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Resumo 

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

desenvolvido em farmácia comunitária.  
Dividido em duas partes, inicia por enquadrar o leitor acerca das atividades por mim 

aprofundadas na farmácia, descrevendo a sua realização. Muito embora estas variem em menor 

ou maior grau entre farmácias, são tarefas geralmente desenvolvidas um pouco por todos os 

profissionais desta classe, em ambiente comunitário.  
Todavia, esse enquadramento é continuamente acompanhado por algum componente 

teórico, pois este não se deve limitar a uma mera descrição do meu percurso; quis, de igual forma, 

que o leitor  entendesse o funcionamento das operações descritas, assim como acompanha-lo pela 

legislação pela qual a nossa profissão se rege.  
Na segunda parte, debruço-me sobre os projetos que pessoalmente desenvolvi, 

fundamento as razões pelas quais os escolhi, os objetivos subjacentes, associando a estes os 

resultados obtidos e as conclusões retiradas.  
Desta forma, estes seis meses volvidos aqui compilados representam um crescimento 

pessoal, espelhando em si um percurso gradual que se inicia com a componente académica, que 

nos suporta, culminando num estágio de forte componente prática onde a experiência e o contato 

com o exterior me permitem entender as falhas que pretendo que colmatar e o rumo no qual me 

pretendo especializar. Para além disso, a estimulação constante no exercício da minha profissão 

constituiu um desafio incessante, pois revelou-se numa infindável busca de novo conhecimento. 

Este estágio representou não apenas o contato com o desafiante mercado de trabalho mas sim uma 

oportunidade de inovar e de instigar novas áreas onde, enquanto farmacêutica, pretendo intervir.  
Foi desta forma que encarei o meu estágio na Farmácia Familiar de Espinho, o qual vos 

passo a apresentar de seguida, da forma mais sucinta possível.  
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia 

 

1 - Introdução 
 
 “O exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo essencial a pessoa do 
doente.” 
 

 (Artigo 1º, código deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, 1998)  
 

A importância do farmacêutico comunitário está muito associada ao valor que este 

acrescenta ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) enquanto prestador de serviços na área. Desta 

forma, este desempenha por si só um papel fundamental nos sistemas de cuidado de saúde a nível 

mundial. A figura do farmacêutico tem vindo a evoluir ao longo dos anos, centrando-se cada vez 

mais no utente e na valorização dos serviços farmacêuticos na comunidade(1).  

Numa sociedade cada vez mais exigente, o conceito de “cura” ganha novos contornos, 

o farmacêutico é cada vez mais especializado no medicamento em todas as suas vertentes e, como 

profissional de saúde mais acessível à população, revela uma elevada responsabilidade na 

prestação de cuidados de saúde, de dispensação de medicamentos, e no aconselhamento 

farmacêutico aos utentes.  

A farmácia comunitária assume-se então com uma importância crucial na prestação de 

serviços de saúde de elevada qualidade e excelência, criando a ponte entre os serviços médicos e 

o utente, tendo como primordial objetivo assegurar uma maior eficácia e aderência à terapêutica 

e consequentemente promovendo uma melhor qualidade de vida.  

Durante o estágio, o estudante aplica e aprofunda os seus conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos durante os cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

desenvolvendo uma visão global da profissão através de todas as atividades que constituem o ato 

farmacêutico.  

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

dinâmica e profissional, que me enriqueceu de informação prática no que concerne ao exercício 

da atividade farmacêutica, estimulando de igual forma a aplicação do meu lado humano nesta 

profissão.  

A elaboração deste relatório surge no sentido de descrever esta minha experiência 

enquanto estagiária, através da descrição das atividades desenvolvidas, experiências e 

conhecimentos adquiridos. 
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2- Enquadramento e localização da Farmácia  
 

A Farmácia Familiar de Espinho (FFE), é uma das poucas farmácias sociais existentes 

em Portugal, pertencente à Familiar de Espinho Associação Mutualista, estando aberta ao público 

desde 6 de Julho de 2012. Encontra-se localizada na Rua 22, nº 327, no centro da cidade de 

Espinho, numa zona predominantemente habitacional, porém relativamente próxima da zona 

comercial e turística da cidade (AnexoI). 

 A par com a farmácia encontra-se a Clínica da Familiar de Espinho, com uma ampla 

prestação de cuidados de saúde, apresentando serviços clínicos especializados, desde consultas 

de osteopatia, podologia, medicina dentária, psicologia, nutrição bem como de medicina geral e 

familiar.  

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

predominância notória de utentes idosos e polimedicados. Estes últimos têm necessidades 

acrescidas nas quais a FFE se dedica, zelando pelo seu bem-estar, de forma a garantir que há um 

cumprimento rigoroso da terapia e uma monotorização da sua saúde através dos serviços 

prestados (controlo da glicemia, colesterol, pressão arterial). Os tipos de situações que surgem no 

dia-a-dia são muito variados, permitindo assim, uma maior aquisição de experiência e 

conhecimentos.  

 A equipa da FFE é constituída por 4 farmacêuticos: 

Tabela 1 – Equipa que constitui a Farmácia Familiar de Espinho. 

Nome Cargo 
Dr.a  Marta Mendes Diretora Técnica 
Dr. Daniel Oliveira Farmacêutico Adjunto 

Dr.a Ana Silva Farmacêutica 
Dr.a Patrícia Pais Farmacêutica 

 

3- Aprovisionamento e Armazenamento de Encomendas  

 
 3.1- Seleção de Fornecedores  

 Na FFE, a Dr.a Marta Mendes e o Dr. Daniel Oliveira são as responsáveis de compras e 

cabe-lhes decidir quais são os armazenistas que apresentam os melhores benefícios, tendo em 

conta vários critérios: melhores condições de pagamento; preços mais competitivos e rentáveis 

para a Farmácia; maior rapidez na entrega; menor rutura de stocks; melhores serviços e maior 

diversidade de oferta de medicamentos e outros produtos; melhor facilidade de devolução (no 

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

validade, etc.); melhores promoções, campanhas ou bonificações.  
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 De forma a obter melhores condições de compra em determinadas produtos e alcançar 

uma maior competitividade de preços, a FFE pertence a um grupo de compras de nome 

FirstFarma. No entanto, nem sempre a compra através do grupo é a mais rentável para a farmácia. 

Na plataforma era sempre necessário conferir se o preço tripartido seria o mais vantajoso e daí 

decidir realizá-la através do grupo ou diretamente ao armazenista. 

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

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

e Empifarma e um fornecedor esporádico: Alliance Healthcare. Constatei, durante o meu estágio, 

que estes fornecedores oferecem campanhas e preços mais competitivos para a farmácia, têm um 

vasto stock de medicamentos nos armazéns e permitem que a Farmácia possa praticar preços 

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

causa a margem de lucro da farmácia.  

 

 3.2- Encomendas Diárias  

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

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

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

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

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

um produto se encontra no limite mínimo de unidades definido pela farmácia, é inserido pelo 

programa informático, numa listagem onde constam todos os produtos vendidos durante 

determinado período de tempo, para ser posteriormente enviada aos armazenistas.  

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

via modem ao fornecedor. São geralmente efetuadas encomendas diárias ao final da manhã e da 

tarde, sendo o transporte dos produtos da responsabilidade dos armazenistas.  

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

listagem final passava por uma crítica análise por parte da DT e restantes membros da equipa, de 

forma a adaptar a encomenda à realidade atual das necessidades da farmácia e dos utentes. Uma 

vez que este processo envolve fatores como a incidência de receituário, sazonalidade, campanhas 

de marketing, histórico de vendas dos produtos e disponibilidade financeira da farmácia, só a 

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

estagiária, nunca realizei sozinha este procedimento.  

 No entanto, é fácil de compreender que perante o cenário de crise económica que o 

sector farmacêutico enfrenta, as farmácias são forçadas a optarem por stocks mais reduzidos em 

que as necessidades dos utentes assumem um papel essencial, variando facilmente, consoante: a 

época do ano, o período do mês (as questões monetárias, cada vez mais, condicionam as escolhas 
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dos utentes) e o impacto dos produtos publicitados na comunicação social que cativam e 

despertam o interesse na população.  

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

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

forma a dar resposta a estas diferentes necessidades do mercado.  

 

 3.3- Receção de encomendas  

 Uma das primeiras tarefas enquanto estagiária passa pela receção de encomendas. 

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

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

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

conhecimentos empíricos apreendidos na Faculdade, no que concerne a medicamentos, são 

apenas um pequena interface daquele que é o vasto rol de marcas, de dosagens e de formas 

farmacêuticas existentes, e que facilmente nos induzimos em erro durante o atendimento devido 

à falta de atenção nos detalhes, traduzindo-se em trocas e erros perigosos para o doente; em 

segundo lugar passo a assumir a responsabilidade de assegurar que o medicamento se encontra 

no lugar respetivo aquando a sua necessidade, facilitando o trabalho à restante equipa durante 

atendimentos.  

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

de remessa, e a entrada era efetuada através do sistema informático Winphar.  

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

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

Inicialmente introduzia cada produto na listagem da encomenda a rececionar através da leitura 

ótica do código nacional de produto (CNP). Após a passagem do código do produto verificava o 

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

menor prazo de validade. Após esta verificação, aplicava as alterações necessárias e confirmava 

(corrigindo quando necessário) o preço de fatura (PVF), preço de venda a público (PVP) e a 

quantidade rececionada com a debitada na fatura.  

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

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

de validade, e o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). Todos estes parâmetros passavam 

posteriormente pela supervisão da DT ou de um colega responsável. 

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

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

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

Na receção de psicotrópicos e estupefacientes era necessário ter certas precauções 

devido à estreita regulamentação a que este tipo de produtos está sujeito. Nestes casos, a fatura 
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vem sempre acompanhada por uma Requisição de Substâncias Psicotrópicas e Estupefacientes, 

sendo o duplicado carimbado e assinado pela Direção Técnica (ou Farmacêutico Adjunto) e 

devolvido ao grossista. O documento original é arquivado na farmácia por um período mínimo 

de três anos. 

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

e estas eram arquivadas para serem posteriormente entregues ao serviço de contabilidade.  

 

 3.4- Critérios e Condições de Armazenamento  

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

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

disponível.  

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

da farmácia, em prateleiras ou gavetas, enquanto todos os medicamentos sujeitos a receita médica 

(RM) se encontram na parte traseira do atendimento em compartimentos, no espaço a que se 

destinam, de acordo com a forma farmacêutica (FF) e por ordem alfabética. 

 Os medicamentos termolábeis (insulinas, determinados probióticos, vacinas e alguns 

colírios) devem ser armazenados num frigorífico, a temperatura rigorosamente controlada entre 

os 2ºC e os 8ºC. Para tal, faz-se um controlo diário para garantir a integridade e eficácia dos 

mesmos.  

 Todos os medicamentos encontram-se organizados respeitando sempre o princípio First 

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

ser dispensados de forma a permitir o correto escoamento e uma maior rotatividade de stock.  

 

 3.5- Controlo de Prazos de Validade e Gestão de stocks  

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

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

Na FFE, o controlo dos prazos de validade era realizado periodicamente através da emissão de 

uma lista do Winphar com os produtos com prazo de validade a expirar no meses seguintes e, 

caso existissem medicamentos que reuniam essas condições, eram separados dos restantes para 

que posteriormente se procedesse à sua devolução aos fornecedores, caso esta ainda fosse aceite. 

No caso de isto não se verificar, o produto era considerado uma quebra. 

 

 3.6- Devoluções  

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

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

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

preço; encomenda em duplicado; envio de produto não faturado pelo fornecedor; ordem de 
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recolha do produto do mercado por parte do INFARMED; desistência por parte do utente, entre 

outros.  

 Nestes casos era emitida uma nota de devolução, impressa em triplicado, onde se 

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

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

deve ficar armazenada na farmácia (triplicado) e as restantes cópias são enviadas para o 

fornecedor, anexadas ao produto.  

 No caso do fornecedor aceitar a devolução, é emitida uma nota de crédito relativa aos 

produtos que lhe foram devolvidos ou, então, é enviado um novo produto dependendo da situação 

em causa. Porém, no caso da devolução não ser aceite, os produtos são novamente devolvidos à 

farmácia e o seu montante entra nas “quebras” da contabilidade anual.  

 

 3.7- Reservas  

 Por diversas vezes, quando o medicamento não se encontrava disponível na farmácia, o 

utente era questionado se desejava proceder à reserva destes. Caso este desejasse, este 

procedimento era realizado com recurso ao Winphar onde se registava o número de sócio do 

cliente, o seu nome, o número de contacto ou e-mail (caso o utente o desejasse), bem como o(s) 

produto(s) a reservar.   

 Através do Winphar é possível verificar se o produto se encontra disponível no 

armazém, recorrendo para isso à pesquisa do produto pretendido,  no gadget do programa. Caso 

o produto esteja assinalado a vermelho, o produto encontra-se esgotado no fornecedor; assinalado 

a verde, é possível proceder à encomenda do mesmo. E pode ainda encontrar-se em amarelo que 

nos indica que o produto está sujeito a condições especiais de envio, como seja por exemplo um 

produto rateado. De imediato procedia à encomenda do mesmo via telefónica ou diretamente 

através do gadget, estando muitas vezes o produto disponível no próprio dia ou no dia seguinte 

de manhã. 

 Aquando da chegada dos produtos e depois de ter sido dada entrada da respetiva 

encomenda, procedia-se à separação dos mesmos, colocando um papel com o nome do utente e 

data, junto dos produtos em questão e posteriormente estes eram colocados na prateleira 

específica das reservas, divididas entre produto “pago” , “não pago” sendo arrumados por data de 

efetuação da reserva. 

 

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

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

utente. Esta zona é composta por dois balcões individualizados, equipados com computador, leitor 

ótico, impressora de receituário, caixa de pagamento, terminal de multibanco e diversas gavetas 
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com material de escritório, amostras de produtos e sacos (Anexo II). Existe também um 

compartimento próprio para colocar as receitas aviadas que são posteriormente conferidas e 

devidamente organizadas por todos os membros da equipa.  

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

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

espera durante o atendimento e permitir uma maior interação entre o farmacêutico e o utente.  

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

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

produtos ortopédicos, higiene oral e produtos dietéticos, organizados e arrumados de forma 

simples, de fácil compreensão e facilmente visíveis para os utentes. Estes produtos encontram-se 

expostos relativamente próximos dos balcões, de forma a facilitar o acesso visual dos utentes e o 

esclarecimento e aconselhamento por parte dos profissionais de saúde. 

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

comunitária. Tive a oportunidade de desempenhar esta tarefa muito cedo no meu estágio, 

desenvolvendo a minha experiência como profissional e aplicando o que apreendi nos cinco anos 

de Faculdade nas várias situações do dia-a-dia, sob o olhar atento dos restantes elementos da 

equipa que me auxiliavam sempre que necessitava.  

 Na FFE, o sistema informático utilizado é o Winphar, onde cada elemento da farmácia, 

incluindo eu, enquanto estagiário, possuia um código de login neste sistema.  

 

 4.1 - Dispensa de MNSRM  

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

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

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

profissional de saúde”(2). 

 O atendimento correspondeu ao meu maior desafio ao longo destes seis meses. No 

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

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

se o problema de saúde em causa é passível de ser tratado com MNSRM ou requer intervenção 

médica, tendo a noção dos trâmites de que me poderiam guiar, e os limites até onde poderia ir, 

enquanto profissional de saúde.  

 Os nossos cinco anos de formação dotam-nos de uma componente fortemente teórica, 

em detrimento de uma componente prática paralela. Quando exposta às situações do dia- a-dia na 

Farmácia, tentei aplicar aquilo que aprendi, não de uma forma mecanizada, mas sim adaptada às 

diferentes circunstâncias que surgiam e desta forma fui adquirindo experiência no exercício da 

minha atividade enquanto farmacêutica. Saliento nesta prática a importância da comunicação com 

o doente, de forma a recolher toda a informação necessária (sintomas, intensidade e duração do 
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problema de saúde, medicação concomitante, outras patologias), tudo fatores essenciais para se 

poder avaliar o problema de saúde e assim decidir qual é o melhor tratamento e aconselhamento. 

Certos grupos de doentes (crianças, grávidas, mulheres a amamentar, doentes crónicos) carecem 

de uma atenção especial e há que ter cuidados reforçados, não só na comunicação oral, mas 

também na própria avaliação da sintomatologia.  

 Ao dispensar um MNSRM, tomei em atenção se o doente realmente entendia a 

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

medicamento proposto. Por questões de ética deontológica, informei sempre o utente de que, 

caso o problema de saúde persistisse, o ideal seria ser avaliado pelo seu médico para que este 

pudesse (caso necessário) proceder à prescrição de um medicamento sujeito a receita médica 

(MSRM).  

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

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

tutores de conhecimento de todos os medicamentos existentes para um determinado efeito, com 

o Winphar é igualmente possível saber interações, posologia, alguns cuidados com a toma de um 

determinado medicamento que queremos vender.  

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

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

antiácidos e suplementos vitamínicos.  

 

 4.1.1  Medicamentos à base de plantas  

 De acordo com o Estatuto do Medicamento, “qualquer medicamento que tenha 

exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou 

mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas” é considerado um medicamento à 

base de plantas (3).  

 O interesse por produtos deste âmbito, no sentido potenciador de uma vida saudável, 

tem revelado um crescimento significativo na procura destes produtos. Como consequência, esta 

situação obriga a uma constante atualização de conhecimento e representa uma importante área 

de intervenção farmacêutica, visto que contendo substâncias ativas, estes produtos possuem 

contraindicações e interações medicamentosas que muitas vezes são desconhecidas e 

desvalorizadas pelo utente.  

 Na FFE estes produtos estão bastante presentes, representando uma grande aposta da 

farmácia como fator diferenciador, de forma a ir de encontro às necessidades da população. Por 

esta razão, durante o meu estágio, o contacto com estes produtos foi constante, sendo o ambiente 

propício para aprofundamento dos meus conhecimentos na matéria, destacando-se produtos 
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indicados para perda de peso, regulação de ansiedade e para distúrbios do sono ou distúrbios 

gastrointestinais.  

  

 4.1.2 Produtos Homeopáticos  

 Segundo o DL 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos homeopáticos 

correspondem a “medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-

primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia 

ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num estado membro, e que pode conter 

vários princípios” (3).  

 A FFE dispõe de uma forte componente de produtos homeopáticos dos diversos 

laboratórios existentes, como é exemplo a BOIRON®, Heel® ou Sanum®. Durante o meu 

período de estágio tive a oportunidade de acompanhar a dispensa de produtos homeopáticos em 

contexto de aconselhamento farmacêutico, tendo a oportunidade de ter assistido a uma formação 

sobre medicamentos homeopáticos na sede da Associação Nacional de Farmácias (ANF) do 

Porto. O contacto com esta vertente foi muito significativo durante o estágio, principalmente por 

representar uma área que não havia sido anteriormente por mim explorada. 

  

 4.1.3 Medicamentos e produtos de uso veterinário  

 Segundo o DL n.o 148/2008, de 29 de julho, entende-se medicamento veterinário como 

sendo “toda a substância, ou associação de substâncias, como possuindo propriedades curativas 

ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas” (4).  

 Durante o meu período de estágio e muito também devido à localização urbana da 

FFE, o único contato com produtos de veterinária foi na dispensação maioritária de 

desparasitantes internos e externos destinados, sobretudo, a animais de companhia. 

 

 4.1.4 Suplementos alimentares  

 De acordo com o DL no 136/2003, um suplemento alimentar corresponde a “um género 

alimentício que se destina a complementar e ou suplementar um regime alimentar normal e que 

constitui fonte concentrada de determinadas substâncias nutrientes” (5). Conclui-se, portanto, 

que os suplementos alimentares surgem como complementação a uma alimentação saudável e 

equilibrada, sob formas mais rápidas e eficazes de suprir alguma necessidade nutricional 

acrescida. Conforme as necessidades, podem ser fontes de vitaminas, minerais, fibras, ácidos 

gordos e aminoácidos essenciais, entre outros.  
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 Na FFE existe uma vasta quantidade destes produtos, resultantes da procura cada vez 

mais intensiva dos mesmos, o que contribuiu para um contacto bastante frequente e obtenção de 

um conhecimento aprofundado nesta área. No meu período de estágio, constatei que estes 

produtos estão, naturalmente, sujeitos a oscilações sazonais, sendo disso exemplo que, a grande 

maioria dos suplementos dispensados destinavam-se à perda de peso, a vitaminas para a pré-

exposição solar, destoxificação corporal, não obstante também ocorrem casos de suplementação 

de necessidades específicas de momentos particulares da vida (como a menopausa por exemplo).  

 

 4.1.5 Produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene  

 O DL no 296/98, de 25 de setembro, considera produtos cosméticos e de higiene 

corporal, os produtos destinados “ao contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

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

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais” (6), com a finalidade de limpar, perfumar, 

modificar o aspeto, proteger e conservar o bom estado ou corrigir os odores corporais (7).  

 A FFE aposta nesta vertente, permitindo aos seus utentes a possibilidade de escolha, 

pois apresenta uma ampla variedade de produtos dermofarmacêuticos e cosméticos, sendo as 

principais marcas a Galenic®, a René® ® (mais especializadas na vertente cosmética), a 

Klorane®, La Roche-Posay® e A-derma® (estas representadoras dos produtos 

dermofarmacêuticos) e a Hextril®, Elgydium® e Vitis® (dirigidas à higiene oral). 

 Apresenta-se também sobre o olhar atento de marcas com uma consciencialização 

ambiental e social, como é o caso dos produtos da marca Klorane®, uma marca pertencente à 

Pierre Fabre que se encontra na vanguarda de uma consciência ambiental, sustentável, ecológica 

e com carácter de solidariedade social. 

 O cuidado com o corpo é uma preocupação individual crescente no seio da população, 

que cada vez mais procura a farmácia para adquirir este tipo de produtos por iniciativa própria. 

Revela- se, assim, importante investir nesta área e assegurar a formação contínua, neste que é um 

setor em constante evolução.  

 Durante o meu estágio adquiri conhecimentos detalhados sobre estes produtos, em 

especial na parte da cosmética, pois é uma área de interesse, tanto pessoal, como para o meu 

papel como farmacêutica visando conseguir corresponder às necessidades dos utentes.  

 A par com este cuidado, a FFE tenta realizar ações de promoção dos produtos em 

parceria com as marcas em questão, por forma a dinamizar as vendas com sessões de 

aconselhamento personalizado e dias especiais com campanhas promocionais. 

 

 4.1.6 Produtos dietéticos para alimentação especial  

 Refere o Decreto-Lei no 74/2010, de 21 de junho, que os géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial “são aqueles que, devido à sua composição especial ou a 
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processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, 

mostrando -se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de 

pessoas.”(8). Estas categorias englobam doentes oncológicos, idosos com perda de peso e défices 

nutricionais, indivíduos com doenças metabólicas, entre outros(9). 

 Na FFE é possível encontrar uma enorme variedade de produtos dietéticos que podem 

ser incluídos em regimes alimentares hipo ou hipercalóricos, proteicos e glicídicos e ainda 

produtos que contêm suplementos de determinadas substâncias sendo isentos de outras, de 

acordo com o fim a que se destinam. Destacam-se os produtos hiperproteicos e hipercalóricos, 

como são exemplo o Fortimel Compact Protein®, o Fortimel Creme®, Cubitan® o Nutrison 

Protein Plus®, Resource Protein R.  

 

 4.1.7 Dispositivos médicos e artigos de ortopedia  

 De acordo com o DL no145/2009, de 17 de junho, um dispositivo médico é um 

instrumento de saúde utilizado especificamente para fins de prevenir, diagnosticar ou tratar uma 

doença humana. No entanto não podem contemplar qualquer ação farmacológica, metabólica ou 

imunológica(10).  

 Na FFE há́ uma grande variedade de dispositivos médicos (seringas, luvas, algodão, 

compressas de gaze, ligaduras, entre outros), dos quais se destacam os artigos de ortopedia.  

 A Farmácia Familiar de Espinho dispõe de um linear direcionado para artigos de 

ortopedia, o que permite uma maior especialização desta secção.  

 Alguns dos artigos existentes nesta área são meias elásticas e de descanso; colares 

cervicais; auxiliares de marcha; cadeiras de rodas, sapatos ortopédicos, entre outros.  

No decorrer do meu estágio, devido a algumas visitas pontuais a esta secção e 

esclarecimentos com os colegas farmacêuticos, tive a oportunidade de contactar com alguns 

destes produtos, informando-me sobre a variedade de artigos ortopédicos e certas 

especificidades de alguns destes mesmos artigos.  

 

 4.1.8 Artigos de puericultura  

 A puericultura é uma área da pediatria que se dedica ao acompanhamento infantil desde 

o nascimento e ainda durante os primeiros dias de vida do recém-nascido. Em termos legislativos, 

consideram-se artigos de puericultura os produtos que se destinam a facilitar o sono, o 

relaxamento, higiene, alimentação e a sucção das crianças(11). Assim, nesta categoria de produtos 

incluem-se tanto os cremes hidratantes, os géis-de-banho, os cremes de muda de fraldas e os 

champôs, mas também acessórios como chupetas, tetinas, biberões, fraldas, escovas de dentes e 

outros.  

Na FFE esta área é amplamente dinamizada, sendo que esta disponibiliza ao balcão e 

com recurso ao aconselhamento farmacêutico uma parceria na realização de eventos como o 
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“Baby Shower” e também uma lista elaborada dos produtos que a futura mãe deve levar consigo 

para a maternidade. Este cuidado e interesse por parte dos colegas nesta área, permitiu-me 

enquanto estagiária adquirir valências e conhecimento acerca dos produtos necessários no 

cuidado do recém-nascido. 

 

 4.2 - Dispensa de MSRM  

 4.2.1 - Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

 De acordo com o Artigo 114o do Estatuto do Medicamento(12) os MSRM são todos 

aqueles medicamentos que só podem ser adquiridos mediante apresentação de uma prescrição 

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

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

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

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

usados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que o 

medicamento se destina;   

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

adversas seja indispensável aprofundar;  

• Destinam-se a ser administrados por via parentérica(4).   

 

 4.2.2 Receita Médica  

 Segundo o Decreto-Lei no 176/2006, de 30 de Agosto, a receita médica é o  

 “documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em legislação 

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

determinados”(12).  

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

requisitos legais(13). Segundo a Portaria no 198/2011 de 18 de Maio, é obrigatória a prescrição 

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

manipulados, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, produtos para autocontrolo da 

Diabetes Mellitus e produtos dietéticos, independentemente do seu local de prescrição, salvo 

algumas exceções(14). Nestes casos, poderão ser aceites receitas manuais se justificadas 

devidamente pelo médico prescritor, argumentando uma das seguintes situações: falência do 

sistema informático, prescrição no domicílio, profissionais com volume de prescrição igual ou 

inferior a 40 receitas por mês e outras situações excecionais de inadaptação comprovada, 

precedidas de registo e confirmação na ordem profissional respetiva(14).  

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

Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), que engloba o nome da substância ativa, a 
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dosagem, a forma farmacêutica e o número de unidades. Este código é muito útil pois através da 

sua introdução no sistema informático garante o acesso a todos os medicamentos que podem 

dispensados mediante aquela prescrição.  

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

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

medicamentos de marca ou medicamentos genéricos comparticipados similares ao prescrito ou 

se o médico prescritor incluir uma das seguintes justificações técnicas:  

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

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

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

reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial; neste caso, na receita tem 

de constar a menção  

“Exceção b) do n.o3 do art.6.o”  

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

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

Atualmente, existem 3 tipos de receitas(12):        

• Receitas renováveis - válidas durante seis meses, a partir da data de prescrição, e facilitam um 

melhor acesso do utente à medicação no caso de tratamentos prolongados. Apresentam-se em 

triplicado (3 vias) devendo ser impressa a indicação da respetiva via (“1.via”, “2.a via” e “3.a 

via”).  

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

obedeçam a pelo menos um dos seguintes critérios:  

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

ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável;  

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

toxicodependência ou ser usados para fins ilegais;   

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

precaução, dever ser incluída nas situações previstas na alínea anterior.   

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

reservada a certos meios especializados, como hospitais.  Apesar de, na dispensa de MSRM, o 

médico deter um papel fundamental, nós, enquanto farmacêuticos, podemos e devemos intervir 

de forma a garantir e promover o uso racional de medicamentos. Em primeiro lugar, cabe a mim, 

como farmacêutica, avaliar a prescrição de modo a verificar a existência de eventuais erros de 

prescrição e, caso existam, devo comunicar e dialogar com o médico prescritor; em segundo lugar, 

é fundamental assegurar que o utente sabe o modo de administração e outras informações 
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relevantes de forma a promover a sua adesão à terapêutica. 

  

 Aquando do recebimento da receita, verificava a legalidade da mesma e o seu correto 

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

medicamento. É importante ter em conta os seguintes aspetos (Figura 1):  

 

Figura 1 - Principais aspetos a ter em conta na dispensa de um medicamento sujeito a 
receita médica. 

Outros pontos a ter em conta:  

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

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

prévia) e continuidade do tratamento superior a 28 dias 

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

• Data da prescrição;  

• Assinatura do médico prescritor (obrigatória e manuscrita).   

 Segundo a nova legislação(15), a farmácia deve ter em stock pelo menos três 

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

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

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

homogéneo que se encontram disponíveis na farmácia, o que não inviabiliza a opção de optar por 

um medicamento mais caro, sendo necessário que o doente entenda que existe desta forma o 

direito de opção (código contemplado na receita). 

Validade	e	data	de	
prescrição.		

Assinatura	do	
médico	prescritor.	
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No caso de existência de exceções a) e b) é apenas permitido a dispensa do medicamento prescrito 

na receita e na exceção c) é permitido dispensar um medicamento mais barato face ao prescrito.  

 

 4.3- Sistema de Comparticipação de Medicamentos  

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

entidade responsável do beneficiário, de forma a garantir que o utente não tem que suportar todos 

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

comparticipado, paga apenas a diferença entre o PVP e o valor da comparticipação (sendo que a 

farmácia é posteriormente reembolsada pelo organismo de comparticipação).  

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

beneficiários deste sistema podem estar abrangidos por um regime de comparticipação geral, ou 

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

patologias ou inseridos em grupos homogéneos especiais. A comparticipação normal do SNS 

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

(90% do PVP), escalão B (69% do PVP), escalão C (37% do PVP) e escalão D (15% do PVP). 

Estes escalões têm em conta a indicação terapêutica dos medicamentos, a sua utilização, as 

entidades que os prescrevem e o consumo acrescido para doentes que sofram de determinadas 

patologias(16, 17). Aos pensionistas, cujo rendimento total anual não excede 14 vezes o salário 

mínimo nacional, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão 

A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e D de 15%(16). A identificação deste regime é feita 

pela presença da letra “R” na receita.  

 Para os medicamentos sujeitos a comparticipações especiais em farmácia comunitária, 

o respetivo despacho ou portaria deve vir mencionado na receita. Por exemplo, o despacho no 

13020/2011, de 20 de setembro, define a comparticipação de medicamentos destinados a doentes 

com demência de Alzheimer(18).  

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

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

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

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

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

entre outros.  

 

 4.4- Conferência de Receituário e Faturação  

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

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

e, consequentemente, a farmácia receba o valor relativo à percentagem do medicamento 
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comparticipado. Após a verificação das RM, estas são organizadas por organismo de 

comparticipação e agrupadas por lotes. Cada lote é constituído por 30 receitas.  

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

os lotes são fechados e era emitido um documento com um resumo dos lotes, contemplando todos 

os lotes de um determinado organismo. Por fim, há a emissão da fatura mensal dos medicamentos, 

que abrangia todos os organismos de uma dada entidade comparticipadora. Todo este processo 

era da competência da DT, e nunca intervim de forma direta.  

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

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

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

identificativo do motivo da devolução. Quando as inconformidades podem ser  

corrigidas, as receitas são corrigidas e refaturadas. Se não for possível a correção, a farmácia 

perde o dinheiro correspondente à comparticipação.  

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

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

No entanto, o verdadeiro trabalho na correção destes erros passa pela atenção redobrada no ato 

da dispensa. Isto porque, se se minimizar os erros no ato da dispensação, reduzir-se-á a 

necessidade de correções aquando a conferência e, consequentemente, diminui a possibilidade 

de existência de receitas devolvidas.  

 

5- Outras tarefas realizadas  

5.1- Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos  

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

serviços de determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos aos utentes(20). Na FFE 

prestei os seguintes serviços: medição da glicémia, colesterol total, triglicerídeos, pressão arterial 

e avaliação corporal completa, incluindo testes antropométricos (índice de massa muscular, índice 

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

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

as determinações.  

 

6- Outros serviços disponíveis na Farmácia  
- Valormed  

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

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

Distribuidores e farmácias face à consciencialização dos perigos ambientais e para a população 

em geral que os medicamentos fora de prazo representam. Constitui uma obrigatoriedade das 
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farmácias sensibilizarem e incentivarem os utentes para aderirem e entregarem todos os 

medicamentos fora de prazo que tenham em casa (21).  

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

de 5 anos ou, sem finalidades clínicas de diagnóstico. Por cada tonelada de radiografias, extraem-

se 10 kg em prata cujo valor da venda reverte a favor da Assistência Médica Internacional.  

 

- Farmacovigilância  

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

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

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

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

dever e a responsabilidade de a notificar. Esta notificação pode ser feita através de fichas de 

notificação disponibilizadas para este efeito, por contacto telefónico ou pelo envio da informação 

por fax ou email.  

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

RAM’s não notificados. A única excepção, porém não relacionada com uma reação adversa a 

um medicamento, foi a emissão de uma circular informativa nº 096/CD/550.20.001, de 04-07-

2018 relativa à recolha de lotes de medicamentos contendo Valsartan, onde foi necessário 

notificar todos os utentes da farmácia que estivessem no uso terapêutico desta substância ativa 

dos lotes pelo Infarmed referenciados, para que se deslocassem à farmácia a devolver as 

embalagens do mesmo e as substituíssem pelos laboratórios que não continham a impureza 

detetada nesses mesmos lotes(22, 23).  

 

7. Formação Contínua 

 Em acréscimo à prática profissional diária, o desempenho da profissão farmacêutica 

exige uma constante atualização técnica, científica, ética e legal. Durante o meu período enquanto 

estagiária foi-me sempre estimulado o sentido crítico porém acima de tudo foi incentivada a 

presença em formações que me permitissem conhecer de forma mais pormenorizada e científica 

algumas das marcas que estão inseridas nos linerares da farmácia.  

 Durante o meu percurso na FFE tive a oportunidade de participar em múltiplas sessões 

de formação, todas na vertente dermocosmética relativas ao laboratório Pierre Fabre, e uma outra 

na Academia L’Óreal do Porto relativa a toda a gama da La Roche-Posay®.  Tive ainda a 

possibilidade de assistir a diversas apresentações de introdução de novos produtos no mercado 

durante o período de estágio, uma vez que a DT permitia a minha presença e requisitava a minha 

opinião enquanto futura farmacêutica em reuniões relativas à introdução de novos produtos na 

farmácia, maioritariamente na área da dermocosmética. 
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8. Marketing e comunicação 

 A FFE é uma farmácia jovem, dinâmica e proactiva que procura satisfazer as 

necessidades dos seus utentes de todas as faixas etárias. Cientes de que, cada vez mais, a presença 

em plataformas online condiciona a dinamização da farmácia numa faixa etária mais jovem, a 

FFE tem uma forte presença nesta área, com uma plataforma online própria, um sítio na internet, 

como também uma presença assídua em plataformas digitais, como o FacebookÒ.  

Nesta última, a farmácia investe na promoção de conteúdo multimédia com 

participação da equipa da farmácia, neste sentido tive oportunidade de participar num vídeo 

realizado numa ação promocional da marca GalénicÒ(Anexo III).  

 

Parte II – Intervenções Farmacêuticas 

 
Projeto I – Afeções cutâneas e o uso de corticosteroides tópicos 

 
Enquadramento 

 As afeções cutâneas, nomeadamente as dermatites, são umas das principais situações 

que surgiam no balcão da farmácia. Enquanto profissional de saúde de primeira linha, os utentes 

dirigiam-se muitas vezes à FFE descrevendo os sinais e os sintomas de uma alteração 

dermatológica que implicava aconselhamento farmacêutico. Quando as situações requeriam uma 

observação clínica especializada, o procedimento passava por encaminhar o utente para uma 

consulta com um dermatologista.  

 No entanto, uma pele reativa deve recorrer a produtos de dermofarmácia como 

tratamento complementar e de manutenção por forma a manter a homeostasia cutânea e a evitar 

o reaparecimento de crises. O meu projeto existiu no sentido de elaborar uma apresentação 

PowerPoint com os cuidados de higiene e de hidratação de uma pele atópica, que foi 

posteriormente exibida no ecrã da farmácia. 

 

1. O estudo da pele e das suas funções 

 A pele representa o maior órgão do corpo humano, funcionando como uma barreira 

cutânea cuja principal função passa por regular a permeabilidade a agentes físicos, químicos e 

biológicos. Pode apresentar uma espessura variável, havendo fatores externos que podem 

influenciar as suas características, como por exemplo a exposição solar de cada indivíduo ou o 

clima no qual este está inserido. Pode apresentar uma expessura de 0,5 milímetros (mm), como é 

o caso do canal auditivo externo e pálpebras, ou 0,4mm nas regiões palmares e nuca. (24).  
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  A sua constituição é composta por três camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme 

(Figura 2). A epiderme representa a camada mais externa e possui uma composição celular que 

permite que esta se renove continuamente, em ciclos de aproximadamente 28 dias(24).  

 

Figura 2- Consituição da pele humana (adaptado de Portal Saúde O nosso corpo, Volume II – A 

pele). 

 A derme, camada intermédia da pele, confere elasticidade e sustentação à pele e 

funciona como suporte de nutrição à epiderme, uma vez que é a zona da pele com maior irrigação 

vascular. Nesta camada encontram-se os recetores sensoriais que identificam os diferentes 

estímulos(25). Esta subdivide-se em duas partes: a região papilar e a região reticular. A primeira 

possui fibras verticais que atuam no suporte da epiderme, enquanto que a região reticular possui 

fibras de colagénio horizontais mais espessas. É também nesta região que se encontram as 

glândulas sebáceas e sudoríparas(25).  

 Por sua vez a hipoderme é um tecido conjuntivo rico em fibras e células sebáceas, que 

assumem uma função estrutural de reserva de energia e isolamento térmico(25).  

 Uma das principais funções da pele é a conservação da homeostasia, controlo 

hemodinâmico, receção sensorial, excreção de metabólitos bem como contém a presença de 

células envolvidas na imunidade inata e adaptativa. Além destas, apresenta outras, funcionando 

como barreira química, barreira microbiana, barreira contra radiação solar e barreira térmica (25).  

 É assim ponto assente que a pele assume uma função primordial de proteção não 

deixando esta de ser permeável e de absorver algumas substâncias, o que permite por exemplo 

que existam medicamentos transdérmicos. Desta forma, é fundamental estabelecer cuidados 

dermatológicos, especialmente no caso da pele jovem da criança e da pele debilitada do idoso, 

pois a pele perde espessura, torna-se mais fina e consequentemente apresenta uma facilidade de 

absorção (25).  

 Ao longo da vida e por diferentes etiologias, a pele pode apresentar desequilíbrios ou 

alterações na sua fisiologia natural que conduzem ao aparecimento de demonstrações visíveis tais 
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como: manchas, verrugas, sinais e eczemas. Dentro de toda a panóplia de alterações cutâneas e 

uma das mais frequentemente observadas na farmácia é muito comum a dermatite(26). 

 

2. Dermatites 

 As dermatites enquadram-se no grupo de reações inflamatórias cutâneas que provocam 

um desequilíbrio na homeostasia da pele. Esta condição manifesta-se com o aparecimento de uma 

característica comum a todas as dermatites, sendo esta a presença de tecido exsudativo. Destacam-

se assim o surgimento de sinais como o são o eritema, edema, vesículas, crostas e escamação, 

predominando o aparecimento de eczema. Usualmente o primeiro sintoma a surgir é o prurido 

que, não raramente é acompanhado de liquenificação(27).  

 As dermatites são afecções que surgiam com frequência nos atendimentos na FFE, 

especialmente em crianças, adolescentes e idosos. Esta patologia apresenta especificidades 

cutâneas e características que permitem ao farmacêutico distingui-la de outra patologia cutânea, 

nomeadamente os sinais e sintomas já anteriormente referenciados. 

  Esta condição pode surgir em qualquer idade, inclusive em bebés, sendo muito 

frequente nestes ocorrer pelo contato da fralda com a pele, originando a chamada dermatite da 

fralda. Pode, ainda, ser causada pelo contato com determinadas substâncias, por reação secundária 

a um medicamento, problemas vasculares ou pele muito seca(28).  

 Existem diversos tipos de dermatites, tais como, dermatite seborreica; dermatite atópica; 

dermatite de contato; dermatite fitodermatose e dermatite ocupacional, sendo estas normalmente 

as que surgem na Farmácia. A dermatite é uma condição crónica, que contudo possui cura e o seu 

tratamento depende do tipo de acometimento, sendo que normalmente este deve ser realizado com 

fármacos prescritos pelo dermatologista(28).  

 

2.1 Dermatite seborreica 

 A dermatite seborreica (DS) é uma patologia eritematosa e descamativa, associada à 

proliferação de um agente fúngico da espécie Malassezia spp. É considerada uma patologia 

crónica uma vez que é usual o surgimento de recidivas ao longo da vida. Atualmente acomete 

cerca de 5% da população adulta no mundo, com maior incidência nos três primeiros meses de 

vida, podendo também surgir na puberdade devido a oscilações hormonais(29).  

 Estudos demonstram que a DS se pode manifestar logo após o nascimento ou no período 

pós-puberal, com uma maior incidência em indivíduos do sexo masculino, o que leva a crer que 

a DS pode estar intimamente relacionada as hormonas sexuais masculinas(29). 

 É frequente o aparecimento de crises da doença, mesmo com a manutenção de um 

tratamento adequado, normalmente associado à utilização de antifúngicos tópicos, sendo o 

itraconazol o antifúngico normalmente prescrito nestas situações. O tratamento oral é muito raro 
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e encontra-se reservado para manifestações graves da doença ou em casos de resistência a 

antifúngicos tópicos(29). 

 A DS ou eczema seborreico representa-se como uma inflamação nas áreas da pele onde 

há um maior número de glândulas sebáceas (Figura 3). Os locais mais acometidos nos adultos 

são o couro cabeludo e a face, bem como a região auricular e o tórax. Apresentam-se sob a forma 

de lesões eritematosas e amareladas ou de placas descamativas com a presença de fissuras.  

 
 

Figura 3 – Manifestações clínicas de dermatite seborreica. 

 

 2.2 Dermatite atópica 

 Dermatite atópica (DA) ou eczema atópico são termos que designam as manifestações 

inflamatórias cutâneas associadas à atopia. Atualmente, a comunidade médica define a atopia 

como uma condição hereditária que envolve o sistema imunitário que engloba reações de 

hipersensibilidade mediadas por imunoglobulinas tais como imunoglobulina E (IgE) em resposta 

a antigénios presentes na alimentação. Isto sugere que a dermatite atópica está incluída nas 

manifestações da doença da tríade atópica: dermatite tópica, asma, rinite alérgica(30).  

 A DA também denominada de neurodermatite, eczema atópico ou prurido de Bernier é 

um distúrbio cutâneo crónico específico. A sua principal manifestação é um processo inflamatório 

pruriginoso, que provoca uma erupção cutânea normalmente de distribuição simétrica. Os doentes 

apresentam uma superprodução de IgE por linfócitos B, resultado de um processo de regulação 

anormal dos linfócitos T. Desta forma, os pacientes desenvolvem múltiplos anticorpos IgE contra 

alergénios alimentares e partículas inaladas(30). 

 As causas não são ainda totalmente conhecidas, pelo que se considera uma patologia 

multifatorial. De uma forma geral, as lesões encontram-se distribuídas de forma típica e 

acometem maioritariamente crianças. Apresenta-se em episódios recorrentes de eczema 

associado a prurido e vermelhidão intensa. Este tipo de dermatite é uma das mais comuns, com 

presença de lesões avermelhadas que se apresentam constantemente húmidas conforme 

representado na Figura 4(31). 
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Figura 4– Manifestações clínicas de dermatite atópica. 

  

 A lesão clássica da DA pode ser identificada por um quadro clínico típico de prurido, 

eritema, pápulas, vesículas, escamas, crostas e liquenificação. No entanto, as características 

clínicas podem variar de acordo com a faixa etária do paciente(31).  

 O prurido apresenta geralmente um ritmo diário, com um pico máximo à noite, e, como 

consequência, pode acontecer a inversão do ciclo de sono do período noturno para o dia(31).  

 

 2.3 Dermatite de contato 

 A dermatite de contato (DC), tal como as demais, é uma reação inflamatória cutânea, 

contudo difere das outras por se tratar de lesões que ocorrem devido à exposição direta a algum 

agente externo(33).  

 Esta caracteriza-se pelo surgimento progressivo de eritema, vesículas, bolhas e 

exsudação com prurido intenso e posterior descamação e crostas. Pode apresentar duas fases: 

aguda e subaguda. Quando ocorre acometimento de grande parte da superfície da pele, pode 

provocar complicações sistémicas como hipovolemia, hipoproteinemia e sepse(33).  

 Existem inúmeros fatores que despoletam uma crise de DC tais como: agentes externos 

como alergias, situações de estresse emocional, cansaço, fatores climáticos, entre outros. É 

imprescindível que a dermatite seja diagnosticada corretamente para que o tratamento seja 

eficiente(33).  

 O teste de contato é importante na obtenção de um diagnóstico eficiente, principalmente 

nos pacientes que apresentam dermatites com menos de 12 meses de duração. Em pacientes com 

DC crónicas (duração superior a 12 meses) ou episódios repetitivos de dermatite de contato, a 

recuperação pode não ocorrer mesmo após o afastamento do agente causal e com a efetivação do 

tratamento clínico. É crucial portanto, descobrir o mais cedo possível qual o agente ou substância 

causadora da crise despoletada. Existem no entanto variados subtipos tipos de DC: dermatite de 

contato alérgica, dermatite de contato irritativa, dermatite de contato fotoalérgica, dermatite 

fitodermatose, dermatites ocupacionais e ainda reações de hipersensibilidade a 
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medicamentos(33), sendo as mais comuns as dermatites de contacto alérgicas e as irritativas, 

sendo importante enquanto farmacêutica saber distingui-las. 

 

Tabela 2- Principais distinções entre a dermatite de contato alérgica e a irritativa. 
(Adaptado de 34) 

 

Incidência dos casos 

 

Etilogia 

DC alérgica 

20 % 

 
Cosméticos: fragrâncias e 
conservantes 
Sais metálicos: níquel, cromo, 
cobalto, mercúrio Germicidas 
(formaldeído) Plantas 
Aditivos da borracha Resinas 
plásticas  
Látex 
Medicamentos tópicos  

DC irritativa 

80% 

 
Água 
Sabões e Detergentes 
Solventes  
Ácidos e Bases  
Poeira 
Fibras de vidro  
 
 
 

Concentração do agente 

Mecanismo 

 

 

Sensibilização 

Predisposição atópica 

Teste de sensibilidade 

Menor 

Imunológico Tipo IV 

(Linfócito T)  

Lesão direta queratinócitos  

Necessária 

Diminuída 

Teste de contacto tardio 

Maior 

Não imunológico 

 

 

Desnecessária 

Aumentada 

Nenhum 

	

3. Corticosteroides 

 Nas guidelines de tratamento de dermatites cutâneas estão incluídos diversos 

tratamentos aos quais o clínico pode recorrer, porém os de maior frequência são: corticosteroides 

(59,9%), antifúngicos derivados imidazólicos (35,2%), inibidores tópicos da calcineurina (27,7%) 

e menos frequente anti-histamínicos sistémicos(35). 

 Os efeitos relevantes dos corticosteroides estão relacionados com a sua interferência 

com os recetores intracelulares específicos localizados nos núcleos celulares. Os recetores de 

corticosteroides estão disseminados por praticamente todos os tecidos e provocam a interação 

corticoide/receptor, sendo este processo o responsável pela maioria dos efeitos dos esteroides(36).  

 Embora a interação nos recetores seja similar nos diversos tecidos, as proteínas 

sintetizadas em resposta variam amplamente em resultado da expressão de genes específicos em 

diferentes tipos celulares (Figura 5). Estudos indicam que a sua ação anti-inflamatória 

imunossupressora pode ser indicada no tratamento de diversas patologias, sendo as disfunções 

dermatológicas frequentemente associadas à sua utilização(36).  
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 O mecanismo de ação dos glucocorticoides interfere na quimiotaxia leucocitária por 

inibição da cascata inflamatória. Ativa-se pela inibição da fosfolipase A2, inibição da formação 

das prostaglandinas e leucotrienos que culmina numa redução da síntese de moléculas pró-

inflamatórias como são as citocinas, interleucinas e protéases(36). Por conseguinte, a diminuição 

da segregação de substâncias inflamatórias inibe a vasodilatação, promovendo também uma 

diminuição da permeabilidade capilar e da sensação de dor(36). 

 

 

Figura 5-  Mecanismo de ação dos glucocorticoides. (Adaptado de 36). 

 O efeito anti-inflamatório tópico dos corticoesteroides em situações cutâneas 

hiperproliferativas apresenta uma ação quase exclusivamente local, pelo que a absorção sistémica 

é praticamente inexistente o que implica um risco mínimo de existência de uma reação 

adversa(38). O seu efeito terapêutico esperado está associado exclusivamente à ação da molécula 

que pode ser de origem natural ou sintética conforme estabelecido na tabela 4 abaixo(38). As 

moléculas de síntese apresentam, em geral, uma potência superior em relação às extraídas de 

origem natural.  
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Tabela 3- Principais fármacos conforme sua origem: naturais e sintéticos. 

Corticosteroides Naturais  Corticosteroides Sintéticos  

• Aldosterona 
• Cortisol  
• Cortisona  
• Corticosterona  
• 11-desoxicorticosterona 
• 11-desoxicortisol  

• Betametasona  
• Deflazacort, Dexametasona  
• Flucinometolona ,Fludrocortisona  
• Metilprednisolona, Mometasona  
• Prednisolona ,Prednisona  
• Triancinolona  

 

 Os corticosteroides agrupam-se segundo a sua capacidade de retenção do sódio, bem 

como o seu efeito no metabolismo dos hidratos de carbono e a sua potência anti-inflamatória(39).  

A comparação deste efeito entre um corticosteroide natural e sintético nestes três parâmetros 

encontra-se na figura. (39). 

Tabela 4- Relação entre agente natural e sintético dos corticosteroides. (Adaptado de 39). 

 Retenção de sódio Gliconeogénese Potência anti 

inflamatória 

Cortisol (natural) 1 1 1 

Prednisolona 

(sintético) 

<1  4 4 

 

 3.1.  O uso de corticosteroides tópicos nas dermatites  

 Os glucocorticoides são o tratamento de primeira linha na ampla variedade de 

dermatites inflamatórias. A via tópica enquanto modo de administração, contribui para uma 

menor ocorrência de efeitos adversos, uma vez que a absorção sistémica é reduzida. Os 

medicamentos tópicos, de uma forma geral, não são aplicados diretamente na pele na sua forma 

química pura mas sim após a incorporação de outros veículos, tais como solverntes ou 

excipientes(40). Os corticosteroides tópicos podem apresentar-se sob a forma de cremes, 

ungüentos, loções, géis e pomadas(41).   

 A diferente forma farmacêutica (FF) dos corticosteroides tópicos deve ser adaptada em 

função das lesões apresentadas e da região afetada(41): 

Unguento: adequado para áreas espessas e em casos de dermatoses com liquenificação. Se for de 

uso oclusivo, o seu poder de penetração é superior. Apesar de ser uma FF menos sensibilizante é 

também menos cosmética. 

Pomada: apresenta elevado poder hidratante e encontra-se indicada em lesões crónicas, regiões 

secas e com presença de fissuras.  
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Creme: apresenta um maior poder cosmético comparativamente às pomadas e a sua consistência 

facilita a sua manipulação e aplicação. Geralmente prescrito em casos de dermatoses agudas com 

presença de regiões húmidas.  

Gel e loção: geralmente prescritos para tratamento de áreas pilosas como são exemplo o couro 

cabeludo e a face. Contêm geralmente álcool e propilenoglicol na sua composição, o que apesar 

de facilitar a penetração pode provocar efeitos adversos, como irritação, prurido ou ardência. 

 

 Um corticosteroide muito usado pela sua facilitada absorção transdérmica é a 

hidrocortisona que penetra na pele por fusão nas membranas celulares, formando um complexo 

com os receptores citoplasmático, unindo-se à cromatina do DNA e estimulando a transcrição do 

RNA mensageiro. Esta transcrição culmina na síntese de diversas enzimas, responsáveis pelas 

ações anti-inflamatórias da aplicação tópica, proporcionando uma ação emoliente da pele, 

aumentando assim a absorção transcutânea do corticosteroide(41).   

 Os corticosteroides de uso tópico estão catalogados em grupos de acordo com a sua 

potência, que varia desde o grupo um (1) considerado de maior potência até o grupo sete (7) de 

menor potência(41).  
  



Relatório	de	Estágio	em	Farmácia	Comunitária			

27 
	

Tabela 5- Preparações esteroides disponíveis e os seus análogos sintéticos conforme a potência. 
(adaptado de 42). 

Classe do fármaco (em função da potência) Nome genérico / formulação 

1 (maior potência) Dipropionato de betametasona, creme ou 
pomada a 0,05%.  
Propionato de clobetasol, creme ou pomada 
a 0,05%. 
Diacetato de diflorasona, pomada a 0,05%. 
Propionato de halobetasol, pomada a 0,05%.  

2 Ancinonida, pomada a 0,1%.  
Dipropionato de betametasona, pomada a 
0,05%.  
Desoximetasona, creme, pomada a 0,25%, 
gel a 0,05%.  
Fluocinonida, creme, pomada, gel a 0,05%. 
Halcinonida, creme, pomada a 0,1%, creme a 
0,5%.  

3 Dipropionato de betametasona creme a 
0,05%. 
Valerato de betametasona, pomada a 0,1%. 
Diacetato de diflorasona, creme a 0,05%. 
Acetonido de triancinolona, pomada a 0,1, 
crema a 0,5%.  

4 Desoximetasona, creme a 0,05%. 
Flurandrenolida, pomada a 0,05%, fita com 
4µg/cm2.  
Valerato de hidrocortisona, pomada a 
0,2%.  
Acetonido de triancinolona, pomada a 
0,1%. 
Furoato de mometasona, creme, pomada a 
0,1%.  

5 Dipropionato de betametasona, loção a 
0,05%.  
Valerato de betametasona, creme, loção a 
0,1%.  
Acetonido de fluocinolona, creme a 
0,025%.  
Butirato de hidrocortisona, creme a 0,1%. 
Valerato de hidrocortisona, creme a 0,2%.  
Acetonido de triancinolona, creme a 
0,025%. 

6 Dipropionato de alclometasona, creme ou 
pomada a 0,05%.  
Desonida, creme a 0,05%. 
Acetonido de fluocinolona, creme ou 
solução a 0,01%.  

7 (menor potência) Fosfato de dexametasona sódica, creme a 
0,1%.  
Hidrocortisona, creme, pomada ou loção a 
0,5%, 1,0%, 2,5%.  
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  O Grupo Português de Estudo das Dermites de Contacto (GPEDC) enquanto secção 

especializada no âmbito da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia é constituído 

actualmente por 16 a 18 dermatologistas de diferentes instituições de todo o país que se dedicam 

em particular à Alergia Cutânea. Segundo as suas normas, os corticosteroides são prescritos nas 

seguintes condições:  

•  os de baixa potência estão indicados em crianças e pacientes com lesões presentes na face e 

na região genital.  

•  os de média potência: estão indicados em pacientes que apresentam sintomas moderados, em 

áreas próximas das extremidades e no tronco.  

•  os de alta potência: para pacientes que apresentam inflamação intensa bem como para áreas 

espessadas da pele (regiões plantar dos membros inferiores). 

 De forma geral, o tempo de uso recomendado é:  

•  potência muito alta: período curto (5 a 7 dias) 

•  potência alta: até 2 - 4 semanas 

• potência média: até 2 meses 

• potência baixa: uso prolongado 

 Independentemente da tipologia de dermatite, o principal objetivo no tratamento do 

doente passa por identificar a etiologia do processo infecioso(43).  

 3.2. Efeitos adversos dos corticosteroides tópicos   

 Apesar da administração tópica apresentar um menor risco relativamente à toma oral ou 

intravenosa de corticosteroides, a sua utilização crónica pode gerar causar efeitos adversos tais 

como: atrofia cutânea, estrias, telangiectasias, purpura e erupções acneiformes. Em regiões de 

pele com maior sensibilidade, como a face pode influenciar o surgimento de dermatite perioral e 

rosácea, logo a sua utilização deve ser controlada e restrita pois potencia-se o risco de 

hiperestimulação do eixo hipotalámico-hipofisário-suprarrenal(44).  

 O uso crónico de corticosteroides tópicos pode despoletar os seguintes efeitos adversos:  

• em áreas de pregas e dobras como virilhas ou axilas pode resultar em estrias, que são 

permanentes e irreversíveis.  

• alteraçaões no sistema imunológico, provocando uma diminuição da capacidade da pele no 

combate a infecções bacterianas ou fúngicas (micoses).  

• glaucoma que pode inclusivamente afetar o nervo ótico, podendo conduzir a cegueira total ou 

parcial. A utilização destes fármacos na região proximal dos olhos pode afetar a pressão 

intraocular devido à absorção facilitada da pele ao redor do olhos, por esta ser muito fina. 

• rosácea em indíviduos com a pele muito clara e com uma predisposição para o aparecimento de 

crises de rosácea. A aplicação de corticoides tópicos na face pode também provocar vermelhidão.  
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4. Intervenção Farmacêutica 

 

 4.1 Objetivos 

A intervenção acerca dos cuidados da pele reativa teve por objetivos:  

• Responder às necessidades dos utentes, uma vez que a prevalência destas alterações 

cutâneas é elevada na população, especialmente nas crianças.  

• Promover uma educação da população relativamente aos riscos associados à utilização 

crónica de corticosteroides e incentivar o uso de produtos dermocosméticos nos 

intervalos entre crises por forma a diminuir o surgimento das mesmas. 

• Divulgar produtos que ajudam a evitar o aparecimento de crises, nomeadamente de 

dermatites atópicas em pele com tendência a atopia.  

 
 4.2. Métodos 

 De modo a cumprir os objetivos traçados, a presente intervenção farmacêutica 

materializou- se através da realização de uma apresentação em PowerPoint onde estava contida 

alguma informação pertinente acerca da constituição da pele e também dos cuidados de higiene 

e hidratação necessários numa pele atópica, nomeadamente sugerindo alguns produtos 

dermofarmacêuticos que podiam ser adquiridos na farmácia (Anexo V).  

  Adicionalmente sempre que um utente se deslocava à farmácia com uma receita 

contendo um corticosteroide, era competência minha enquanto farmacêutica e estagiária 

esclarecer acerca da importância de cumprir a posologia do médico por forma a evitar o 

surgimento de efeitos adversos, sempre tendo em atenção a importância de informar o utente 

acerca dos memos.  
 Foi também tido o cuidado de questionar as mães que deslocavam à farmácia acerca da 

elevada incidência de pele atópica em crianças, tendo sido distribuído um flyer com alguma 

informação adicional acerca da pele atópica da criança, bem como contendo dicas e cuidados a 

ter na higiene e hidratação da pele sensível da criança (Anexo VI).  

 

 4.3. Discussão 

 O meu interesse pelos problemas dermatológicos, nomeadamente dermatites, levou-me 

de igual forma a procurar algumas formações acerca de pele atópica. Realizei por isso uma 

formação de 7 horas na sede da Pierre FabreÒ do Porto sobre toda a gama de produtos A-Derma, 

uma marca especializada nos cuidados da pele atópica muito prescrita pelos dermatologistas 

(Anexo VII). 

 Depressa percebi que o tema era um assunto amplamente divulgado especialmente em 

recentes mães que se mostravam interessadas em saber identificar sinais e sintomas da patologia, 
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devido à elevada incidência que esta apresenta em crianças pequenas, nomeadamente 

relativamente aos cuidados quer na muda da fralda (prevenindo assim o surgimento de dermatite 

da fralda), quer ao nível dos cuidados gerais de higiene e de hidratação com produtos adequados 

a este tipo de pele.  

 Apesar das dermatites não serem um problema exclusivo das crianças (embora a 

prevalência nestas seja superior) a minha intervenção enquanto farmacêutica passava por 

complementar a informação acerca do uso dos corticosteroides prescritos pelos dermatologistas 

com a introdução da importância do cuidado dermofarmacêuticos na manutenção da homeostasia 

cutânea. O aconselhamento farmacêutico passava por sugerir produtos presentes nos lineares da 

farmácia que tinham por objetivo evitar o surgimento de novas crises dermatológicas. 

 

  

4.4 Conclusão 

 Dada a preocupação crescente da população sobre a saúde da pele associando assim um 

cuidado dermatológico a um cuidado cosmético, creio que esta intervenção apresentou uma mais 

valia tanto para os utentes como para a farmácia.  

 Passa pelo farmacêutico, enquanto profissional de saúde, o dever de consciencializar a 

comunidade acerca da importância de manter uma pele saudável, dada a sua importância enquanto 

barreira física a agentes externos. Dado que, cada vez mais, as agressões externas do meio 

ambientes são cada vez maiores, como seja por exemplo o aumento da poluição ambiental ou a 

exposição cada vez mais precoce à radiação solar, é de importância fundamental informar e 

esclarecer os utentes acerca dos cuidados a ter para a manutenção de uma pele saudável e bonita. 

 

Projeto II – Workshop de hidratação labial na escola básica nº2 de Espinho 

 

Enquadramento 

 Acedendo ao repto no âmbito do estágio curricular de intervir na comunidade para além 

das “portas da farmácia” e incentivada pela Dr.ª Marta Mendes, minha DT e orientadora de 

estágio, organizamos uma atividade denominada “Dar a conhecer o Farmacêutico”, cujo principal 

objetivo passava por dar a conhecer a profissão e a atividade do farmacêutico na escola Básica 

nº2 de Espinho.  

 Para tal e de forma a tornar a experiência mais interativa para a turma em questão, foi 

elaborada uma ficha de preparação de um bálsamo labial que pudesse ser adaptada e realizada 

junto do nosso público-alvo, neste caso, crianças entre os 4 e os 6 anos de idade. 
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1. Hidratação labial 

 Os bálsamos labiais, utilizados desde os tempos ancestrais em formulações mais 

simplistas, têm vindo a ser amplamente utilizados na proteção da pele sensível dos lábios contra 

fatores ambientais, como a radiação solar, o vento, o frio ou o calor extremo. Estes contêm na sua 

constituição uma grande variedade de ingredientes que variam desde gorduras, óleos, ceras e 

outras demais substâncias emolientes que formam uma barreira lipídica de proteção labial, 

atuando assim como uma barreira contra a ação erosiva dos fatores externos ambientais. De forma 

a tornar a FF mais apelativa e cosmética, estes podem conter na sua constituição outros 

excipientes em menor concentração, tais como corantes ou fragrâncias, conferindo-lhe 

características organoléticas mais agradáveis (Figura 6)(45). 

 
Figura 6– Exemplo de bálsamo labial disponível na Farmácia Familiar de Espinho. 

 

 1.1 Anatomia do lábio 

 A principal diferença entre a estrutura da pele do lábio humano é o facto de esta 

apresentar um tecido córneo na epiderme constituído por cerca de 15 a 16 camadas, especialmente 

destinadas a proteção a agentes externos. A camada mais superficial do estrato córneo contém 

apenas 3 a 4 camadas muito menos espessas comparativamente à restante superfície cutânea 

facial.  

 A zona cutânea labial contém muito poucos melanócitos, conservando também uma 

coloração mais rosada uma vez que os vasos sanguíneos se encontram mais á superfície. Esta 

região caracteriza-se também por não possuir folículo piloso nem glândulas sebáceas (Figura 7).	 
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Figura 7– Anatomia do lábio humano. (Adaptado de Surgical and Cosmetic Dermatology). 

 

 1.2 Vantagens da utilização de bálsamos labiais 

A. Permitem promover a saúde cutânea e consequentemente a beleza dos lábios. 

B. Bálsamos com filtro de proteção solar são eficazes e promovem a proteção de uma região 

facilmente esquecida aquando da proteção dos raios ultravioleta. 

C. Não são produtos específicos do género feminino pelo que podem e devem ser utilizados 

quer por homens quer por mulheres.  

D. Ajudam a proteger de fissuras causadas pelo frio, vento e pele muito seca. 

E. Permitem acelerar a recuperação de lesões ocasionadas por um sistema imunitário 

fragilizado, como é o caso de alergias, constipações ou resfriados. 

F. Podem ser utilizado na região do contorno nasal em casos de pele seca, gretada ou 

agredida. 

 

 1.3. Preparação de um bálsamo labial 

 De uma forma geral, a preparação de um bálsamo labial é um procedimento 

farmacêutico de execução não muito complexa, sendo apenas necessário selecionar os excipientes 

(Tabela 6) a utilizar consoante a sua função na FF e proceder à elaboração do mesmo segundo as 

Boas Práticas de Fabrico. Inicialmente derrete-se a base da formulação, que corresponde à cera 

ou ceras selecionadas, em banho de água até que esta se funda completamente. A fase oleosa da 

preparação deve ser assim incorporada na preparação anterior, procedendo a agitação constante. 

No caso de se optar por adicionar um agente conservante, este deve ser adicionado à preparação 

final, promovendo a sua homogeneização na mistura. O preparado final deve imediatamente ser 

colocado nos moldes que conferem a forma que desejamos obter de bálsamo labial, promovendo 

posteriormente o seu arrefecimento gradual para que se mantenha com uma superfície brilhante 

e homogénea.  
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Tabela 6- Excipientes de origem natural mais comuns na preparação de bálsamos labiais. 
(adaptado de 46). 

Base (Cera) Fase oleosa Corante Aromatizante 

Manteiga de cacau Glicerina Beterraba Morango 

Cera de abelhas Óleo de coco Cenoura Banana 

Manteiga de amêndoa Óleo de amêndoas doces Cereja Baunilha 

Espermacete Óleo de sésamo Manga Óleo de rosas 

Manteiga de abacate Óleo de milho Morango Ananás 

Óleo de jojoba Óleo de castor  Tomate Limão  

Manteiga de manga Óleo de girassol  Romã Pêssego 

 

2. Intervenção Farmacêutica 

 

2.1 Objetivos 

 Os principais objetivos da atividade desenvolvida nesta intervenção passavam por 

estabelecer uma ponte na comunidade entre a farmácia e a escola, para que: 

• As crianças estabelecessem um contato com a profissão farmacêutica e com a figura do 

farmacêutico, colocando de parte estigmas que associam a profissão apenas enquanto 

dispensador de medicamento. 

• Transmitir às crianças todas as vertentes do profissional do medicamento enquanto agente 

presente desde o seu fabrico até à sua venda no balcão da farmácia. 

• Educar para a importância de confiar no farmacêutico enquanto profissional de saúde, 

desde a importância de “reciclar” os medicamentos fora de validade e de notificar o 

farmacêutico para os efeitos indesejáveis dos medicamentos. 

• Dissociar o nome farmácia de apenas um ponto de venda de medicamentos, esclarecendo 

que a farmácia é um lugar onde nos podemos deslocar para manter a saúde e não apenas 

para a repor.  

• Realizar uma atividade interativa com as crianças de forma a manter o seu interesse pela 

profissão farmacêutica. 

 

 2.2 Métodos 

 A visita à escola foi agendada e acordada com o Presidente do Conselho Diretivo da 

escola e foi realizada no dia 13 de Junho de 2018, na última quarta-feira de aulas do ano letivo. 

 Na preparação da visita foi elaborada uma ficha de preparação do bálsamo labial que 

iriamos preparar e foi acordado que todo o material que seria utilizado seria deslocado a partir da 

farmácia. Os excipientes foram previamente selecionados e encomendados, bem como os boiões 
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onde iria ser acondicionada a preparação, que posteriormente ficaria para cada uma das crianças 

que participaram na atividade. 

 Juntamente com o material de laboratório da farmácia foi também acondicionado 

material de escritório para que as crianças pudessem personalizar e etiquetar cada um dos seus 

boiões, por forma a preencher o período de tempo que estaria reservado ao arrefecimento da 

preparação.  

 Para além da atividade realizada foi também mantido um diálogo aberto com as cerca 

de 25 crianças que faziam parte da turma, por forma a incentivar a sua intervenção questionando-

as acerca da opinião de cada uma delas acerca da figura do farmacêutico, das suas atividades e da 

sua importância enquanto profissional da saúde.  

 Durante o decorrer da atividade e com a devida autorização requerida ao Conselho 

Diretivo da escola foram captados alguns registos fotográficos (Anexo VIII). 

 

 2.3 Discussão e Conclusão final 

 Este projeto foi entusiasmante, tanto para mim como para a minha direção técnica, uma 

vez que implicava a aptidão não apenas técnica enquanto farmacêutica, porém também 

pedagógica e empática, necessária à adequação do público-alvo desta intervenção, como era o 

caso da faixa etária à qual esta atividade se destinada, crianças entre os 4 e 6 anos de idade.  

 Posso considerar que a atividade foi um sucesso pois criou-se uma envolvência entre 

educadores, professores, crianças e farmacêuticas que proporcionaram uma tarde diferente e 

divertida, tanto para quem ouvia, quanto para quem ministrava. 

 As crianças demonstraram o seu lado mais interventivo e curioso e todas foram 

incentivadas a participar quer na preparação do bálsamo como na etiquetagem, pelo que em 

momento algum se criaram intervalos extensivamente teóricos, o que havia sido uma preocupação 

na preparação da atividade desde o início do seu planeamento. 

 Todas as condições de segurança foram garantidas por forma a evitar a ocorrência de 

incidentes, uma vez que a preparação do bálsamo requeria a utilização de um banho de água 

fervente. Durante este processo, as crianças foram monitorizadas para que não se aproximassem 

demasiado da zona de preparação.  

 No fim da atividade, cada uma das crianças teve a oportunidade de levar para casa um 

boião personalizado de bálsamo labial. Uma vez que se tratava de uma turma mista, constituída 

por meninos e meninas, optou-se por não adicionar corantes ao preparado, por forma a não inibir 

os meninos a usarem o produto, desmistificando assim a ideia que o bálsamo hidratante labial é 

de uso exclusivo feminino. 

 Uma vez que um dos excipientes selecionados foi a manteiga de cacau, que conferia um 

aroma agradável de cacau á preparação, foi opção também não adicionar um aromatizante à 

preparação. 
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 Todos os custos associados à atividade, desde a compra dos excipientes, dos materiais 

de embalagem, bem como todo o material de escritório, foram suportados pela direção técnica da 

farmácia. 

 

Projeto III – Rastreio Cardiovascular numa farmácia do Caniço da ilha da 

Madeira 

 

Enquadramento 

 A convite da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP), em parceria 

com a Farmácia do Caniço (FC), tive a oportunidade de me deslocar à ilha da Madeira enquanto 

estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) por forma a participar no 

Rastreio Cardiovascular no âmbito da Semana da Saúde, que já conta com a sua 9ª edição (Anexo 

IX). 

 Um dos temas que mais acomete a saúde pública das farmácias é precisamente a saúde 

cardiovascular, bem como todas as complicações e patologias que lhe estão associadas. Sendo 

esta uma excelente oportunidade para desenvolver e adquirir competências de âmbito social e 

clínico, tive o prazer de aceitar o convite, por forma a enriquecer a minha experiência enquanto 

futura farmacêutica.  

  

1. Doenças cardiovasculares e fatores de risco 

 As doenças cardiovasculares encontram-se associadas a um conjunto de fatores 

denominados fatores de risco, que podem por sua vez subdividir-se em fatores modificáveis e não 

modificáveis. Dentro dos não modificáveis encontram-se aqueles que estão inerentes à condição 

genética do indivíduo, como a hereditariedade, o sexo e a idade. Contudo, os modificáveis são, 

por sua vez, passíveis de mudança com pequenas alterações no estilo de vida e com recurso a 

medicação(47).  

 Os principais fatores de risco cardiovascular, sobre os quais o utente pode agir, 

promovendo a prevenção, são os seguintes: 

• Sedentarismo 

• Hipertensão 

• Tabagismo 

• Obesidade 

• Diabetes 

• Dislipidemia 
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 Tanto o rastreio quanto o diagnóstico médico são fundamentais para avaliar o risco 

existente de desenvolver um episódio cardiovascular. Quanto mais precoce o diagnóstico, 

maiores são as possibilidades de impedir o aparecimento ou o agravamento de doença 

cardiovascular. Uma particularidade dos fatores de risco é que a existência de múltiplos fatores 

não tem um efeito somatório, mas sim um efeito potenciador, ou seja, estes agravam-se 

mutuamente(47). 

 1.1 Sedentarismo 

 O sedentarismo caracteriza-se pela ausência de um estilo de vida ativo, associado a uma 

atividade física inexistente. Estudos epidemiológicos indicam que um período de tempo alargado 

com um comportamento sedentário está associado a uma elevada taxa de morbilidade e 

mortalidade relacionada com o surgimento de doenças cardiovasculares. Esta evidência é tão 

notória que atualmente existem diversos países que disseminaram guidelines que recomendam a 

minimização de comportamentos sedentários(48).  

 A recomendação da Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) é a prática de atividade 

física diária e regular de, pelo menos, 30 minutos, que pode ser distribuída em 3 períodos de 10 

minutos ao longo do dia. Exemplos disso são subir escadas, caminhar, nadar ou andar de bicicleta. 

A atividade física aconselhada implica movimento, força ou manutenção da postura corporal que 

se traduza num aumento de aporte de oxigénio(49). 

  

1.2 Hipertensão 

 O sistema circulatório tem por função bombear o sangue, para que este irrigue todos os 

tecidos e células do organismo. Este mecanismo implica que seja exercida uma determinada 

pressão sobre as paredes das artérias. Esta pressão, que é normal e até essencial para que o sangue 

se desloque através dos vasos sanguíneos, é a chamada “pressão arterial”. 

Existem, contudo, uma série de fatores de ordem genética ou ambiental, que podem ocasionar um 

aumento exacerbado da pressão exercida sobre a paredes das artérias. Nesta situação, estamos 

perante um caso de hipertensão arterial (HTA)(47). 

Estima-se que em Portugal, existem perto de dois milhões de indivíduos hipertensos. No entanto, 

deste número, apenas(50): 

• 50% sabe que sofre desta patologia; 

• 25% está medicado; 

• 11% tem a tensão efetivamente controlada. 

 Precisamente por existir uma percentagem tão elevada de doentes que, por 

desconhecimento ou por falta de monitorização, não mantêm a pressão arterial em níveis 

adequados, se considera a HTA como um dos principais fatores de risco no aparecimento de 

doenças cardiovasculares(50). 
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 1.2.1 Recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS): 

 Uma vez que a HTA geralmente não manifesta sintomas, é importante proceder a um 

controlo regular dos níveis da pressão arterial. Quando se trata de adultos saudáveis, a 

recomendação passa por efetuar a medição da pressão arterial, pelo menos, uma vez por ano. No 

caso de subgrupos de risco, como o são a população obesa, diabética, fumadora ou com 

antecedentes familiares de doença cardiovascular, esta monitorização deve ser mais frequente, 

respeitando as indicações médicas(51). 

 A prática de uma atividade física regular permite, em muitas situações, uma 

normalização significativa dos níveis de pressão arterial. A preferência é optar por exercícios que 

compreendam movimentos cíclicos e constantes (natação, marcha, corrida ou dança, por 

exemplo) e evitar esforços físicos intensos que provoquem um pico na pressão arterial durante o 

esforço(51). 

 Uma das recomendações mais significativas está relacionada com o aporte de sal na 

dieta. Uma das alterações sugeridas passa pela utilização de condimentos alternativos, como ervas 

aromáticas ou sumo de limão em detrimento do uso de sal. É igualmente importante, evitar 

também todos os alimentos naturalmente salgados ou aos quais se proceda a adição de sal durante 

a sua preparação, como é o caso dos enchidos, enlatados, refeições pré-preparadas, aperitivos ou 

águas minerais com gás. É importante também evitar o consumo de bebidas alcoólicas. 

  

 1.2.2 Valores de pressão arterial e diagnóstico de hipertensão 

 A medição da pressão arterial é quantificada através de dois valores numéricos: 

• O primeiro valor e, regra geral, mais elevado, diz respeito à pressão que o sangue exerce 

nas paredes das artérias quando o coração está a bombear sangue. É a denominada pressão 

arterial sistólica — habitualmente designada pelos utentes de “máxima”. 

• O segundo valor, por sua vez, indica-nos a pressão que o sangue exerce nas artérias, 

quando a musculatura cardíaca está relaxada. É a chamada pressão arterial diastólica — 

habitualmente chamada de “mínima”. 

 Regra geral, a pressão arterial ideal deve manter-se em valores inferiores a 120/80. 

Acima destes valores acresce o risco de doença coronária ou acidente vascular cerebral. Contudo, 

as normas da DGS (Anexo X), padronizam todos os parâmetros efetuados na medição da pressão 

arterial, de forma a estabelecer metodologias clínicas, desde o local de medição bem como as 

condições em que a mesma deve ser efetuada. A  

 Apesar da HTA ser uma patologia silenciosa, que em geral, manifesta poucos sintomas, 

existem sinais e sintomas que podem ser indicativos de uma pressão arterial elevada, como podem 

ser as dores de cabeça, tonturas ou hemorragias nasais. 
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 1.3 Tabagismo 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o consumo de tabaco per si, na 

Europa, é responsável por um milhão e duzentas mil mortes anuais. Em Portugal, o consumo de 

tabaco atinge cerca de 20 a 26% da população, com predomínio de 75% em indivíduos do sexo 

masculino. O tabagismo causa um grande prejuízo à saúde pública e ao Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), sendo responsável pela diminuição da qualidade vida e longevidade. Apresenta como 

agravante o fato de ser um fator de risco não apenas para o fumador, mas para todos aqueles que 

se expõem frequentemente ao fumo passivo(53). 

 

 1.3.1 Consequências do tabagismo 

 Se considerarmos o número de anos de vida perdidos, os fumadores apresentam menos 

dez anos de vida do que os não fumadores, sendo que o tabaco é considerado responsável por 25 

a 30% da totalidade dos cancros, 80% dos casos de doença pulmonar crónica obstrutiva, 75 a 80% 

dos casos de bronquite crónica, 90% dos casos de cancro do pulmão e 20% da mortalidade por 

doença coronária(53). 

 A nível estatístico, é possível afirmar que as doenças cardiovasculares são duas a quatro 

vezes mais frequentes nos fumadores. A cessação tabágica é, pois, a medida preventiva mais 

eficaz na diminuição do risco de enfarte do miocárdio, angina de peito, doença arterial periférica 

e acidente vascular cerebral. Atualmente, é possível aceder a consultas de cessação tabágica nas 

Unidades de Saúde Familiar (USF)(54). 

  

 1.4 Obesidade 

 Em Portugal, estima-se que cerca de 50% da população apresente excesso de peso e 

destas, perto de um milhão de adultos sofra de obesidade. Estes números são alarmantes se 

pensarmos que estão muitas vezes relacionados com hábitos de vida sedentários e planos 

alimentares inadequados(55).  

 Considerada, entretanto, pela OMS como uma epidemia, a obesidade afeta tanto a 

longevidade quanto a qualidade de vida. Por favorecer o aparecimento de patalogias como a 

diabetes mellitus tipo II, a hipertensão arterial ou a dislipidemia, o excesso de peso e a obesidade 

apresentam impacto no aumento do risco cardiovascular. Estima-se, por exemplo, que a 

hipertensão seja 2,5 vezes mais frequente nos indivíduos obesos que em indíviduos com o peso 

normal(55). 

 

 1.4.1 Obesidade e IMC 

 O índice de massa corporal (IMC) permite classificar o grau de obesidade. Calcula-se 

dividindo o peso (em Kg) pela altura elevada ao quadrado (em metros). 
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Segundo a OMS, o excesso de peso corresponde a um IMC entre 25 e 30 e a obesidade surge 

quando o IMC é igual ou superior a 30, como representado na Tabela 8(55). 

 
Tabela 7- Classificação do peso indivíduo através do índice de massa corporal. 

Classificação IMC (Kg/m2) 

Baixo peso < 18.5 

Variação normal 18.5 – 24.9 

Pré-obesidade 25.0 – 29.9 

Obesidade Classe I 30.0 – 34.9 

Obesidade Classe II 35.0 – 39.9 

Obesidade Classe III ≥ 40.0 

  

 1.5 Diabetes  

 A diabetes mellitus (DM) define-se como um grupo de doenças metabólicas 

caracterizada pela hiperglicemia resultante da produção deficiente de insulina, da resistência à 

sua ação ou ambas. A hiperglicemia crónica está associada a danos a longo prazo, tais como a 

disfunção e falha de diferentes órgãos, sobretudo olhos, rins, coração e vasos sanguíneos(55).  

 O relatório global da OMS de 2016 reporta a existência de 422 milhões de adultos com 

DM, sendo que anualmente 1,5 milhões de mortes se encontram atribuídas a esta patologia(56). 

 Em Portugal, no ano de 2015, estima-se que a prevalência de DM na população 

portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos seja de 13,3%, o que representa 

mais de 1 milhão de portugueses. Estatisticamente verificou-se também um predomínio da DM 

muito superior nos homens (15,9%) do que nas mulheres (10,9%). Observou-se também que 

existe um aumento da prevalência da DM com a idade, concluindo-se que mais de 25% da 

população com idades compreendidas entre os 60 e 79 anos apresentam esta patologia(56).  

 

 1.5.1 Classificação: Diabetes mellitus tipo 1 e Diabetes mellitus tipo 2 

 Dentro da patologia, estão referenciados dois tipos distintos que diferem no mecanismo 

pelo qual um indíviduo desenvolve hiperglicemia.  

 A DM tipo 1, responsável por apenas 5 a 10% dos casos de DM, também intitulada de 

insulinodependente, é considerada uma patologia autoimune que promove a destruição das 

células β do pâncreas, provocando uma insuficiente secreção de insulina(55,56).  

 Por sua vez, a DM tipo 2 é a forma mais frequente, representando cerca de 90 a 95% 

dos doentes com a patologia, sendo também denominada como não insulinodependente. Esta 

forma caracteriza- se pela deficiência relativa de insulina por defeitos na secreção da hormona, 

podendo apresentar ou não fenómenos de insulinorresistência. Ao contrário da DM tipo 1 estes 
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doentes muitas vezes não necessitam de insulina para sobreviver, recorrendo apenas a terapia 

oral(55,56). 

 

 1.5.2 Diagnóstico  

 Segundo a DGS, o diagnóstico de diabetes e da hiperglicemia intermédia ou 

identificação de categorias de risco aumentado é feito com base nos parâmetros e valores do 

plasma venoso na população em geral, como apresentado na Tabela 8(57,58). 

 
Tabela 8- Critério de diagnóstico para diabetes mellitus. 

 Hiperglicemia intermédia Diabetes mellitus 

Glicemia em Jejum ≥110 – <126 mg/dl (ou ≥ 6,1 
e < 7,0 mmol/l) Anomalia da 

glicemia de jejum 

≥126 mg/dl (ou ≥ 7,0 
mmol/l) 

Glicemia na prova de 
tolerância à glicose oral 

(PTGO) às 2h 

≥ 140 – <200 mg/dl 
(ou ≥ 7,8 e < 11,1 mmol/l) 

Tolerância diminuída à 
glicose 

≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 
mmol/l) 

Hemoglobina glicosilada 
A1c 

--- ≥ 6,5% 

 

 No caso de se tratar de um individuo assintomática, o diagnóstico não deve ser baseaado 

num valor isolado anormal de glicemia em jejum ou HbA1, devendo sempre ser confirmado numa 

segunda análise, preferencialmente uma a duas semanas após(58,59).  

 É aconselhável reger o diagnóstico por apenas um parâmetro de medição. No entanto, 

caso ocorra uma avaliação simultânea de glicemia em jejum e hemoglobina glicosilada A1c, e se 

ambos forem valores de diagnóstico, este fica confirmado, contudo se um destes for discordante, 

o parâmetro anormal deve ser repetido numa segunda análise(58,59).  

 
 1.6 Dislipidemia 

 Dislipidemia trata-se, por definição, de uma alteração do perfil lipídico de um indíviduo 

associada ao colesterol no sangue. O colesterol, de uma forma geral, é um conjunto de moléculas 

produzidas em grande parte pelo fígado que estão presentes em todas as células do organismo. 

Em quantidades normais é fundamental ao metabolismo: participa nos sais biliares (importantes 

para a digestão das gorduras), na constituição das hormonas sexuais e adquire uma função 

essencial na constituição e na manutenção das membranas celulares. Contudo, quando em 

excesso, conduz a um quadro de aterosclerose. Existem diferentes tipos de moléculas quando 

falamos em colesterol(59).  

 As lipoproteínas de baixa densidade (LDL) representam as moléculas de colesterol que 

sofrem oxidação e se depositam na parede arterial, originando o seu endurecimento e obstrução 
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com a formação de placas ateroescleróticas, sendo por isto considerado popularmente como o 

“mau colesterol”(59). 

 Por sua vez, as lipoproteínas de alta densidade (HDL) representam o “bom” colesterol 

uma vez que competem pela remoção do LDL do sangue e das paredes das artérias. 

 No perfil lipídico surgem também os triglicerídeos, que se caracterizam por 

componentes de grande parte das gorduras alimentares (animal e vegetal). Quando em excesso 

no sangue também estão associados a um maior risco cardiovascular(59). 

  A grande preocupação associada às dislipidemias e ao seu elevado impacto no risco 

cardiovascular, está relacionada com fenómenos de aterosclerose, fenómeno no qual a gordura 

sanguínea se acumula nas paredes das artérias, tornando-se sólida e formando placas (placas 

ateroscleróticas) que impedem a passagem do sangue e a irrigação do coração e do cérebro, 

podendo originar eventos agudos cardiovasculares(59). 

 Segundo recomendações da American Heart Association, contida nas guidelines de 

estilo de vida e dieta de 2015 a 2020, torna-se importante promover a adesão a um estilo de vida 

saudável associado a uma dieta equilibrada, que dê preferência a alimentos contendo gorduras 

insaturadas, como o peixe gordos, ovos e azeite, em detrimento de gorduras saturadas como o 

óleo, lacticínios ou carnes vermelhas(60).  

 

 1.6.1 Etiologia da doença e valores recomendados 

 A etiologia da dislipidemia pode ser multifatorial, sendo que existe uma forte 

componente genética associada ao seu desenvolvimento, mesmo em indivíduos com um estilo de 

vida ativo e saudável. Contudo, existem fatores de risco que influenciam de forma significativa 

este parâmetro, como o são uma alimentação rica em gordura e pobre em fibras e vegetais, a 

obesidade, o sedentarismo, a insulinorresistência (em doentes obesos e diabéticos) bem como 

problemas endócrinos como o hipotiroidismo(61).  

 De uma forma geral, os valores recomendados encontram-se definidos pelas normas da 

DGS e estão de acordo com o apresentado na Tabela 9(61). 

 
Tabela 9- Valores recomendados dos diferentes parâmetros lipídicos. 

Colesterol Total ‹ 190 mg/dl 

Colesterol LDL ‹ 115 mg/dl 

Colesterol HDL › 40 mg/dl no homem 

› 45 mg/dl na mulher 

Triglicéridos ‹ 150 mg/dl 

 Relativamente à terapêutica em doentes que apresentem dislipidemias, as mais recentes 

orientações recomendam a utilização de estatinas em indivíduos com doença cardiovascular 
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conhecida, independentemente do nível de colesterol-LDL. Relativamente à prevenção primária, 

é recomendado o uso de estatinas em indivíduos com um nível de colesterol-LDL ≥190 mg/dl ou 

com colesterol-LDL ≥70 mg/dl e diagnóstico concomitante de diabetes mellitus ou um risco de 

doença cardiovascular igual ou superior a 7,5% a 10 anos, calculado através do recurso à 

Avaliação do Risco Cardiovascular SCORE (Systematic Coronary Risk 

Evaluation)(Anexo XI). 

2. Intervenção Farmacêutica 

 2.1 Objetivos 

 Uma das principais preocupações enquanto estagiária passava por ter a capacidade de 

estimular na população um estilo de vida saudável, assumindo sempre um papel proactivo no 

sentido de ajudar a comunidade a aderir à promoção de cuidados de saúde vocacionados não 

exclusivamente no tratamento, mas sim na prevenção.  

 Por isso, aquando do surgimento do convite através da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto de participar nesta atividade, o meu entusiasmo e empenho associaram-se 

ao objetivo de: 

• Atender a formações especializadas na área do aconselhamento farmacêutico 

vocacionado para a avaliação do risco cardiovascular. 

• Contactar com uma população diversificada, adaptando sempre o discurso e os 

parâmetros consoante a faixa etária, o sexo, os valores apresentados e as necessidades de 

cada indíviduo. 

• Promover a adesão a hábitos de vida saudáveis, auxiliando o utente com dicas e conselhos 

práticos acerca de alimentação saudável e atividade física.  

• Interagir com uma equipa multidisciplinar constituída por profissionais de diversas áreas 

da saúde, desde farmacêuticos, bombeiros, socorristas e enfermeiros. 

 

 2.2 Métodos 

 O evento decorreu no centro da freguesia do Caniço, pertencente ao município de Santa 

Cruz, na ilha da Madeira, durante o fim de semana de 12 e 13 de Maio de 2018.  

 O rastreio encontrava-se divido em três estações diferentes, sendo a primeira a de 

medição dos parâmetros antropométricos que estava responsável por avaliar o peso, a altura do 

indíviduo bem como pelo registo do sexo e idade, realizada por profissionais da área do desporto. 

A segunda etapa compreendia a medição dos parâmetros cardíacos e bioquímicos: pressão 

arterial, frequência cardíaca, glicemia e colesterol total, sendo esta efetuada em parceria por 

socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa e estudantes do MICF. A terceira e última etapa estava 

destinada a área de promoção de saúde e aconselhamento farmacêutica, realizada por estudantes.  
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 Todos os parâmetros eram mantidos em registo num formulário online (Anexo XII), 

que no final era submetido para tratamento de dados estatísticos, com o consentimento informado 

do utente. A duração total do rastreio foi de 18 horas, tendo sido realizado das 09:00 – 18:00 do 

dia 12 e do dia 13. 

 

 2.3 Discussão  

 No total, foram registados no rastreio 482 participantes, divididos por 204 participantes 

no dia 12 (sábado) e 278 participantes no dia 13 (domingo). Dos participantes registado, 58% 

(n=298) eram do sexo feminino e 42% (n=184) do sexo masculino (Figura 8).  

 
Figura 8 – Percentagem de participantes por género. 

 

  Relativamente à faixa etária, a grande maioria dos participantes situava-se na faixa 

etária dos 51 aos 65 anos de idade, como é visível pela Figura 9.  

 
Figura 9 – Número de participantes por faixa etária. 

 

 Quando consideramos a pressão arterial, a grande maioria (n=254) dos 

participantes apresentou uma medição intermédia, considerada como uma pressão arterial 

normal-alta, apresentando valores que se situavam entre os 120 e os 140 mm Hg para a 

pressão sistólica e os 80 – 90 mm Hg para a pressão diastólica (Figura 10). 
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Figura 10 – Número de indivíduos por medição de PA. 

 

 Relativamente às medições efetuadas de glicemia, a grande maioria dos inquiridos 

afirmava não tomar medicação antidiabética (n=327) conforme se pode observar na Figura 11. 

Dos indivíduos que efetuavam terapêutica antidiabética, 62% (n=97) apresentava valores de 

glicemia acima do valor recomendado (Figura 12). 

 
   

 

 No que diz respeito aos valores obtidos na medição dos níveis de colesterol total, os 

resultados foram alarmantes. Cerca de 71% (n=341) dos indivíduos que efetuaram a medição 

apresentavam valores acima dos 190 mg/dl para o colesterol total (Figura 13).  

 Aos 71% de indivíduos que apresentou valores superiores a 190 mg/dl foi questionado 

se tomavam algum tipo de medicação para o colesterol, sendo que a 68% (n= 232) dos quais 

respondeu negativamente (Figura 14).   

 Contudo, é importante ter em atenção a influência de fatores externos nos resultados da 

medição de colesterol total, tendo em conta que para que esta seja considerável fiável deve ser 

realizada de preferência após um jejum de, no mínimo, 12 horas. 
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Figura 11 – Resposta à questão “Toma 
medicação antidiabética?”. 

 

Figura 12 – Valores de glicemia nos 
indivíduos que tomavam medicação. 
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2.4 Conclusão 

 A participação neste rastreio permitiu-me crescer enquanto profissional de saúde, tendo 

em conta a diversidade e o número de indivíduos que aderiu a esta atividade em apenas dois dias. 

O balanço final foi positivo, uma vez que me permitiu experienciar todas as etapas contidas no 

processo, desde a medição da pressão arterial, parâmetros bioquímicos e culminando na 

importante tarefa de prestar aconselhamento farmacêutico adequado, fundamental neste tipo de 

intervenções na comunidade.  

 Foi também importante pela aprendizagem de cooperar com uma equipa 

multidisciplinar (Anexo XIII), com uma panóplia de competências distintas, que pretendiam unir 

esforços em torno de um objetivo comum: a promoção da saúde.  

 O principal objetivo destes rastreios é o despiste e deteção primária de situações de 

risco, sendo que foram detetadas algumas situações consideradas de risco cardiovascular (entre 

outras), nas quais se procedeu a um encaminhamento do utente para uma observação clínica mais 

pormenorizada. 

 Em suma, a intervenção farmacêutica foi um sucesso, tendo excedido as expectativas 

quer da entidade organizadora (no caso a Farmácia do Caniço) quer de todos colaboradores que 

nela participaram, unindo esforços em prol de uma comunidade saudável, ativa e feliz. 

  

71%
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Valores de medição do colesterol 
nos participantes

68%

32%

Toma medicação para o 
colesterol?

Figura 13 – Valores de medição do 
colesterol nos participantes. 

 

Figura 14 – Resposta à questão “Toma 
medicação para o colesterol?”. 
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Considerações Finais 

 
 Após 5 anos de um crescimento pessoal e académico, o estágio curricular representa o 

primeiro passo para a vida profissional. O estágio é em si o culminar desta aventura que se inicia 

com um misto de sonho, nervosismo e medo de quem alcançou o seu percurso académico mais 

desafiante. O nervosismo dá assim lugar à confiança, o sonho torna-se inexoravelmente uma 

realidade próxima e o medo dissipa-se, dando lugar à certeza de nos estarmos a tornar um membro 

fundamental no exercício da sua atividade. Hoje, sinto-me incomparavelmente mais rica, não 

apenas em conhecimento, mas em experiência, determinação e entusiasmo.  

 Da Faculdade levei as bases empíricas que me proporcionaram um suporte no exercício 

da atividade prática. Do estágio levei a experiência e, nisso, resta-me agradecer a toda a equipa 

da FFE, que me orientou, apoiou e transmitiu todo seu conhecimento não apenas técnico, mas 

acima de tudo, humano. Aqui me foi fomentada a vontade de ser mais, de ser melhor e de aprender 

a buscar o conhecimento constantemente.  

 Chego a esta fase consciente que levo em mim a melancolia de quem está prestes a 

“abrir asas e voar”. O caminho ainda é longo e isto é apenas o início, contudo, afirmo convencida 

que hoje sei que este é o ponto de partida para tudo o que o exercício desta profissão me reserva. 

Até sempre, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 
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