais de emergência disponíveis em Portugal são o acetato 

de ulipristal, levonergestrel e o método de Yuzpe, que bloqueiam ou atrasam a ovulação 

[113, 120], descritas na tabela 7. Estes métodos não previnem a transmissão de doenças 

sexualmente transmissíveis, não são abortivos, nem deverão substituir o uso de um 

método de contraceção regular. [97] 

TABELA 7- TIPOS DE CONTRACETIVOS DE EMERGÊNCIA (ADAPTADO DE [113] 

 

 O levonergestrel é um progestativo que atua no pico pré-ovulatório de LH, através 

da toma de 1.5mg nas 72h após a RSNP. Se tiver ocorrido a subida de LH ou o seu pico, 

já não tem qualquer efeito, isto é, tem uma janela terapêutica mais estreita em relação à 

acetato de ulipristal. [120,121] 

 O acetato de ulipristal é um modulador dos recetores progestativos, eficaz pela 

toma única de 30mg nas 120h após a RSNP, atuando na fase inicial e tardia pré-ovulatória, 

uma vez que o seu mecanismo de ação compreende o início do aumento da LH até ao seu 

pico. [121,122] 

 O método de Yuzpe contém etinilestradiol e levonergestrel, contudo vários 

estudos documentam que é mal tolerado e a maioria das mulheres apresenta náuseas e 

vómitos após a sua toma. Deve ser administrado até cinco dias após a RSNP. [96,97,123] 
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CONCLUSÃO 

 Atualmente, a atividade farmacêutica integra várias vertentes do mercado de 

trabalho, desde indústria, análises clínicas, assuntos regulamentares, farmácia hospitalar, 

consultadoria, farmacoeconomia, investigação científica e farmácia comunitária, que 

constitui a área em que os farmacêuticos mais enveredam. O leque de ofertas é muito 

mais extenso em comparação com o passado, contudo o farmacêutico continua a ser um 

alicerce no Sistema Nacional de Saúde, sendo uma “ponte” entre o utente e o médico. 

 Findo este percurso, revejo tudo o que aprendi, as pessoas que conheci e como 

contribuíram para a minha completa evolução a todos os níveis. Após estes meses, 

reconheço a Farmácia Barbosa, equipa e utentes, como uma peça fundamental para o meu 

crescimento, uma vez que depositaram em mim a confiança necessária para desempenhar 

as várias tarefas a que me comprometi. 

 Após cinco anos de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas este foi o 

momento em que senti a teoria colocada em prática. Foram meses exigentes, em que fui 

constantemente colocada à prova, em que me desafiei e fui desafiada, terminando assim 

as atividades com uma maior segurança e autonomia. 

 Enquanto profissional de saúde e futura Mestre em Ciências Farmacêuticos, sinto 

imenso orgulho por todo o trabalho e progresso conquistado, esperando continuar a minha 

intervenção na comunidade.  
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