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Resumo 

 

 O estágio curricular surge no culminar do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, servindo o presente relatório para transmitir a experiência adquirida ao longo dos 

seis meses de estágio em farmácia comunitária. Esta minha passagem do percurso académico 

para o âmbito profissional ocorreu na Farmácia do Caniço, e teve como maior objetivo colocar 

em prática todo o conhecimento adquirido nos longos anos de estudo na Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto. 

 A farmácia comunitária é uma área, dentro das quais o farmacêutico pode intervir, 

deveras desafiante mas muito importante na consciencialização da população nas situações em 

torno de tudo o que envolve a saúde. Neste sentido, e uma vez que a proximidade com a 

população é uma realidade em farmácia comunitária, esse contacto diário com o cliente faz desta 

uma área de constante adaptação e aprendizagem. 

 O presente relatório descreve a minha aprendizagem em duas partes. Numa primeira 

parte, encontra-se o funcionamento da farmácia, assim como toda a sua realidade envolvente e 

nas quais participei ativamente. A segunda parte retrata as temáticas e respetivas atividades que 

desenvolvi durante o meu período de estágio profissionalizante. O meu principal objetivo foi 

colmatar algumas lacunas de modo a complementar o serviço de excelência da Farmácia do 

Caniço. Neste contexto, instruí os colaboradores não farmacêuticos sobre o correto manusear 

dos dispositivos médicos para controlo da Diabetes Mellitus; ampliei o conhecimento de toda a 

equipa e melhorei o contacto com as ostomias, agora presentes no dia-a-dia da farmácia; e 

identifiquei a presença de Streptococcus pyogenes como o agente etiológico na infeção 

orofaríngea dos clientes da Farmácia do Caniço. Numa altura em que a informação online é de 

fácil acesso e muito divulgada, fiz três publicações, por meio da página do Facebook da Farmácia 

do Caniço, sobre a Doença viral Mão-Pé-Boca, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, e a Gripe 

A. Redigi ainda um artigo, sobre a Gota úrica, para a newsletter da Farmácia do Caniço.  
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Parte I 

 

1 INTRODUÇÃO 

 É com a lembrança de que o fim deste percurso chegou, que todos os dias entro na porta 

da farmácia. Foram longos anos a assimilar conhecimentos científicos e de contacto com 

diversas áreas. O saber aprendido de cada docente que se cruzou nesta caminhada, 

transformou-se num conhecimento único para mais tarde pôr em prática numa realidade que não 

se assemelha ao que era imaginado, onde se contacta diariamente com situações preocupantes 

que trazemos para casa em pensamento. Eis que chegou o estágio curricular, onde dou asas a 

todo este saber. 

 A farmácia comunitária representa a atividade farmacêutica centrada na prestação de 

serviços à população. Além da dispensa de medicamentos, dispõe de muitos outros serviços que 

visam promover a saúde e o bem-estar do cliente e prevenir a doença. A ampla cobertura que 

as farmácias têm no território nacional aliada à competência farmacêutica, faz com que este seja 

o primeiro local a que os clientes recorrem em questões de saúde. O farmacêutico comunitário 

representa, por isso, um papel determinante nos cuidados de saúde primários, na promoção da 

saúde e uso racional do medicamento, construindo uma relação de confiança e proximidade com 

o cliente1. 

 O estágio em farmácia comunitária é parte integrante do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas e revela-se fundamental uma vez que permite a consolidação dos conhecimentos 

teóricos e práticos adquiridos ao longo do percurso académico. Tive o privilégio de o realizar na 

Farmácia do Caniço, na Região Autónoma da Madeira, sob alçada da Dr.ª Cristina Moura, 

Farmacêutica Substituta. Todas as atividades desenvolvidas durante este período encontram-se 

descritas na tabela seguinte. 

 

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

Atividades desenvolvidas Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Receção e armazenamento de 

encomendas 
      

Gestão e regularização de 

devoluções 
      

Formações       

Reservas       

Controlo dos prazos de 

validade 
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Preparação de manipulados       

Serviços farmacêuticos       

Preparação Individualizada da 

Medicação 
      

Atendimento ao público por 

observação 
      

Atendimento ao público 

autónomo 
      

Conferência de receituário e 

faturação 
      

Gestão de psicotrópicos e 

estupefacientes 
      

Formação dos dispositivos 

médicos para controlo da 

Diabetes Mellitus 

      

Publicações no Facebook       

Formação das ostomias       

Implementação dos testes 

rápidos Strep A 
      

Palestra “Viver com uma 

ostomia” nas Jornadas da 

Saúde 

      

Palestras da ValorMed       
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2 FARMÁCIA DO CANIÇO 

2.1 Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia do Caniço (FC) encontra-se localizada na Estrada João Gonçalves Zarco n.º 

74, no centro da freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, distrito da Região Autónoma da 

Madeira. Nas imediações encontram-se o Centro de Saúde do Caniço, o Hospital da Luz Clínica 

do Caniço e o Caniço Shopping. Além disso, a cerca de 2 km perdura uma zona hoteleira com 

uma série de vilas e complexos hoteleiros. O Caniço é ainda considerado a cidade “dormitório” 

por ser mais acessível economicamente e ficar a poucos minutos do Funchal, mas também se 

encontra rodeado por zonas rurais. Devido à sua localização, a FC apresenta diariamente um 

leque de clientes muito diversificado, constituído tanto pela população local como por turistas. 

Verifiquei uma prevalência de clientes mais idosos, moradores do Caniço, no período da manhã, 

que têm uma relação de confiança com os colaboradores da farmácia. Estes têm maior 

disponibilidade e necessitam de aconselhamento técnico. Por outro lado, os clientes que 

habitualmente frequentam a farmácia durante o período da tarde, caraterizam-se por serem 

jovens, casados e com filhos pequenos. Têm menos disponibilidade e são clientes, geralmente, 

mais exigentes e com maior nível de instrução. 

A FC apresenta um horário de funcionamento alargado, encontrando-se em 

funcionamento todos os dias do ano, das 8 às 24 horas, exceto aos feriados, 24 e 31 de 

dezembro, em que o horário de funcionamento é das 9 às 22 horas. Apresenta ainda o serviço 

de disponibilidade, via telefone, acessível todos os dias, das 24 às 8 horas. 

2.2 Organização da farmácia 

 A FC está planificada de acordo com o descrito no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto. 

Apresenta um quadro de colaboradores organizado hierarquicamente em que estão inseridos 

dez Farmacêuticos, onde se inclui a Direção Técnica e cinco Farmacêuticos Substitutos, um dos 

quais assume a responsabilidade de Gerente e outro de Dinamizador da Qualidade. A equipa é, 

ainda, constituída por seis Técnicos de Farmácia (TF), sete Técnicos Auxiliares de Farmácia 

(TAF), três Fiéis de Armazém, duas Administrativas e duas Auxiliares de Limpeza. As 

responsabilidades de cada colaborador estão definidas pormenorizadamente em instruções 

internas referentes ao Sistema de Gestão de Qualidade da FC. 

2.3 Espaço físico externo 

 No exterior das instalações da FC (Anexo 1) existe um letreiro luminoso com a inscrição 

“Farmácia do Caniço” e a cruz verde que indica a existência de uma farmácia, tal como o 

expresso no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto. Existem duas portas de entrada, uma delas 

adaptada a clientes de mobilidade reduzida. No vitral da porta encontram-se dispostas 

informações como a identificação da Direção Técnica, o horário de funcionamento, a existência 

de um livro de reclamações e a certificação de qualidade pela Norma NP EN ISO 9001:2015 por 

parte da Associação Portuguesa de Certificação (APCER). Além disso, a FC faz-se valer de três 

montras exteriores destinadas à divulgação de serviços prestados e de produtos à venda na 
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farmácia, sendo estas remodeladas periodicamente de acordo com a sazonalidade e promoções 

pontuais e segundo o Plano de Montras anual definido no início de cada ano civil. 

2.4 Espaço físico interno 

 De acordo com o descrito no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias devem 

dispor de uma sala de atendimento ao público, um armazém, um laboratório e instalações 

sanitárias2. 

 A FC integra-se num edifício de três andares, sendo que o rés-do-chão contém a área 

de atendimento ao público, uma área multifuncional, quatro gabinetes e instalações sanitárias 

para os clientes da farmácia. A área de atendimento ao público (Anexo 2) é constituída por oito 

balcões de atendimento, cada um composto por um computador associado a uma impressora, a 

um leitor ótico de códigos de barras e a um terminal para pagamentos com cartões multibanco. 

Nesta área existem também zonas de exposição de produtos cosméticos e dermofarmacêuticos, 

bem como de produtos de puericultura e de uso veterinário, de suplementos alimentares e de 

medicamentos não sujeitos a receita médica. 

 A área multifuncional é constituída por prateleiras móveis e gavetas nas quais se 

armazenam diversos produtos (leites e farinhas para bebés, suplementos alimentares, produtos 

homeopáticos, medicamentos para cessação tabágica, produtos bucodentários e para próteses, 

produtos para higiene íntima, medicamentos de uso veterinário, entre outros. Tem também uma 

divisão onde existe um espaço destinado à preparação de xaropes extemporâneos; e uma 

divisão destinada ao processamento de receituário. Um dos gabinetes acoplado a esta área 

destina-se ao armazenamento de produtos pré-estabelecidos e/ou à marcação de etiquetas. 

 Existem também três gabinetes: um gabinete de atendimento personalizado (Anexo 3) 

onde se realizam testes bioquímicos e respetivo aconselhamento, um para as consultas de 

nutrição e de psicologia clínica (Anexo 4), e um outro para consultas de cosmética (Anexo 5) 

onde se fazem aconselhamentos personalizados e avaliações da pele aquando da visita das 

conselheiras de cada marca. 

 No piso 1 existem sanitários para os colaboradores (separados por género), cacifos 

individuais, uma copa devidamente equipada que permite realizar refeições, um quarto de 

descanso para o colaborador que permaneça na farmácia durante o serviço de disponibilidade; 

uma zona de escritório, que inclui a sala de reuniões, o escritório da gerência, o escritório para 

o pessoal administrativo, o escritório da Direção Técnica e o gabinete para a contabilidade. Existe 

ainda o laboratório de preparação de fórmulas magistrais e oficinais, a zona onde é feita a 

receção de encomendas, o armazém e um compartimento para produtos para devolução e/ou 

fora de uso (ex: quebras). 

 No último piso encontra-se o robot de armazenamento, uma área de armazenamento de 

produtos que aguardam reposição no robot e uma área técnica, onde se localiza o servidor 

informático e a unidade UPS (Unidade de Alimentação Ininterrupta). 
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3 GESTÃO DA FARMÁCIA 

 À semelhança de qualquer outra empresa, a administração e gestão de uma farmácia 

reflete-se diretamente na sustentabilidade e situação financeira da mesma, bem como nos 

serviços de saúde prestados ao público. Assim, uma gestão de excelência, e nomeadamente da 

FC, envolve a gestão dos stocks, encomendas e receção das mesmas, controlo dos prazos de 

validade, devoluções, processamento de receituário e faturação mensal. Todas estas atividades 

encontram-se delegadas aos seus colaboradores, criando assim rotinas diárias que asseguram 

o funcionamento da farmácia que contribuem para a adesão e fidelização dos clientes. 

3.1 Sistema de Gestão de Qualidade 

 Em 2007, a FC tomou a iniciativa de implementar um Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ), com o objetivo de promover a melhoria da gestão dos processos e a otimização do 

desempenho interno, proporcionando assim um serviço de valor acrescentado e a satisfação dos 

clientes. Após dois anos de empenho e trabalho, a FC foi a primeira farmácia da RAM a obter a 

certificação de qualidade pela norma NP EN ISO 9001:2008 por parte da Associação Portuguesa 

de Certificação (APCER). 

 Para pôr o SGQ em prática, foi elaborado um Manual de Gestão da Qualidade que 

constitui o suporte material para os processos e procedimentos da farmácia e para a execução 

do conjunto de ações inerentes ao SGQ, onde são consideradas as orientações descritas nas 

normas NP EN ISO 9000 e NP EN ISO 9001, nas Boas Práticas de Farmácia, no Glossário 

Farmacêutico Português, no Formulário Galénico Português e na Legislação em Vigor3. O SGQ 

inclui também Procedimentos de Suporte, que integram os procedimentos documentados 

requeridos pela NP EN ISO 9001 (Controlo dos Documentos, Controlo dos Registos, Auditoria 

Interna, Controlo do Produto Não Conforme, Controlo dos Equipamentos de Monitorização e 

Medição), Procedimentos Técnicos, Instruções de Trabalho, Impressos, Planos, documentos de 

origem externa necessários para o planeamento e funcionamento do SGQ (Normas, BPF, 

legislação, publicações que integram a biblioteca da Farmácia, Matrizes dos Processos, folhetos 

informativos)3. Cabe ao Dinamizador da Qualidade a responsabilidade de garantir o cumprimento 

e a eficácia do sistema. 

3.2 Sistema informático 

 A FC utiliza o Sifarma 2000®, software desenvolvido pela Glintt com o apoio da ANF. 

Este permite, entre outras operações, a gestão de stocks e vendas, criar e aceder a fichas dos 

produtos e medicamentos; gerar, aprovar e processar a receção de encomendas, gerir 

devoluções a fornecedores; efetuar a faturação mensal e permite fazer vendas. Para aceder a 

este programa, é atribuído a cada membro da equipa um código pessoal que possibilita, quando 

necessário, uma melhor rastreabilidade das atividades diárias. 

 O Sifarma 2000® constitui uma ferramenta de trabalho que viabiliza melhorar os serviços 

de saúde prestados ao cliente, pois possibilita obter, no momento do atendimento, informações 

tão importantes como interações medicamentosas, contraindicações, reações adversas dos 
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medicamentos, posologias, precauções e classificações farmacológicas. O próprio software 

deteta se existe alguma interação farmacológica entre os medicamentos dispensados, obrigando 

a uma justificação no caso de se verificarem interações intermédias ou graves, ou até mesmo à 

confirmação da prescrição com o médico. 

 A FC utiliza, também, o software Pharmacard CS, cuja vantagem reside no facto de 

permitir um serviço personalizado ao cliente, desde a identificação, diferenciação e interação de 

forma individualizada. Desta forma, é possível conhecer o perfil de cada cliente não só pelos 

dados pessoais do próprio, mas também com base no histórico de compras efetuado na 

farmácia. O Pharmacard permite a fidelização dos clientes da FC através da gestão de cartões 

que possibilitam a acumulação de saldo para MNSRM e outros produtos não sujeitos, que poderá 

ser descontado em compras seguintes. Assim, sempre que o cliente se deslocar à FC, basta 

apresentar o cartão, ou identificar-se, para que todos os movimentos realizados na farmácia 

fiquem registados na ficha de cliente, possibilitando um aconselhamento e acompanhamento 

diário mais efetivos, que por sua vez aumentam o grau de contacto e confiança na relação 

farmacêutico/técnico-cliente. 

 O Softgaleno é um software de gestão de manipulados, também usado pelos 

farmacêuticos da FC, desenvolvido pelo Instituto Galénico Português. Tem como principais 

funcionalidades gerir o stock de matérias-primas, atualizando de forma automática o stock das 

mesmas à medida que o manipulado é efetuado (também permite o registo de quebras); calcular 

o preço do manipulado de forma automática, precisando apenas dos registos prévios de compra 

da matéria-prima (o que se traduz em ganhos de tempo consideráveis); imprimir a ficha de 

preparação do manipulado com todas as menções legais obrigatórias; imprimir o rótulo para 

colocação na embalagem final com todos os dados obrigatórios (nome da farmácia, nome do 

médico, nome do cliente, modo de uso, etc.); gerir fichas de clientes e de fornecedores; e muitas 

outras funcionalidades como os alertas para marcação de inspeção dos equipamentos calibrados 

e as estatísticas sobre o consumo mensal de matérias-primas. Para melhorar a gestão eficaz 

dos medicamentos manipulados e matérias-primas existentes no laboratório, e pela antiguidade 

do software, a FC está neste momento em fase de implementação de um novo software no 

laboratório, o Pharma LM. 

3.3 Gestão de stocks 

 Por stock entende-se a quantidade de produtos e medicamentos existentes na farmácia, 

disponíveis para venda e/ou utilização interna. Assim, a gestão de stocks é fundamental para a 

atividade retalhista do farmacêutico, uma vez que na farmácia, à exceção dos manipulados, não 

se produzem medicamentos. A gestão de stocks é um processo complexo que visa racionalizar 

custos e rentabilizar os serviços de saúde prestados na farmácia, bem como satisfazer as 

necessidades dos clientes. Deste modo, uma boa gestão será aquela que permitirá um equilíbrio 

entre o stock necessário para evitar rutura e o stock necessário para satisfazer as necessidades 

dos clientes e obter descontos de campanhas. É necessário ter sempre presente que stocks 

demasiado elevados poderão ter implicações menos favoráveis na rentabilidade da farmácia, 
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uma vez que, para além de constituírem um empate financeiro, existe elevada probabilidade de 

se ultrapassar o prazo de validade dos produtos/medicamentos. Por outro lado, stocks 

demasiado pequenos poderão não ser suficientes para responder às necessidades dos clientes. 

Tomei consciência de que a época do ano influencia diretamente na procura de 

produtos/medicamentos, sendo que no inverno, a tendência recai sob a procura de antibióticos, 

antigripais, suplementos para reforço do sistema imunitário, antitússicos, entre outros, enquanto 

que no verão, aumenta a procura de protetores solares, cosméticos, produtos para emagrecer. 

Estas tendências sazonais devem ser tomadas em consideração pelos gestores das farmácias. 

 Os principais erros de stock que normalmente existem, são as diferenças entre os stocks 

físicos (reais) e informáticos, que se devem a erros de entrada de encomendas, erros de 

marcação com etiquetas com códigos de barras, erros nas trocas, erros de devoluções e 

quebras, entre outros. Na FC, e no âmbito do SGQ, existe um formulário próprio para registo de 

erros de stock de modo a serem corrigidos e evitados no futuro. 

 Aquando da aquisição de produtos e medicamentos, são considerados aspetos como a 

capacidade de investimento da farmácia, bem como a sua capacidade de armazenamento, o 

histórico de compras e de vendas, o stock real máximo e mínimo, a escolha adequada do 

fornecedor, entre outros. Relativamente ao fornecedor, as encomendas podem ser feitas 

diretamente aos laboratórios ou aos distribuidores grossistas. Esta escolha tem em conta fatores 

como as condições de pagamento, bonificações e campanhas, a variedade dos produtos e a 

rapidez dos serviços prestados. A FC conta atualmente com quatro distribuidores grossistas 

principais: Farmadeira by Plural, Alliance Healthcare, Centro Farmacêutico e Entregafarm, dos 

quais recebe encomendas diariamente e mais do que uma vez ao dia. 

3.4 Encomendas 

3.4.1 Realização de encomendas 

 Na FC as encomendas podem ser efetuadas via Sifarma 2000® ou via telefónica. As 

encomendas através do SI são feitas no final do período da manhã e ao fim do dia, diariamente. 

O SI gera uma proposta de encomenda quando o stock mínimo é atingido, sendo depois 

analisada por um farmacêutico, tendo em conta o stock existente e a rotatividade do mesmo. 

Havendo necessidade, o farmacêutico pode ajustar as quantidades a serem encomendadas. A 

encomenda segue via modem para o fornecedor estabelecido. 

 As encomendas via telefone são efetuadas em casos pontuais, em que seja necessário 

um produto que não existe no stock da farmácia ou em que a encomenda via SI já foi realizada. 

Nestas situações, cria-se uma encomenda manual no SI dos produtos encomendados por 

telefone. Assim, esta encomenda é dada entrada como se se tratasse de uma encomenda via 

modem e evita-se que produtos não encomendados entrem no stock da farmácia. 
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 Além destas, é ainda possível adquirir alguns produtos através de delegados comerciais 

dos laboratórios que regularmente visitam a farmácia, trazendo vantagens nas condições de 

compra. 

3.4.1.1 Reservas 

 Aquando do pedido de um produto que não existe na farmácia e que é de interesse do 

cliente, procede-se a uma encomenda instantânea ou manual (após confirmação via telefónica), 

de acordo com a disponibilidade no fornecedor. A esta falha designa-se de rutura do produto. 

Após a confirmação da disponibilidade no fornecedor, é inserido no campo das “Observações” 

na ficha do produto, a quantidade pretendida, o nome do cliente, contacto telefónico, a data da 

reserva e a sigla do nome do operador que reservou, de forma a gravar no SI e poder ser 

visualizada por todos os colaboradores. Após este procedimento, segue-se o registo da reserva 

em formulário online via Google Docs, no qual se regista o CNP e nome do produto, o motivo da 

rutura do produto: se falha do laboratório, do armazenista, da farmácia ou se é o caso de um 

produto novo no stock da farmácia. Regista-se também a informação dada ao cliente sobre a 

disponibilidade do produto do mercado e a previsão de chegada à farmácia, e finaliza-se com os 

dados de contacto do cliente. Os dados inseridos neste formulário permitem fazer o estudo a 

posteriori da qualidade de satisfação do cliente relativamente ao desfecho deste processo pela 

FC, independentemente da chegada do produto ou não. 

 Aquando da entrada do produto reservado no stock da FC, salta um pop-up que leva ao 

fiel de armazém a colocá-lo separado em sítio próprio. Há colaboradores destinados ao 

tratamento das reservas. O colaborador que proceda ao tratamento das reservas irá à ficha do 

produto, onde constam os dados de contacto do cliente, e é preenchido um impresso próprio, 

que se anexa ao produto, com todos os dados relativos ao produto e ao cliente já referidos, e 

transfere-se o produto para o posto Reservas. Este posto é uma localização no SI que permite 

retirar o produto do stock disponível na farmácia. No Google Docs é registado a hora de contacto, 

e se o cliente sempre quis manter a reserva do produto. 

 Quando o cliente vem buscar o produto à farmácia, assina o impresso em como o levou. 

A conclusão da reserva só termina quando se transfere o produto das Reservas para o posto 

Farmácia do Caniço a fim de regularizar o stock, e se regista, em Google Docs, como resolvida 

e se indica a data da resolução. Com todos estes dados, é possível fazer uma análise estatística 

em que se estuda a qualidade do processo e se tenta perceber a melhor forma de garantir a 

satisfação dos clientes em situações de reserva de produtos. 

 Dois meses após o início do estágio, devido a baixa médica imprevista do membro da 

equipa responsável pelas reservas e pelos colaboradores que as processam, e de acordo com 

o meu desempenho, foi-me atribuída esta responsabilidade. Durante esta gestão, capacitei 

outros colaboradores estagiários TAF desta tarefa. No final do meu estágio, a responsabilidade 

por esta tarefa foi delegada a outro colaborador com experiência neste processo. 
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3.4.2 Receção e conferência de encomendas 

 As encomendas efetuadas são entregues em três períodos do dia: manhã, início e final 

da tarde. Estas vêm em contentores identificados com o nome da farmácia e acompanhados da 

fatura da encomenda em duplicado, ou da guia de transporte sempre que as encomendas 

incluam produtos não faturados, como são exemplo as devoluções. Os produtos de frio são 

enviados em contentores térmicos, que são logo colocados no frigorífico à entrada na farmácia. 

Na FC, sempre que se recebe uma encomenda, esta deve ser registada num livro de registos 

onde lhe é atribuído um número de uma série numérica. Com esta numeração pretende-se que 

as encomendas entrem no stock da farmácia pela ordem de chegada, além de ser muito prático 

para o colaborador que precise de um produto de uma encomenda que já se encontra na 

farmácia mas ainda não foi dada entrada no SI – uma consulta rápida do livro de registos 

direciona o colaborador para a encomenda certa. 

 Aquando da entrada dos produtos no stock pela leitura ótica do CNP, tem-se em atenção 

aspetos como o prazo de validade do produto, o preço impresso na cartonagem e o estado da 

embalagem. No final confere-se a fatura correspondente à encomenda, no qual constam os 

dados do fornecedor e da farmácia, o número da fatura e onde se confirma a quantidade de 

produtos pedidos e os enviados, o preço de venda à farmácia (PVF), o IVA a que o produto está 

sujeito, as bonificações e o valor total da fatura. Antes de finalizar a receção da encomenda, o 

SI gera automaticamente uma lista de produtos pedidos mas não enviados na encomenda que 

podem ser reencaminhados para outro fornecedor se o stock real da farmácia assim o justificar. 

3.4.3 Armazenamento 

 Quando finalizada a receção de uma encomenda, os produtos passam a estar sob a 

responsabilidade da farmácia, a qual tem o dever de garantir a sua segurança e viabilidade, 

devendo para isso armazená-los em locais apropriados de modo a manterem as suas 

caraterísticas. Este armazenamento é efetuado tendo em conta aspetos como o espaço 

disponível, acesso rápido e fácil, as condições de estabilidade como temperatura, humidade 

relativa, luminosidade e ventilação, as quais devem ser adequadas à preservação das 

caraterísticas físico-químicas dos produtos; o tipo de produtos em questão e o prazo de validade 

(armazenados de acordo com o conceito “First In, First Out” e “First Expire, First Out”, garantindo 

que os produtos já existentes ou com prazo de validade mais curto sejam os primeiros a sair). 

 O armazenamento tem ainda em conta as caraterísticas do produto: MSRM (onde se 

incluem os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos) e a maioria dos MNSRM cujas 

dimensões da embalagem assim o permitam, são armazenados no robot. Produtos de 

dermocosmética, suplementos alimentares, produtos de uso veterinário e produtos de 

puericultura encontram-se expostos ao público na zona de atendimento em lineares próprios e 

ao alcance dos clientes, sendo essa exposição organizada de modo a cumprir critérios sazonais 

e de marketing. O stock excedente destes produtos encontra-se no armazém ou em gavetas 

identificadas por tipo de produto e seguindo ordem alfabética. A localização do produto encontra-
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se registada na ficha do produto, de forma a evitar perdas de tempo à sua procura, tornando o 

atendimento o mais rápido e eficiente possível. 

3.4.4 Controlo dos prazos de validade e devoluções 

 Como resultado da quantidade e diversidade de produtos disponíveis na farmácia, 

alguns produtos de menor rotatividade atingem o seu prazo de validade. Para controlar esta 

situação, emitem-se mensalmente, através do SI, uma listagem de produtos cujo prazo de 

validade expira nos três meses seguintes. Esta listagem também permite identificar erros de 

stock, ou seja, quando o stock real não corresponde ao stock informático, pois cada unidade de 

produto é verificada individualmente (tendo em vista verificar o seu prazo de validade). 

 No caso de haverem unidades com a aproximação do prazo de validade, estes são 

separados para o posto Validade e retirados do stock da farmácia para serem devolvidos aos 

respetivos fornecedores juntamente com uma nota de devolução. Depois de devolvidos, 

procede-se a um acerto de stock, transferindo os produtos devolvidos do posto Validade para o 

posto Farmácia do Caniço, permitindo uma regularização de stock. 

 A devolução de medicamentos poderá ser originada por outros motivos, nomeadamente 

por circulares a informar a suspensão de comercialização emitidas pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) ou por circulares emitidas voluntariamente 

pelo detentor de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), devido a alertas de segurança. 

Outras situações que verifiquei serem motivo de devolução de produtos aos fornecedores são 

as já referidas irregularidades verificadas no ato da receção das encomendas, prazos de validade 

demasiado curtos ou já ultrapassados, embalagens danificadas, pedidos feitos por engano ou 

ausência de pedido. Em todas estas situações é emitida uma nota de devolução, na qual se 

especifica o fornecedor, o nome e código do produto, o número de embalagens a devolver, o 

número da fatura correspondente à compra desses produtos e o motivo da devolução. 

 

4 DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

4.1 Receita médica 

 A receita médica é um recurso fundamental de transmissão de informação entre 

profissionais de saúde e uma garantia de cumprimento terapêutico com sucesso para o cliente. 

Para o aviamento desta, é necessário que esteja de acordo com o regulamentado pela Portaria 

n.º 137-A/2012, de 11 de maio, que prevê que a prescrição médica seja feita em formato 

eletrónico, no qual inclui a receita eletrónica materializada e a receita eletrónica desmaterializada 

ou receita sem papel4, salvo algumas exceções em que a prescrição pode ser manual, tais como 

falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio 

e outras situações até um máximo de 40 receitas por mês4. 
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 Atualmente, a prescrição de medicamentos é realizada por DCI da substância ativa, 

sendo esta acompanhada pela indicação da forma farmacêutica, dosagem, tamanho da 

embalagem e número de embalagens4. É dever do farmacêutico, perante apresentação de uma 

receita médica, verificar a autenticidade da mesma. Para tal, esta tem de satisfazer alguns 

requisitos, tendo de apresentar o número da receita, local de prescrição, identificação do médico 

prescritor (nome, especialidade médica e contacto telefónico), nome e número de utente ou de 

beneficiário de subsistema, entidade financeira responsável, referência ao regime especial de 

comparticipação de medicamentos (se aplicável), todos os parâmetros referidos anteriormente 

relativos à prescrição do medicamento, a data de prescrição da receita e a assinatura ou vinheta 

do prescritor. Em cada receita manual ou materializada, o número máximo de embalagens é de 

quatro, em que não podem ser prescritos mais do que duas embalagens do mesmo 

medicamento4. A validade destas é de 30 dias contados a partir da sua data de emissão, e, se 

todos os parâmetros anteriores estiverem presentes, pode ser aviada. As receitas podem, no 

entanto, ser de carácter renovável até 3 vias, cada uma com uma validade máxima de 6 meses, 

tendo a sua respetiva indicação: «1.ª via», «2.ª via» e ou «3.ª via»4. Nas receitas eletrónicas, 

cada medicamento pode ser prescrito até um máximo de 6 unidades, não havendo um máximo 

de medicamentos estipulado para estas receitas4. Pode conter ainda, dentro da mesma receita, 

diferentes validades para cada medicamento. 

 Ainda no que diz respeito à receita manual, cada vez mais em desuso, esta cumpre uma 

série de requisitos de forma a ser considerada válida. A receita não se pode encontrar rasurada 

ou ser prescrita a lápis, o número de embalagens prescritas deve constar em número cardinal e 

por extenso. Acresce ainda o facto de que, para apresentarem validade legal, devem estar 

também contemplados, para além dos descritos anteriormente, os seguintes elementos: 

identificação do local de prescrição ou respetiva vinheta (se aplicável), a vinheta identificativa do 

médico prescritor, bem como identificação da especialidade médica, se aplicável, e contacto 

telefónico4. No caso de o cliente ser beneficiário de regime especial de comparticipação, deverá 

ser colocada a vinheta de cor verde de identificação do local de prescrição4. 

 No ato da dispensa, compete ao farmacêutico informar o cliente da existência de 

medicamentos genéricos disponíveis na farmácia, com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem e tamanho da embalagem, como uma opção mais acessível aos 

medicamentos de marca5. Assim, cabe às farmácias ter sempre disponíveis, no mínimo, três 

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

correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo4. O cliente tem sempre 

o direito de optar, exceto nos casos em que não exista medicamento genérico referente ao 

medicamento prescrito, ou caso o prescritor utilize uma justificação técnica que impossibilita esta 

troca4. 

4.1.1 Regimes de comparticipação 

 O DL n.º 106-A/2010, de 1 de outubro, prevê a possibilidade de comparticipação de 

medicamentos através de um regime geral (vinhetas azuis nas receitas manuais), que abrange 
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todos os beneficiários da SRS da RAM; e de um regime especial (vinhetas verdes nas receitas 

manuais), abrangendo pensionistas com rendimento total anual que não exceda 14 vezes o 

salário mínimo nacional e outras situações específicas que abrangem determinadas patologias 

ou grupos de doentes6. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de venda ao 

público é fixada, para o regime geral, de acordo com quatro escalões: Escalão A (90% do PVP), 

Escalão B (69% do PVP), Escalão C (37% do PVP) e Escalão D (15% do PVP). O regime especial 

tem comparticipação acrescida de 5% para o escalão A e de 15% para os restantes escalões6. 

 Existem ainda outros regimes privados de subsistemas de saúde, ou regimes de 

complementaridade, onde os beneficiários têm ainda um desconto adicional: Caixa Geral de 

Depósitos (CGD), Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS) dos Sindicatos de Bancários do 

Sul e Ilhas, SNQTB, CMF, Associação de Socorros Mútuos “4 de setembro”, entre outros. Certos 

medicamentos destinados ao tratamento de doenças crónicas, tais como Alzheimer ou Lúpus, 

têm regimes de comparticipação especiais, definidos por portarias e/ou despachos, tendo estes 

que vir explícitos na receita médica. Alguns destes regimes especiais requerem a prescrição pelo 

médico da especialidade. 

4.2 Medicamentos sujeitos a receita médica 

 Segundo a legislação vigente que regula o Estatuto do Medicamento, entende-se por 

medicamentos aqueles que possuem propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

seres humanos7, podendo ser classificados como “sujeito a receita médica” e “não sujeito a 

receita médica”, de acordo com alguns critérios legalmente estabelecidos. O medicamento 

sujeito a receita médica (MSRM) é aquele que pode constituir um risco para a saúde do doente, 

direta ou indiretamente, caso seja utilizado sem vigilância médica; pode constituir um risco 

quando utilizado com frequência ou em quantidades consideráveis para fins diferentes ao que 

se destina ou possui substâncias ou preparações à base dessas substâncias cuja atividade e 

reações adversas sejam relevantes aprofundar. Nestes também se incluem aqueles que se 

destinam a administração por via parentérica7. Os medicamentos assim classificados só podem 

ser dispensados mediante a apresentação de uma receita médica válida. 

 A dispensa de MSRM é uma das principais funções na atividade farmacêutica em 

farmácia comunitária. O farmacêutico tem o dever de garantir a dispensa da medicação correta, 

com a dose adequada para o fim desejado, de forma a assegurar a qualidade e o sucesso do 

tratamento, evitando complicações. Além disto, deve sempre fornecer toda a informação, via oral 

e escrita, relativa ao modo de administração, posologia, duração do tratamento e possíveis 

reações adversas, de maneira a promover o uso correto do medicamento dispensado. 

4.2.1 Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 Medicamentos que contenham as substâncias ativas classificadas como estupefacientes 

ou psicotrópicos nos termos do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, são MSRM. Estes encontram-se 

sujeitos a um controlo mais rigoroso, como o referido no Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 
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de outubro, na medida em que se tratam de substâncias muito potentes, com ação no sistema 

nervoso central e com potencial risco de dependência e abuso na sua utilização8. 

 No momento da dispensa, surge no SI um alerta em que é necessário registar a 

identificação do adquirente da medicação, e onde deve também estar identificado o médico 

prescritor e o doente a quem se destina a medicação9. Após a dispensa, são impressos os 

comprovativos da dispensa em duplicado, no qual são carimbados e assinados pelo Diretor 

Técnico e, devido à natureza destes medicamentos, um dos duplicados é enviado para o 

IASAÚDE, entidade a quem cabe o dever de assegurar a atividade de farmacovigilância na 

RAM10.O outro duplicado é mantido em arquivo na farmácia como comprovativo da dispensa, 

durante um mínimo de três anos, por ordem de aviamento, juntamente com cópias das receitas 

manuais ou materializadas4. No final de cada trimestre a farmácia envia para o IASAÚDE o 

registo das entradas e saídas destes medicamentos. Paralelamente a este registo, deve ser 

realizado um balanço das entradas e saídas, onde as entradas devem corresponder ao conjunto 

das saídas e do stock existente. 

4.3 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) tratam-se de medicamentos 

que, de acordo com a legislação, e atendendo ao seu perfil de segurança ou às suas indicações 

terapêuticas, podem ser dispensados em farmácias sem necessidade de apresentação de 

receita médica, embora exijam a intervenção do farmacêutico11. Podem também ser vendidos 

fora das farmácias, nos locais devidamente autorizados12. Na composição dos MNSRM, existem 

substâncias reconhecidas como úteis e seguras, desde que não utilizadas de forma abusiva e 

descontrolada. 

 Durante o atendimento, o farmacêutico deve recolher, com o cliente, toda a informação 

necessária (sintomas, intensidade e duração dos mesmos, outros problemas de saúde e 

medicação habitual) de forma a avaliar a situação e optar pelo melhor tratamento e 

aconselhamento. No Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho, encontram-se enumeradas uma 

série de situações passíveis de automedicação com MNSRM. 

 Na dispensa, deve assegurar-se que o cliente compreendeu a posologia, os possíveis 

efeitos secundários e interações com outros medicamentos, promovendo o uso racional do 

medicamento. Para além disso, deve-se informar sempre que se o problema de saúde persistir, 

este deverá ser avaliado por um médico. Estes produtos não são comparticipados pelas 

entidades de saúde, em que apenas se encontram regulamentadas as margens máximas de 

comercialização, sendo o seu preço definido pela farmácia12. 

4.4 Medicamentos manipulados 

 A preparação de medicamentos manipulados (MM) é necessária quando não existe 

comercialização do produto, forma farmacêutica distinta, ou ainda ausência da associação 

desejada de várias substâncias. Segundo a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, que aprova as 
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boas práticas a observar na preparação de MM em farmácia de oficina e hospitalar, define-se 

MM como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico”13. Na FC, as boas práticas a observar na preparação de 

MM são seguidas de acordo com a referida portaria, onde se incluem normas relativas a pessoal, 

instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, 

manipulação, controlo de qualidade e rotulagem13. 

 O preço de venda dos MM é calculado segundo o estipulado pela Portaria n.º 769/2004, 

de 1 de julho. Assim, o cálculo do PVP tem em conta os honorários da preparação, o custo das 

matérias-primas e dos materiais de embalagem14. Na FC esta tarefa encontra-se simplificada 

pelo uso do software Softgaleno, que calcula o PVP dos MM de forma automática. É importante 

referir que o DL n.º 106-A/2010, de 1 de outubro, estabelece uma comparticipação de 30% aos 

MM que constem na lista incluída no Despacho n.º 18694/2010, de 18 de novembro, desde que 

estes sejam prescritos mediante indicação na receita da substância ou substâncias ativas, 

respetiva concentração, excipiente ou excipientes aprovados e forma farmacêutica6. 

 Tive oportunidade de preparar MM, tais como papéis farmacêuticos de permanganato de 

potássio (Anexo 6), solução aquosa de lugol, ácido cítrico, suspensão oral de nitrofurantoína, 

suspensão oral de trimetoprim, vaselina salicilada, creme de betametasona, clotrimazol e 

gentamicina (Quadriderme) e solução alcoólica de ácido bórico à saturação. 

4.5 Medicamentos homeopáticos 

 Medicamento homeopático é aquele obtido a partir de substâncias denominadas stocks 

ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia, e que pode conter vários princípios7. Estes medicamentos encontram-se 

legislados pelo INFARMED através do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto. Com este tipo de 

terapêutica, pretende-se que qualquer produto homeopático que possua propriedades curativas 

ou preventivas das doenças do homem e dos seus sintomas, tenha a capacidade de restaurar, 

corrigir ou modificar as suas funções orgânicas15. Baseados em princípios de diluições e 

dinamizações sucessivas15, são procurados por pessoas interessadas numa alternativa à 

medicina convencional. 

4.6 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

 Os medicamentos de uso veterinário são um recurso fundamental para a proteção da 

saúde pública assim como para a defesa da saúde e bem-estar dos animais16, e consistem na 

associação de substâncias com propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais 

ou dos seus sintomas, e que possa ser administrado ao animal, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a fim de modificar funções fisiológicas16. À 

semelhança dos medicamentos para uso humano, existem medicamentos sujeitos a receita 

médico-veterinária. De referir que, nestes medicamentos, é o Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas a entidade responsável por garantir a qualidade e a 

farmacovigilância deste tipo de medicação16. 
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 Dada a proximidade de uma clínica veterinária nas imediações da FC, constatei uma 

crescente preocupação dos donos pelo bem-estar dos animais. No entanto, e quando equiparado 

ao stock de medicamentos para uso humano, o stock existente é muito mais reduzido, sendo 

que os mais procurados são antiparasitários e anticoncecionais para animais domésticos de 

pequeno e médio porte. 

4.7 Produtos dietéticos e de alimentação especial 

 A FC dispõe de uma alargada gama de produtos destinados à manutenção e/ou redução 

de peso, sendo estes procurados a um ritmo crescente, nomeadamente na chegada do verão. 

Dispõe ainda do serviço de consulta de nutrição com a Dr.ª Nádia Brazão que, em conjunto com 

os clientes, planeia estratégias e determina os objetivos nutricionais pretendidos. Neste sentido, 

senti que o farmacêutico deve estar preparado para complementar o aconselhamento, de forma 

a tornar o plano estruturado uma meta atingível. 

 De acordo com o DL n.º 74/2010, de 21 de junho, entende-se por géneros alimentícios 

destinados a alimentação especial aqueles que, devido à sua composição especial ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem dos alimentos de consumo corrente, mostrando-

se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de pessoas17. 

A FC tem vindo a apostar nestes produtos por serem cada vez mais procurados pelos clientes. 

Devido ao aumento de idosos na nossa população, os suplementos hipercalóricos têm tido uma 

maior procura para aqueles com falta de apetite. Encontram-se também leite para lactentes de 

1ª, 2ª e 3ª etapa, leites especiais antirregurgitantes, antiobstipantes, anticólicas, antidiarreicos e 

hipoalergénicos, assim como papas com recurso a produtos biológicos, farinhas lácteas e não 

lácteas. Tive oportunidade de aconselhar as infusões destinadas ao alívio de cólicas das 

crianças, que são alvo de grande procura, e soluções para reidratação oral em casos de diarreia. 

Deparei-me ainda com situações de necessidade de espessantes para pessoas com disfagia 

bem como em casos de esofagite. 

4.8 Suplementos alimentares 

 Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar 

o regime alimentar normal, que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias, 

nutrientes ou outras, com efeito nutricional ou fisiológico, sendo comercializados de forma 

doseada e destinando-se a ser tomados em quantidades reduzidas18. Estes encontram-se sob a 

regulamentação do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

 A procura por estes produtos tem aumentado significativamente dada a crescente 

preocupação com a saúde e com o consumo de produtos à base de constituintes naturais, muitas 

vezes por se pensar que estes têm um perfil de segurança maior, são mais puros e por isso têm 

menos efeitos colaterais e interações. Neste ponto, o farmacêutico assume um papel relevante 

que visa promover uma melhor indicação destes produtos e verificar a influência destes na 

terapêutica. 
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4.9 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 De acordo com o DL n.º 189/2008, de 24 de setembro, entende-se por produto cosmético 

e de higiene corporal “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as 

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

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a 

finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, 

manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”19. A comercialização destes produtos 

nos locais autorizados está sujeita a uma regulamentação jurídica, onde se define a composição 

destes de forma a reduzir o risco de alergias20 e se assegura um elevado nível de proteção dos 

consumidores quanto às substâncias e outros elementos que compõe estes produtos21,22. 

 Na FC, as diferentes marcas possuem lineares que são atualizados de acordo com a 

época do ano. É uma das áreas em que os clientes mais procuram aconselhamento, pelo que é 

dever do farmacêutico manter-se atualizado acerca dos produtos existentes no mercado. De 

forma a proporcionar um aconselhamento de excelência, é necessário ter em conta as 

caraterísticas individuais da pele de cada cliente, sendo que as próprias marcas (ou laboratórios) 

realizam periodicamente ações de formação onde apresentam a sua linha de produtos, fazendo 

simultaneamente uma revisão de conceitos fundamentais.  

 A disponibilidade e conhecimento dos colaboradores da FC foi fundamental no 

esclarecimento das minhas dúvidas num contacto inicial com esta temática. Como forma de 

melhorar o meu entendimento no que respeita a produtos cosméticos, tive a oportunidade de 

assistir a diversas formações (Anexo 7) que me permitiram familiarizar com os produtos. De entre 

os vários tipos de aconselhamento diariamente prestados, os mais procurados incidiam em 

problemas como a queda de cabelo, seborreia, acne e envelhecimento da pele no que toca a 

rugas, pigmentação e desidratação. 

4.10 Produtos de puericultura 

 Entende-se por artigo de puericultura qualquer produto que se destine a facilitar o sono, 

o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças, conforme o descrito no DL n.º 

10/2007, de 18 de janeiro. Neste tipo de produtos estão incluídos acessórios como tetinas, 

chupetas, biberões, escovas de dentes, fraldas e outros. Compete ao farmacêutico manter-se 

atualizado sobre estes produtos, contribuindo para um melhor aconselhamento, cativando a 

confiança do cliente. Em alguns momentos aconselhei um produto mais adequado face às 

dúvidas e necessidades do cliente, como doseadores de leite em pó, biberões para redução das 

cólicas, entre outros. 

4.11 Dispositivos médicos 

 Conforme o disposto no DL n.º 145/2009, de 17 de junho, dispositivo médico é qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material utilizado para fins de diagnóstico ou 

terapêuticos, cujo bom funcionamento do dispositivo médico é imprescindível. O seu uso é 

necessário quando o efeito pretendido no corpo humano não é alcançado por meios 



Relatório de estágio em farmácia comunitária 

17 

Ana Luísa Pontes Sardinha 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses 

meios. A sua utilização destina-se a fins de diagnóstico, prevenção, controlo ou atenuação de 

uma doença ou lesão e ao estudo ou substituição de um processo fisiológico. Também existem 

dispositivos médicos com o intuito de controlar a conceção23. Os dispositivos médicos são 

classificados de acordo com o risco inerente à utilização dos mesmos, sendo determinado por 

fatores como a duração do contacto com o organismo ou tecido biológico ou com os riscos 

decorrentes da conceção e fabrico. 

 Na FC encontram-se dispositivos de ostomia, material ortopédico (pulsos e joelhos 

elásticos, meias de compressão), artigos de penso, dispositivos de autodiagnóstico (testes de 

gravidez, aparelhos de medição de glicemia e pressão arterial), seringas, frascos para colheita 

de amostras biológicas, entre outros. Ao farmacêutico compete a partilha da instrução de uso 

correta ao cliente. Dispensei meias de compressão, com as respetivas medições, pulsos 

elásticos, kits para monitorização da glicemia, entre outros. 

 No caso de aparelhos de medição de glicemia de um diabético insulinodependente, se o 

resultado da medição não for o correto devido a mau manuseamento ou técnica, este poderá 

resultar na administração de uma dose errada de insulina que poderá ser grave. Neste sentido, 

foi-me apresentada a necessidade de uma formação para os TF e TAF, sobre os dispositivos 

médicos relativos à medição da glicemia e administração de insulina, de modo a contribuir para 

o esclarecimento de eventuais dúvidas que possam surgir ao balcão. 

 

5 CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

 Após a dispensa de MSRM prescritos em receitas manuais ou materializadas, é impresso 

no verso da receita o documento de faturação, a ser assinado pelo cliente. Neste documento 

encontra-se a identificação da entidade de comparticipação. Num primeiro momento, as receitas 

são colocadas em sítio próprio referente ao respetivo organismo de comparticipação. 

 Neste sentido, a conferência de receituário passa pela verificação da dispensa correta 

das receitas médicas, no qual o farmacêutico tem em conta parâmetros como a identificação do 

utente, as vinhetas do local de prescrição e do médico, o regime de comparticipação, os 

medicamentos dispensados, validade da receita e assinatura do médico, assinatura do 

adquirente no verso da receita, carimbo da farmácia juntamente com assinatura de quem 

dispensou e data. Assim se certifica de que todas se encontram válidas pelo INFARMED, de 

modo que a farmácia obtenha o retorno relativo à comparticipação dos MSRM. Segue-se a 

organização das receitas por lotes. No final de cada mês é lançado, através do SI, um Verbete 

de Identificação do Lote, carimbado pela farmácia. Após este processo, procede-se ao fecho dos 

lotes no último dia de cada mês e imprime-se o Resumo Mensal de Lotes, o qual engloba todos 

os lotes e valores faturado, e a respetiva fatura mensal. Esta última é impressa em quadriplicado, 

sendo que uma das cópias fica arquivada na farmácia e as restantes são enviadas para as 

respetivas entidades de comparticipação. As receitas com suporte em papel, pertencentes ao 

SRS, são enviadas para o IASAÚDE através dos CTT Expresso, onde são colocadas numa 
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embalagem que deve incluir a fatura mensal, o resumo de lotes mensal e os verbetes de 

identificação. A farmácia deve identificar cada embalagem através da guia de transporte pré-

preenchida que é disponibilizada mensalmente pelos CTT. Os restantes lotes de receitas 

correspondentes a outras entidades de comparticipação são enviados para a ANF até ao dia 10 

do mês seguinte. Compete à ANF reencaminhar aos organismos respetivos, sendo esta a 

entidade que procede ao pagamento às farmácias. Quando se tratam de receitas eletrónicas, 

todos os dados são enviados através de um circuito eletrónico de forma automática. 

 No caso de a entidade competente encontrar uma irregularidade na receita, esta é 

devolvida com o respetivo motivo de devolução. É possível proceder à correção do erro e a 

receita passa à faturação do mês seguinte. Na eventualidade de não ser possível corrigir a 

receita, a farmácia assume o prejuízo correspondente ao valor da comparticipação. É de salientar 

a atenção necessária aquando da dispensa dos medicamentos de uma receita manual, de forma 

a minimizar possíveis erros de leitura. De forma a minorar a ocorrência de erros desta natureza, 

é prática corrente na FC fazer dupla verificação, ou seja, uma verificação ainda ao balcão por 

outro farmacêutico, e uma segunda verificação aquando da conferência de receituário. 

 

6 SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 Atualmente, as farmácias podem prestar uma série de serviços farmacêuticos de 

promoção da saúde e do bem-estar dos clientes24. Os serviços farmacêuticos permitidos estão 

de acordo com o descrito na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, republicado pelo DL n.º 

75/2016, de 8 de novembro, alterado pela Portaria n.º 97/2018, de 9 de abril. 

 Entre os vários serviços que a FC proporciona aos seus clientes, nos quais abordarei os 

principais, também se presta a consulta de nutrição com a Dr.ª Nádia Brazão, como referido 

anteriormente, justificado pela Portaria n.º 97/2018, de 9 de abril. Para além destes, ainda se faz 

a dispensa e entrega de medicamentos e produtos de saúde ao domicílio e através da Internet, 

regulado pela Portaria n.º 1427/2007, de 2 de novembro. 

6.1 Medição de parâmetros bioquímicos e pressão arterial 

 A par da crescente necessidade de detetar e reduzir os fatores de risco que estão 

associados a inúmeras doenças, como doenças cardiovasculares e diabetes, a Portaria n.º 

1429/2007, de 2 de novembro, consagra a possibilidade de as farmácias prestarem serviços 

farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos clientes. Assim sendo, a FC oferece 

serviços de medição da pressão arterial, da glicemia, do ácido úrico e da hemoglobina, a 

determinação do perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos), a determinação do INR 

e a determinação do IMC (Índice de Massa Corporal). 

 Enquanto estagiária, avaliei quase diariamente esses parâmetros, no qual a pressão 

arterial, glicemia e colesterol total eram os mais frequentes. Cada medição era gravada na ficha 

do cliente, permitindo o registo do histórico dos parâmetros de saúde e desta forma enriquecer 
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o aconselhamento farmacêutico, abordando fatores de risco, hábitos alimentares, prática de 

exercício físico, hábitos tabágicos, como também sugerir medidas não farmacológicas e alertar 

para a importância da adesão à terapêutica e, se necessário, o encaminhamento para uma 

consulta médica. Esta relação próxima entre o farmacêutico e o cliente incentiva-o a voltar à 

farmácia, sendo possível monitorizar o estado de saúde destas pessoas. 

6.2 Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 

 Como serviço complementar e justificado pela Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, 

os farmacêuticos da FC administram medicamentos injetáveis e vacinas que não constam no 

Plano Nacional de Vacinação (PNV). Para tal, é obrigatório a realização do curso creditado pela 

Ordem dos Farmacêuticos (OF). Apesar de ser uma tarefa intimamente relacionada com a 

enfermagem, o cliente tem o direito de querer um serviço fácil e rápido, sendo a farmácia capaz 

de proporcionar ambos. 

6.3 Preparação Individualizada da Medicação 

 Esta é já uma realidade em muitas farmácias, sendo que na FC já se presta este serviço 

desde 2014, embora a norma que define os procedimentos do mesmo tenha sido aprovada 

somente em 201825. As vantagens da PIM traduzem-se numa mais-valia para todos os 

intervenientes: para o cliente, na melhoria do seu estado de saúde e adesão à terapêutica; para 

o farmacêutico, na sua valorização profissional; para o Serviço Nacional de Saúde, na diminuição 

da despesa em saúde, pelo uso racional dos medicamentos comparticipados e diminuição do 

número de hospitalizações por não continuidade de tratamento adequado. 

 O PIM permite o acondicionamento dos medicamentos em compartimentos 

individualizados que correspondem a cada uma das tomas diárias do cliente, durante uma 

semana25. Para a execução deste serviço, é necessário que o cliente se demonstre interessado 

pelo serviço, por vezes pela inabilidade em tomar medicação por sua conta. Este autoriza que a 

sua medicação passe a ficar na farmácia, mesmo como propriedade do cliente. O cliente informa 

à farmácia, sob a forma de relatório médico, assinado pelo médico, a medicação que toma e 

respetiva posologia. 

 Durante o estágio, tive a meu cargo a preparação da medicação semanal de um homem 

transplantado cardíaco. Aquando da preparação da medicação, é preenchido o documento 

“Gestão de stocks” correspondente à quantidade de medicação, em comprimidos, que o cliente 

tem disponível (a cargo da farmácia). Durante a preparação, o farmacêutico encontra-se 

equipado de touca, máscara e luvas, e tem um esquema posológico, em impresso próprio, 

servindo-se deste como guia para a preparação da medicação semanal26. Antes da dispensa, 

realiza-se uma dupla verificação por um segundo farmacêutico. 

6.4 ValorMed 

 A ValorMed, sociedade gestora de resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso 

ou do prazo de validade, tem como principal objetivo a gestão de todos estes resíduos: 
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cartonagem, folheto informático, blister, frasco, entre outros. De forma a diminuir os riscos para 

a saúde pública, as embalagens de medicamentos são recolhidas por esta empresa, ficando ao 

encargo das farmácias a recolha de todas as embalagens fora de uso ou prazo de validade, 

colocando-as em contentores próprios para o efeito. Quando o recipiente se encontra cheio, é 

selado e, no SI, emite-se um documento com número de série, o qual é rubricado pelo 

farmacêutico e pelo distribuidor que o recolhe. No caso da FC, cabe à Farmadeira a sua recolha 

e encaminhamento para posterior entrega à ValorMed, entidade responsável pela reciclagem e 

incineração, com valorização energética. 

 Durante o estágio, verifiquei que os clientes se encontravam sensibilizados para a 

importância do correto tratamento dos medicamentos fora de uso e preservação do ambiente. A 

FC foi distinguida em 2014, 2015, 2017 e 2018, pela ValorMed, com o “Prémio Ambiente 

ValorMed”, o qual reconhece, a nível nacional, as farmácias comunitárias que recolhem maiores 

quantidades de resíduos de medicamentos. Para a promoção desta prática conservadora do 

ambiente, a FC disponibilizou-se, a convite da Secretaria Regional da Educação e no âmbito do 

Programa de Literacia e Cidadania Marítima nas Escolas da RAM, a fazer uma palestra sobre 

esta temática, de forma a sensibilizar as pessoas e dar-lhes conhecer este serviço das farmácias. 

Juntamente com a Dr.ª Cristina Moura, fizemos uma sessão no Externato São Francisco de 

Sales, nos Prazeres (Anexo 8), e na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço. (Anexo 9) 

 Ainda no âmbito deste tipo de iniciativas que vêm responder às necessidades cada vez 

mais emergentes no que respeita à sustentabilidade do nosso planeta, a FC participa em todas 

as edições da “Campanha de Recolha e Reciclagem de Radiografias”, com o objetivo de 

angariação de fundos a favor do trabalho de ajuda humanitária da AMI (Assistência Médica 

Internacional). Assim, é prática da FC proceder à recolha de radiografias e armazená-las nas 

suas instalações até à data da campanha de recolha da AMI. 

 

7 FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 A profissão farmacêutica, bem como outras áreas da saúde, exige uma constante 

atualização de conhecimentos em resposta ao rápido progresso da atividade científica, a 

constante inovação e a crescente exigência de um consumidor cada vez mais e melhor 

informado, que afetam a qualidade dos serviços prestados. Deste modo, é necessário uma 

aprendizagem contínua para se estar na vanguarda do conhecimento. No decorrer do estágio, 

tive a oportunidade de participar em várias formações (Anexo 7), organizadas pelas marcas de 

dermocosmética ou produtos farmacêuticos. Foi notória a perceção de todas as formações, 

colocando-me em posição mais confortável e confiante no momento do aconselhamento, que 

era praticado de forma mais segura e eficaz. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estágio curricular é o primeiro contacto com a realidade do que é ser farmacêutico em 

farmácia comunitária. Ser farmacêutico é muito mais que ser conhecedor do medicamento e de 

tudo o que isso engloba. É essencial saber transmitir o conhecimento de modo a ser 

compreendido pelo cliente, e saber lidar da melhor forma com as diferentes pessoas que se 

contacta diariamente. Para além da vertente profissional, existe também essa vertente social 

muito vincada, sendo que muitas vezes somos os confidentes dos clientes. Foi possível perceber 

que muitos clientes, antes de se dirigirem ao centro de saúde ou ao hospital, dirigem-se primeiro 

à farmácia para aconselhamento. É, por isso, fundamental uma constante busca e atualização 

de conhecimentos, de modo a promover o melhor aconselhamento possível. 

 Por fim, considero que esta aprendizagem muito se deveu à relativa facilidade de 

adaptação ao local de estágio e à equipa da Farmácia do Caniço, tendo sentido que me acolheu 

como parte integrante da mesma. Como tal, resultou a confiança em desenvolver todas as tarefas 

e lidar com os diversos desafios que envolvem a prática farmacêutica, o que considero ter sido 

uma mais-valia neste percurso. 
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Parte II 

 

9 FORMAÇÃO INTERNA SOBRE A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 

MÉDICOS NO CONTROLO DA DIABETES MELLITUS 

 Uma correta medição e registo dos valores de glicose no sangue são elementos 

fundamentais na manutenção da Diabetes Mellitus (DB). Esta é uma das patologias com maior 

prevalência no nosso país. Assim, para a obtenção de valores de controlo fiáveis é necessário 

um correto manuseamento dos dispositivos médicos (DM). Estes podem ser, de uma forma geral, 

instrumentos de saúde que se destinam ao diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou 

atenuação de uma doença23. Em 2016 foi publicada a Portaria n.º 35/2016, de 1 de março, que 

vinha a estabelecer o regime de comparticipação dos dispositivos médicos para 

automonitorização de indivíduos com DB, beneficiários do Serviço Nacional de Saúde27. 

 Ao longo da formação académica do farmacêutico, não só se aborda a doença como 

também se adquire conhecimento acerca destes dispositivos médicos e se tem a oportunidade 

de pôr em prática na participação em rastreios. No meu caso, não só em ambiente de sala de 

aula, mas também como voluntária, em rastreios cardiovasculares organizados pela AEFFUP, 

pela FAP, por algumas farmácias e até mesmo num rastreio organizado pela FC em maio de 

2018 no âmbito da Semana da Saúde. Não descurando a presença do farmacêutico no seio da 

farmácia comunitária, havia a necessidade de os TF e TAF se familiarizarem com os aspetos 

técnicos destes dispositivos, sendo facultada a informação necessária para melhorar a sua 

aptidão e autonomia em identificar e resolver pequenos cenários ao balcão relacionados com o 

uso errado dos dispositivos. Assim, foi possível elevar a qualidade do atendimento prestado ao 

balcão pela totalidade dos colaboradores da FC. 

 Neste contexto, uma das primeiras tarefas que me foi confiada foi a realização de uma 

formação interna a TF e TAF que incidisse sobre o uso correto e manutenção dos DM para 

medição da glicemia e administração de insulina subordinados à DB. 

 Na apresentação (Anexo 10) foram abordados, de forma prática e com demonstração, 

os aparelhos de punção e respetivas lancetas, as tiras de teste, os aparelhos para medição da 

glicemia e soluções de controlo. Relativamente à administração de insulina, falou-se sobre as 

zonas de aplicação, as agulhas e os tipos de caneta de insulina. Realizou-se durante o mês de 

outubro e em várias sessões, uma vez que ocorreram durante o horário de atendimento da 

farmácia. 

 As maiores dificuldades sentidas pelos clientes, principalmente idosos, recaíam sobre o 

modo de utilização dos dispositivos de punção das lancetas, a colocação da própria lanceta e 

como armar o dispositivo para proceder à picada. Os clientes revelavam-se desmotivados e 

acabavam por fazer a picada apenas com a lanceta, fazendo um pequeno impulso para introduzi-

la no dedo. Ainda sobre a picada, muitos clientes revelavam não ter critério para a zona de 

picada, o que resultava em picadas na polpa do dedo, onde a pele era mais grossa e a picada 
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acabava por não ser eficiente. Sobre a tira de teste, muitos clientes deixavam cair uma gota 

sobre a extremidade superior da tira, o que não resultava pois o sangue não entrava em contacto 

com o canal estreito que o faz percorrer a tira por capilaridade. Relativamente às máquinas, 

apercebi-me que alguns clientes não entendiam os sinais de bateria fraca. Quando a máquina 

não funcionava, pediam auxílio na farmácia, em que lhes era indicado o problema. Relativamente 

aos dispositivos para administração de insulina, apercebi-me que os insulinodependentes se 

encontravam bem esclarecidos sobre como aplicar a insulina e sobre a importância de descartar 

a agulha após a administração. No entanto, havia a necessidade de relembrar esses cuidados a 

clientes menos atentos, bem como onde guardar a insulina em uso e a insulina de reserva. 

 Após a realização desta formação, senti que os TF e TAF estavam mais confiantes 

quando surgiam pequenos problemas. Presenciei ainda, ao balcão, que relembravam aos 

clientes de pequenas medidas para melhorar a sua técnica de monitorização. 
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10 OSTOMIA NA FARMÁCIA 

10.1  Contextualização 

 A 1 de abril de 2017 entrou em vigor a Portaria n.º 92-E/2017, de 3 de março, que 

estabelece o regime de comparticipação do Estado nos dispositivos médicos para apoio a 

doentes com incontinência ou retenção urinária que beneficiassem do Serviço Nacional de 

Saúde28. Dentro deste grupo de doentes, incluíam-se os ostomizados, legalmente definidos pela 

Portaria n.º 284/2016, de 4 de novembro29. A inclusão de dispositivos médicos para apoio a 

ostomizados no regime de comparticipação implica que se cumpram certos requisitos, os quais 

estão implícitos na Portaria n.º 92-F/2017, de 3 de março, e onde se verifica que o valor da 

comparticipação do Estado é de 100 % sobre o PVP fixado em todos os produtos abrangidos por 

este regime e que constam no Anexo I da mesma portaria, produtos estes destinados a ostomias 

de respiração e de eliminação, os quais irei abordar30. 

 Os dispositivos para apoio aos ostomizados estão disponíveis, de forma exclusiva, para 

dispensa nas farmácias29. A adoção deste regime de comparticipação sobre estes dispositivos 

foi muito vantajosa para o cliente, pois além de ser efetuada no ato da dispensa, veio a simplificar 

a acessibilidade aos mesmos. Surgiu então a necessidade dos farmacêuticos e seus 

colaboradores aprofundarem e dominarem determinados conceitos inerentes a esta temática, 

nomeadamente acerca dos dispositivos médicos existentes e da sua utilização, bem como dos 

cuidados a ter com a ostomia. 

 Assim, o papel do farmacêutico passa por um reforço e acompanhamento destes 

clientes, através da recomendação de pequenas medidas, nomeadamente na dieta e na toma 

de medicação, que possam ter impacto no seu bem-estar e qualidade de vida. Alertar ao 

surgimento de alterações que, quando identificadas precocemente, são possíveis reverter pela 

referenciação para o enfermeiro. Devido à proximidade com a população, é nossa função 

suprimir o estigma que existe sobre este tema e a discriminação a estas pessoas, e apoiar não 

apenas estes, mas também o cuidador31. 

 Na FC, foi-me partilhada a necessidade de formação dos colaboradores acerca desta 

temática, na qual eu ficaria responsável por esta tarefa. Por ser, também, uma nova área de 

conhecimento para mim, debrucei-me sobre o estudo do tema e recorri a enfermeiros 

especialistas de estomaterapia, no Hospital Central do Funchal, para obter uma visão mais 

prática dos cuidados de uma ostomia. Assisti a consultas de estomaterapia em ostomias de 

eliminação, tanto em situações de pós-cirurgia como de manutenção da ostomia, onde me 

familiarizei com os cuidados a ter, bem como com os dispositivos médicos e materiais existentes 

para estes cuidados e a sua função. Para conhecer melhor o que é feito a nível das 

traqueostomias, e visto a ostomia no aparelho respiratório ser uma área muito sensível onde a 

via respiratória inferior fica exposta de forma quase direta, não me foi possível assistir aos 

cuidados efetuados nestes doentes. No entanto, houve oportunidade de visitar o Centro de 

Simulação Clínica da Madeira, onde o enfermeiro responsável se disponibilizou a partilhar os 
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seus conhecimentos em traqueostomia em simuladores HPS (high fidelity Human Patient 

Simulator). 

 Neste sentido, foi-me lançado o desafio de fazer uma formação interna (Anexo 11) a 

todos os colaboradores da FC, em que o objetivo era explorar os dispositivos médicos 

relativamente à sua utilização, manutenção das ostomias e conselhos relativos à dieta, à toma 

de medicação e ao dia-a-dia dos ostomizados. Por ser um tema intrigante para a maioria da 

população, participei também nas Jornadas da Saúdea como oradora do tema “Viver com uma 

ostomia” (Anexo 12), com o intuito de informar sobre esta realidade e desmistificar o tema. 

(Anexo 13) 

10.2  Definição 

 Uma ostomia é uma técnica em que, por meio cirúrgico, se procede à abertura de um 

órgão, ficando este em contacto com o meio exterior. As ostomias são classificadas segundo a 

sua localização, o tempo de permanência (temporária ou definitiva, consoante a situação clínica) 

e a sua função, seja ela para respiração, alimentação ou eliminações urinárias e/ou intestinais. 

A denominação que se atribui à ostomia está de acordo com o órgão ou aparelho de onde 

provém, sendo a sua designação originada pelo nome do local, seguido de “ostomia”, como é 

exemplo a “traqueostomia” – abertura na traqueia para respiração31. 

 O orifício de abertura tem o nome de estoma, que significa “abertura” ou boca32. No caso 

das ostomias de eliminação, o estoma é formado pela exteriorização de uma porção do intestino 

(delgado ou grosso) ou dos condutos urinários. Este estoma fica localizado na parede abdominal, 

através do qual se eliminam os efluentes fecais ou urinários33. 

 A realização de uma ostomia é, na maioria dos casos, considerada em certas patologias 

ou em complicações da condição clínica do doente. As causas poderão ser, de uma forma geral, 

por doença oncológica, traumatismo, obstrução, doenças inflamatórias, doenças crónicas com 

progressão maligna, doenças neuromusculares ou malformações congénitas32,34. 

 Os dispositivos médicos inerentes às ostomias de alimentação não foram focados na 

farmácia, pois não se encontravam listados para efeitos de comparticipação30. 

10.3  Ostomia de Respiração 

 Na ostomia de respiração compreende-se a traqueostomia, que consiste na realização 

de uma abertura da via aérea, em cirurgia, ao nível da traqueia32. É inserido um sistema de 

cânulas interna e externa, de diâmetro e comprimento adequado ao indivíduo, possibilitando que 

se mantenha a via aérea permeável32. Este tipo de ostomia pode ser realizada em tumores da 

a As Jornadas da Saúde são uma atividade da Farmácia do Caniço, que consistem em palestras realizadas 

mensalmente com o intuito de sensibilizar a população para hábitos de vida saudáveis e para a prevenção da 

doença, em que são abordados variados temas de saúde. 
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cavidade oral, faríngeos ou laríngeos, obstrução por secreções ou corpos estranhos, em 

traumatismos faciais ou cervicais, doenças neuromusculares em que seja necessário este tipo 

de ventilação, malformações congénitas, entre outras situações clínicas32. 

 Ao ostomizado, é-lhe prescrito o dispositivo mais adequado, e instruído de como se 

manuseia, de forma a torná-lo autónomo no seu cuidado. Os dispositivos base são as cânulas 

rígidas de silicone, que podem ser fenestradas ou não fenestradas. A cânula fenestrada tem uma 

abertura na parte superior da cânula externa e interna, permitindo que o ar inspirado pelo nariz 

e boca (quando possível), passe pelo interior da cânula até a via aérea inferior. Esta abertura 

permite que a expiração também seja feita pelo nariz e boca, passando o ar pelas cordas vocais, 

emitindo o som da fala35-37. Na listagem dos dispositivos médicos comparticipados, existem 

também as placas adesivas (dão suporte ao estoma) e os botões de silicone (mantêm a abertura 

do estoma), que poderão ser usados numa fase posterior em que o estoma já se encontre bem 

cicatrizado. A estes dispositivos podem ser acoplados os filtros permutadores de calor e 

humidade, que irão perfazer a função do nariz e cílios: filtrar, aquecer e humidificar o ar inspirado. 

Relativamente aos acessórios, estes auxiliam a tornar o uso destes dispositivos mais cómodo – 

bandas de fixação da cânula, para ajustar o sistema de cânulas ao pescoço; penso protetor, a 

colocar por baixo do sistema de cânulas, para evitar a maceração da pele e absorver alguma 

humidade e muco que saem através do estoma; escovilhão para higienização interna das 

cânulas. 

 Os cuidados a ter com a traqueostomia passam pela limpeza das cânulas, com o 

escovilhão, duas vezes ao dia e sempre que se encontrem obstruídas com secreções. Efetuar a 

troca da banda de fixação e do penso protetor diariamente e sempre que se encontrem húmidos, 

por serem um meio para crescimento de bactérias e fungos perto do estoma, uma via de entrada 

direta para a via aérea inferior. Avaliar o estado da pele periestomal e, se necessário, aplicar um 

creme regenerador, não gorduroso, para evitar a maceração da pele pelo uso constante do 

sistema de respiração38. 

10.4  Ostomias de Eliminação 

 Há situações clínicas a ser consideradas na realização deste tipo de ostomia. Nestas, 

estão incluídas anomalias congénitas, traumatismos acidentais, doenças oncológicas como 

cancro do cólon, obstrução intestinal, doenças inflamatórias como Doença de Crohn, Polipose 

Familiar ou colite ulcerosa34. As ostomias temporárias destinam-se a dar repouso à porção 

lesionada do intestino, sendo possível cicatrizar e regenerar a mucosa de forma a, numa fase 

posterior, reconstruir o intestino. As ostomias, quando realizadas no cólon – intestino grosso – 

ou no íleo – intestino delgado, são designadas de colostomias e ileostomias, respetivamente. 

 A colostomia consiste na exteriorização de parte do cólon, criando-se um estoma, para 

eliminação de fezes com uma consistência mais sólida. Esta eliminação está de acordo com os 

movimentos regulares do intestino, não sendo sempre de fluxo contínuo39. Esta consistência irá, 

posteriormente, ditar o tipo de dispositivo a usar. Esta pode ser realizada nas quatro porções 
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deste intestino: ascendente, transversal, descendente e sigmóide, segundo a decisão clínica. A 

ostomia será na porção mais saudável do intestino, prévia à porção lesionada. 

 Na ileostomia, parte do íleo é exteriorizado pela parede abdominal, em que são 

caraterísticas fezes de consistência mais líquida, de fluxo contínuo. Os efluentes da ileostomia 

são altamente irritantes para a pele, devido ao seu elevado teor em enzimas digestivas, levando 

à necessidade de cuidados extra para proteção da pele periestomal40. 

 Nas ostomias de eliminação consideram-se também as urostomias, em que se deriva o 

conteúdo do aparelho urinário através de um estoma na parede abdominal. Existem várias 

formas cirúrgicas de concretizar esta derivação, em que ao cirurgião compete esta decisão. Pode 

ser realizada em diferentes situações de deficiente eliminação urinária, sendo elas malformações 

congénitas, traumáticas, infeciosas ou neoplásicas, como carcinoma da bexiga41. A urina, 

eliminada por gotejamento constante e vinda de zonas prévias à que lhe era esperada, é muito 

ácida. Esta acidez constante sujeita a pele a irritações, no qual é preciso ter os cuidados 

adequados para o evitar. 

 Os dispositivos base são os sacos coletores, que podem ser de peça única – se 

acoplados ao penso adesivo – ou sistema de duas peças – o penso adesivo e o saco são 

componentes à parte. Neste último, é importante que o penso e saco sejam compatíveis. Tendo 

em conta a preferência do ostomizado, os sacos coletores podem ser opacos ou transparentes. 

 No sistema de peça única, todo o sistema é removido como um todo na mudança de 

saco42. Isto confere alguma irritação à pele pela mudança repetida e processo de “cola-descola”. 

No sistema de duas peças, é possível mudar o saco sempre que necessário, deixando o penso 

intacto e sem repuxar a pele. O tipo de ostomia, bem como a consistência das fezes, ditará o 

tipo de saco a usar. O saco coletor fechado é usado quando as fezes são mais sólidas, frequente 

nas colostomias, e são de utilização única. Têm um filtro incorporado para eliminação de gases 

e controlo do odor. O saco drenável é usado em fezes mais líquidas, caraterístico das 

ileostomias, em que é possível drenar o conteúdo do saco e reutilizá-lo. Este fecha com sistema 

de velcro ou clip. No caso das urostomias, o saco coletor tem uma válvula antirrefluxo e torneira 

de drenagem na extremidade, permitindo o seu esvaziamento ao longo do dia e reutilização do 

saco. Esta torneira pode ser conetada a sacos coletores de urina, com maior volume de 

armazenamento, para utilização noturna. No caso das urostomias, é aconselhável a utilização 

de sacos transparentes para observação da urina38. 

 Quanto ao penso adesivo, este tem a função de proteger a pele periestomal dos 

efluentes do estoma, no qual deve ser escolhido o tamanho de forma a ficar bem ajustado e 

assim criar uma barreira em volta deste43. Na sua composição, além da função adesiva, podem 

ter um anel central de hidrocolóide e um rebordo de adesivo, ou serem compostos apenas pelo 

hidrocolóide. Neste pode estar incluído o mel de Manuka44, famoso pelas suas caraterísticas 

antioxidante, anti-inflamatório e antibacteriano, muito usado em feridas, para regeneração da 

pele45. Os pensos podem ser planos ou convexos, caso estejamos perante um estoma retraído. 
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Relativamente ao tamanho, podem ser moldáveis, pré-cortados ou recortáveis. É de notar que 

os estomas podem sofrer alterações de forma e tamanho. Neste caso, é necessário ajustar o 

recorte ou trocar por um novo sistema, de acordo com o tamanho do estoma43. 

 Existem ainda outros acessórios que tornam a utilização destes dispositivos mais 

cómoda. São estes os cintos ajustáveis, que ajudam no suporte do sistema junto ao abdómen; 

os removedores de adesivos, em spray ou toalhetes, que permitem remover o penso sem agredir 

a pele; a pasta niveladora, para nivelar a superfície do abdómen para uma melhor fixação e criar 

uma barreira em torno do estoma; a película de proteção cutânea, em spray ou toalhetes, protege 

a pele sensível contra os efeitos nocivos dos resíduos do corpo, como as fezes, a urina, o 

exsudado da ferida ou a transpiração da própria pele. Para o controlo de odores, existem os 

lubrificantes desodorizantes; os espessantes solidificam as fezes e reduzem o efeito balão do 

saco coletor. Além destes, estão incluídos na listagem dos dispositivos médicos os kits de 

irrigação, que devem ser usados apenas em colostomias descendentes ou sigmóides35,39, para 

melhor controlo dos movimentos intestinais. Este kit de irrigação permite evacuar o conteúdo 

intestinal, da mesma forma que um enema, e é constituído por um cone e uma mangueira de 

irrigação, uma manga para direcionar as fezes até à sanita e o recipiente de irrigação, que deve 

ser preenchido com água morna. Nas consultas de estomaterapia, os utentes são ensinados a 

utilizar este kit e instruídos da necessidade e frequência que o devem fazer, de acordo com os 

seus movimentos intestinais. Após o esvaziamento do intestino, podem usar um obturador, que 

funciona como um tampão do estoma e o mantém fechado. Estes também são dotados de um 

filtro para eliminação dos gases e controlo do odor. 

 A cada utente será indicada, sob a forma de recomendação individual, a frequência de 

troca do sistema de ostomia. Será tida em conta os movimentos intestinais do próprio, a 

alimentação, medicação, estilo de vida e o estado da pele periestomal. 

 De uma forma geral, nas ileostomias e urostomias, como os efluentes são mais líquidos, 

ácidos e corrosivos, os pensos devem ser trocados mais frequentemente do que no caso das 

colostomias, pois nestas os efluentes são mais sólidos e não fazem perder a eficácia de todo o 

sistema. Pode ser usado um saco por dia, visto serem drenáveis. A drenagem deve ocorrer ao 

longo do dia conforme a necessidade, devendo evitar que se encha o saco acima de meio, de 

forma a não comprometer a segurança do sistema. Na colostomia, o saco deve ser trocado 

sempre que se encontre meio cheio e/ou sempre que necessário. 

 Os ostomizados podem recorrer aos acessórios já referidos anteriormente para 

realização dos seus cuidados de higiene: removedores de adesivo para remoção do penso, 

lavagem com água e sabão fisiologicamente neutro e secagem suave e usar a película de 

proteção cutânea para preparação da pele para uma nova aplicação. Se necessário, aplicar a 

pasta e moldá-la, ajustando-a em torno do estoma; colocar o penso cutâneo, ajustando-o em 

torno do estoma e, por fim, encaixar o saco. É de referir que se deve cortar os pelos em redor do 

estoma com tesoura de pontas redondas, aumentando assim a aderência do penso à pele. Não 

é aconselhável o uso de creme depilatório, cera ou gilete pela suscetibilidade a irritações38. 
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10.5  Dieta do ostomizado 

 Depois da criação da ostomia de eliminação, é aconselhável seguir uma dieta simples 

nas primeiras semanas, de forma a perceber o efeito de cada alimento na ostomia. No entanto, 

não é necessário proceder a muitas restrições. É essencial a ingestão de muitos líquidos, devido 

a uma possível diminuição da absorção no intestino. As refeições devem ser feitas a intervalos 

regulares e os alimentos devem ser bem mastigados e sem pressa. Deve ser mantida uma 

alimentação equilibrada, juntamente com alguns conselhos que permitirão ao ostomizado 

resolver situações de desconforto por gases ou odor provenientes do estoma31. Com o passar 

do tempo, este será capaz de distinguir o efeito dos alimentos na sua ostomia, podendo assim 

gerir as suas refeições. Existem alguns alimentos conhecidos por controlar o odor, como é o 

caso do iogurte natural, a salsa e o sumo de mirtilo46. Contrariamente, os ovos, queijo, alho, 

cebola, brócolos e alguns vegetais são conhecidos por acentuar o odor das fezes. Para evitar a 

produção de gases, é de evitar o consumo de feijão, ovos, pepino, cogumelos, cebola, vegetais 

como brócolos, couve-flor ou repolho46, carne de vaca, álcool e refrigerantes31. É de salientar 

que a beterraba, os morangos e o molho de tomate podem dar uma coloração vermelha ao 

estoma31, o que não deverá ser motivo de alarme. É de destacar ainda que os ileostomizados 

devem evitar os frutos secos, por motivos de obstrução47, e frutas ou vegetais com alto teor em 

fibra, como as laranjas, que devem ser ingeridas como sumo31. 

 Nas urostomias, há que ter o cuidado de incluir bebidas com elevado teor em vitamina C 

para acidificar a urina e reduzir os depósitos minerais31. Os mesmos cuidados na alimentação 

acima descritos, relativos ao odor proveniente do estoma, são adequados aos urostomizados. É 

possível que alguns alimentos alterem a coloração da urina, de modo que a introdução de certos 

alimentos na dieta deve ser feita pausadamente. 

 Nas traqueostomias, pode haver necessidade de alimentação pela via entérica após a 

cirurgia. A introdução da alimentação via oral deve ser vigiada32. O reforço hídrico permite 

fluidificar as secreções e prevenir a acumulação de muco31. Durante a refeição, o ostomizado 

deve permanecer sentado e os alimentos devem ser bem mastigados de forma a não ter impacto 

na deglutição32. Neste caso, poderá haver necessidade de adequar a consistência dos alimentos, 

de acordo com a dificuldade de deglutição da pessoa. 

10.6  Medicamentos 

 Após uma ostomia intestinal, a absorção de nutrientes e medicamentos fica 

comprometida. Devido ao encurtamento do intestino (delgado ou grosso) e alterações do trânsito 

intestinal, o tipo de medicação deve ser considerado aquando da prescrição a um doente nesta 

condição. Medicamentos sob a forma de comprimidos revestidos ou cápsulas com libertação 

prolongada podem não ser absorvidos em ileostomizados, não ocorrendo o efeito pretendido48. 

Nestes casos, devem ser privilegiadas fórmulas de dissolução e absorção rápida, pois estes 

clientes são os que apresentam mais variações na absorção intestinal31. Assim, é dever do 
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farmacêutico valer-se das suas capacidades aquando da escolha da forma farmacêutica mais 

adequada à situação, para que o tratamento seja bem-sucedido. 

 Para o indivíduo com ileostomia, a toma de laxantes pode causar um grave desequilíbrio 

de fluidos e eletrólitos31,48. Na toma de contracetivos, estes poderão não ser totalmente 

absorvidos na porção que resta do intestino delgado, comprometendo o método barreira contra 

uma gravidez indesejada31. 

 Certos grupos terapêuticos têm influência na flora intestinal, como é o caso dos 

antiácidos. Os que contêm alumínio podem causar obstipação nas colostomias48, embora os que 

contêm magnésio podem causar diarreia, em ileostomias, devido à retenção de fluidos e 

diminuição da absorção31,48. Os que contêm cálcio podem induzir a precipitação de cristais de 

cálcio em urostomizados31,48. 

 No caso dos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), estes podem provocar irritação 

na mucosa gástrica e uma eventual hemorragia em ostomizados. O farmacêutico deve 

aconselhar a toma deste tipo de medicamento após a refeição, de forma a minimizar os efeitos 

destes31,48. 

 Na necessidade de tratamento com antibióticos, é de referir ao ostomizado que poderão 

surgir episódios de diarreia, pois estes reduzem a flora intestinal. À diarreia está associado o 

risco de desidratação e desequilíbrio de eletrólitos, situação alarmante para os ostomizados por 

não haver reabsorção da água a nível intestinal31,48. Neste caso, é de aconselhar a toma de um 

probiótico com o objetivo de normalizar a flora intestinal. 

10.7  Qualidade de vida do ostomizado 

 Após a cirurgia surgem momentos de incerteza na vida do ostomizado. A mudança física 

e o contacto com as novas rotinas de higiene, que nem sempre são fáceis de lidar. Estas trazem, 

por vezes, sentimentos de insegurança, alguma raiva ou frustração. É necessário controlar estas 

emoções e lembrar-se do motivo que originou todo este processo – um problema de saúde que 

reduzia, ou até ponha em risco, a sua qualidade de vida. 

 Será necessário passar por um período de adaptações no seu dia-a-dia, até ao momento 

em que é possível retomar a vida que precedia antes da cirurgia49. Nas ostomias de eliminação, 

estas pessoas apresentam alterações que podem ter algum impacto na sua qualidade de vida: 

perda de controlo do esfíncter e alteração da imagem corporal31. É importante reforçar que o 

ostomizado pode tomar banho, até mesmo sem o saco; na traqueostomia, existem proteções de 

banho para proteger da entrada de água para as cânulas38. Pode ir à praia, voltar a praticar 

exercício físico, embora adaptado para não ferir o estoma50. A vida íntima não é prejudicada pela 

ostomia. No entanto, os homens urostomizados podem sentir uma diminuição da potência 

sexual, influenciada maioritariamente pelas razões que levaram à cirurgia38. Com o decorrer do 

tempo, o ostomizado sentir-se-á muito mais seguro com seu novo estilo de vida, pois o cuidado 

do estoma e toda a sua envolvência tornar-se-á parte da sua rotina diária. 
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 Cabe ao farmacêutico reforçar estes princípios e todas as medidas de cuidado 

anteriormente descritas para que o bem-estar e a qualidade de vida primem no dia-a-dia do 

ostomizado. 

10.8  Conclusão 

 Como já foi referido anteriormente, as ostomias passaram a ser parte integrante do dia-

a-dia das farmácias portuguesas. Para tal, surgiu a necessidade de os farmacêuticos e restantes 

colaboradores das farmácias se envolverem no tema de forma mais próxima. De modo a 

colmatar esta dificuldade, a formação interna teve por objetivo a exploração dos dispositivos 

médicos relativamente à sua utilização, manutenção das ostomias e conselhos relativos à dieta, 

à toma de medicação e ao dia-a-dia dos ostomizados. Esta apresentação foi realizada durante o 

mês de dezembro e em várias sessões, uma vez que ocorreram durante o horário de 

atendimento da farmácia (Anexo 14). Devido à partilha de situações e às questões colocadas 

pela equipa, ficou a certeza de que esta formação era uma necessidade para vários membros 

da mesma. 

 Além disso, e integrado no âmbito das Jornadas da Saúde da FC, apresentei uma 

palestra à população, a 17 de janeiro, com o intuito de informar e sensibilizar para esta realidade, 

desmistificar o tema e demonstrar que, apesar das alterações físicas e da nova rotina de higiene, 

frisou-se que a ostomia “dá vida” às pessoas e é possível recuperar a qualidade de vida e o bem-

estar que se espera. Os presentes na palestra participaram imenso na parte relativo ao 

esclarecimento de dúvidas (Anexo 15). O feedback foi muito positivo, deixando claro que esta 

mensagem foi bem assimilada pelos presentes. 

 O papel do farmacêutico comunitário não incide apenas dentro da farmácia, deixando 

claro que a presença desta classe numa vertente mais social é uma mais-valia na educação da 

população e promoção da saúde. 
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11 IDENTIFICAÇÃO DE STREPTOCOCCUS PYOGENES COMO O AGENTE ETIOLÓGICO 

NA INFEÇÃO OROFARÍNGEA DOS CLIENTES DA FARMÁCIA DO CANIÇO 

11.1 Contextualização 

 A chegada do inverno traz consigo, além do frio, as infeções e doenças no aparelho 

respiratório, constituindo uma das principais causas de internamento hospitalar em Portugal51. A 

“simples” dor de garganta é, muitas vezes, motivo de visita à farmácia e de consulta médica. A 

intenção de verificar a origem deste sintoma surgiu após presenciar, no Congresso Nacional das 

Farmácias 2018, o projeto das farmácias a concurso para o Prémio João Cordeiro – Inovação 

em Farmácia 2018, no qual a Farmácia Coelho (Braga) concorria com o “Teste Rápido para 

deteção de Streptococcus pyogenes por exsudado faríngeo”. O grande impacto que esta ação 

pode ter na saúde pública e na questão preocupante da resistência aos antibióticos suscitou-me 

um enorme interesse em querer replicá-lo na FC, por presenciar inúmeras vezes, ao balcão, 

clientes a pretendir adquirir antibióticos para a dor de garganta, convencidos que este sintoma 

era uma sempre devido a uma infeção e só assim se resolvia a situação. 

 Neste contexto, e de forma a perceber a origem da dor de garganta, se infeção 

bacteriana ou viral, pretendeu-se identificar a bactéria Streptococcus pyogenes como um dos 

agentes etiológicos da infeção orofaríngea, por ser a principal causa de faringites e amigdalites52 

e pela relativa facilidade em excluir hipóteses, em farmácia comunitária, com o uso dos testes 

rápidos. 

 Esta é uma bactéria Gram-positiva que contém o antigénio A na sua parede celular, 

sendo conhecido como Streptococcus do grupo A (SGA) pela classificação de Lancefield53. Esta 

coloniza, de forma assintomática, a pele e a mucosa nasofaríngea54. Demonstra, como fatores 

de virulência para o hospedeiro humano, atividade β-hemolítica53,55,56 (hemólise completa dos 

eritrócitos) devido à produção de uma exotoxina hemolítica (estreptolisina S)54, além de atividade 

invasiva da pele e tecidos moles, pela produção de estreptolisina O; a produção de 

superantigénios, que provocam uma reação de hipersensibilidade no hospedeiro, despoletando 

a conhecida erupção vermelha da escarlatina54, além de caraterísticas funcionais que confere 

mais capacidade nos processos de adesão e colonização, resistência à imunidade inata e 

capacidade de disseminação neste57. Assim, esta bactéria é responsável por várias doenças que 

vão desde infeções superficiais não complicadas, como faringite, amigdalite, escarlatina e 

impetigo, até infeções invasivas graves e potencialmente fatais, como fasceíte necrotizante e 

síndrome do choque tóxico58. 

 A infeção por esta bactéria, nomeadamente na orofaringe, carateriza-se por início súbito 

de dor de garganta, odinofagia (dor ao deglutir), febre59, vómitos, dor abdominal e cefaleia60. Por 

outro lado, a ausência de febre e/ou a presença de conjuntivite, rinorreia, tosse, rouquidão, 

estomatite, ulceras orais ou diarreia são sugestivos de uma infeção viral60. Associados à 

observação clínica, podem incluir-se hiperemia com edema da úvula, petéquias no palato e 

exantema escarlatiniforme, que tem elevada especificidade para SGA, embora seja menos 
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comum59,60. Contudo, nenhum destes achados clínicos é suficiente para confirmar ou excluir a 

etiologia da infeção por esta bactéria60. 

 Infeções por SGA podem ocorrer em pessoas de qualquer idade, embora a prevalência 

de infeção seja maior em crianças com mais três de anos, possivelmente pela exposição em 

escolas ou creches, e a débil imunidade do hospedeiro61. Verifica-se ainda um padrão sazonal 

de incidência no inverno e início da primavera60,61. A transmissão direta, de pessoa para pessoa, 

ocorre pela inalação de gotículas respiratórias ou pelo contacto com a pele. A transmissão 

indireta, através de fómites também é possível, seja pelo contacto direto com objetos e 

superfícies contaminados, como através de partículas de poeira61. O tratamento indicado, em 

caso de infeção por SGA, é antibioterapia60. 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que o corrente aumento da 

resistência aos antibióticos, a nível global, tornou-se uma das maiores ameaças à saúde pública 

e segurança alimentar. Novos mecanismos de resistência estão a surgir, acelerados pelo uso 

incorreto e desregrado de antibióticos, tornando difícil o tratamento de infeções outrora 

consideradas comuns62. O SGA está na origem de doenças humanas agudas e crónicas, com 

consequente uso considerável de antibióticos. Surge a necessidade da OMS facultar estratégias 

para ultrapassar este problema, sendo uma delas a discussão para a existência de uma vacina 

capaz de prevenir a infeção por esta bactéria e as consequências do elevado uso do antibiótico63. 

Neste sentido, este deve ser um motivo de preocupação no dia-a-dia e é nosso dever, enquanto 

farmacêuticos, educar a população no uso racional dos antibióticos64. 

 Relativamente a este agente bacteriano, a DGS recomenda que se realizem exames 

microbiológicos para identificação e confirmação da existência da bactéria, seja por teste 

diagnóstico antigénico rápido (TDAR) ou cultura da orofaringe para confirmação microbiológica 

antes do início de antibioterapia, especialmente em crianças60. Assim sendo, e sabendo que o 

farmacêutico possui todas as valências que o permitem efetuar este tipo de testes, foi-me 

proposta a aquisição dos testes rápidos para confirmar a existência de SGA como o agente 

etiológico com mais prevalência na infeção orofaríngea dos clientes, especialmente os que 

traziam consigo prescrição médica para o efeito. Do mesmo modo era possível avaliar a 

viabilidade do teste como um futuro serviço na FC. 

 A DGS esclarece que a inflamação da orofaringe por SGA estende-se, geralmente, às 

amígdalas e adenoides60. Por este motivo, os termos faringite e amigdalite serão considerados 

equivalentes no presente relatório. 

11.2  Metodologia 

 Para que esta análise fosse possível, foi imprescindível a cooperação dos colaboradores 

da FC e claro, dos clientes, os quais manifestavam interesse em contribuir para o estudo por ser 

uma “novidade” e algo nunca proposto ou realizado durante as consultas no médico. Os elegidos 

teriam sintomas como dor de garganta, dificuldade em deglutir, febre, dores de cabeça, petéquias 

no palato60, e até prévia infeção viral. Clientes que já tivessem prescrição médica mas 
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apresentassem os sintomas referidos também seriam convidados a participar no estudo e 

realizar o teste. Usaram-se os TDAR Strep A, que consiste num método imunocromatográfico 

para a determinação qualitativa rápida do antigénio estreptocócico do grupo A, a partir de 

amostras colhidas com zaragatoa na orofaringe dos participantes65. Esta deteção resulta na 

interpretação visual do desenvolvimento de cor na tira de teste interna. Os anticorpos anti-

estreptocócicos do grupo A encontram-se impregnados na região da linha de teste. Durante o 

teste, a amostra reage com anticorpos anti-estreptocócicos do grupo A conjugados com 

partículas coloridas e pré-revestidas no ponto de aplicação da amostra na cassete. Esta mistura 

migra por capilaridade e interage com os reagentes que se encontram na membrana. Se 

houverem antigénios anti-estreptocócicos na amostra, irá formar-se uma linha colorida na região 

da linha de teste da membrana, indicando um resultado positivo. A ausência desta linha indica 

um resultado negativo. Para validar estes resultados, é necessário o aparecimento de uma linha 

colorida na região da linha de controlo. Esta serve como controlo do procedimento65 (Anexo 16). 

 Os testes são apresentados sob a forma de kits (Anexo 17) com todo o material 

necessário para a colheita da amostra e posterior análise: teste em cassete com pipeta 

descartável, proveta de extração, suporte plástico para os reagentes e zaragatoa estéril; 

excluindo as luvas e máscaras. 

 Após a execução do teste, faziam-se algumas questões, sob a forma de inquérito (Anexo 

18), em que se pretendia saber se se faziam acompanhar de receita médica, a frequência de 

antibioterapia, bem como se cumpriam o tratamento indicado, e se tinham alergia à penicilina. 

Os inquiridos também assinavam a declaração do consentimento informado de participação 

voluntária no estudo (Anexo 19). Esta atividade decorreu durante todo o mês de dezembro e 

janeiro, apenas durante os meus turnos. 

11.3  Resultados e Discussão 

 Colaboraram 27 participantes, sendo que todos eles apresentavam alguns dos sintomas 

referidos anteriormente, maioritamente dor de garganta. As idades compreendiam entre os 18 

meses e os 57 anos de idade. O infante com 18 meses foi elegido para o estudo devido a infeções 

prévias com Streptococcus60. De entre os participantes, apenas 6 eram do sexo masculino e só 

2 eram crianças. 

 Por falta de tempo e algum receio à zaragatoa, houveram muitas recusas à participação 

no estudo. Além disso, em muitos momentos eram as mães, as esposas ou outro familiar a vir à 

farmácia em lugar dos queixosos, no qual não mostravam interesse em voltar num outro 

momento para participar no estudo. 
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 A primeira pergunta do inquérito 

questionava se se faziam acompanhar de 

receita médica para esta sintomatologia, no 

qual apenas 5 participantes tinham prescrição 

(Figura 1), sendo que em todas as prescrições 

havia um antibiótico para a sintomatologia 

anteriormente referida. Desta forma foi 

possível confrontar o resultado do teste com a 

prescrição médica. 

 

 À pergunta “Costuma tomar antibióticos?”, vinte e duas responderam negativamente. 

Com esta pergunta pretendia-se entender a sensibilidade dos inquiridos relativamente à 

frequência de tratamento com este tipo de medicamento. 

 A questão que se seguia “Quando foi a 

última vez que tomou antibióticos?” tinha três 

respostas possíveis: últimos 12 meses, últimos 6 

meses e último mês. A maior percentagem das 

respostas incidia nos “últimos 12 meses” (Figura 

2). Muitos inquiridos referiram escolher esta 

opção por ser a mais próxima da sua realidade: 

há mais de 1 ano. 

 As restantes respostas (“últimos 6 

meses” e “último mês”) provinham de 

participantes que referiam terem sofrido uma 

infeção respiratória, no qual foram medicados com antibióticos. Alguns inquiridos referiram saber 

que lhes tinha sido prescrito um antibiótico apenas quando se dirigiram à farmácia para aviar a 

receita médica e lhes foi informado durante o ato da dispensa. 

 À pergunta “Quantas vezes lhe prescreveram antibióticos no último ano?” (Figura 3), foi 

possível verificar que cerca de metade dos inquiridos teve, pelo menos, uma prescrição de 

antibiótico no último ano. Pretendia-se conhecer, em média, a frequência de prescrição de 

antibiótico por ano civil. 

  

  

19%

81%

Com prescrição médica Sem prescrição médica

Figura 1: Distribuição percentual da amostra relativa 

à presença de receita médica. 

63%

26%
11%

Últimos 12
meses

Últimos 6 meses Último mês

Quando foi a última vez que tomou 
antibióticos?

Figura 2: Distribuição percentual da amostra relativa 

à última vez que fez tratamento com antibiótico. 
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 Quando se questionou “Cumpriu o tratamento?”, era-lhes perguntado as indicações do 

médico para o tratamento, ao que todos os inquiridos responderam afirmativamente. O correto 

cumprimento da posologia indicada pelo médico, seja o número de tomas diárias e a duração do 

tratamento, é fulcral para a cura da infeção66. 

 Relativamente à pergunta “É alérgico(a) às penicilinas?”, apenas um inquirido respondeu 

de forma positiva, embora não apresentasse receita médica. 

 Dos 27 participantes no estudo, apenas 4 obtiveram um resultado positivo no teste, 

indicativo da presença da bactéria na orofaringe do indivíduo. Destes 4, um participante tinha 

prescrição de antibioterapia. Aos restantes, era indicado que consultassem o médico a fim de 

receberem o tratamento adequado. Aos 23 participantes que obtiveram resultados negativos, 

eram aconselhados MNSRM para controlo dos sintomas60,67. 

 Relativo aos participantes que se faziam acompanhar de receita médica com prescrição 

de antibiótico, as respostas encontram-se descritas na tabela seguinte. 

Tabela 2: Antibióticos prescritos aos participantes que se faziam acompanhar de receita médica. 

Participante 
Alergia à 

penicilina 

Antibioterapia 

recomendada 

Prescrições de 

antibiótico no 

último ano 

Resultado do 

teste 

A Não 
Amoxicilina + 

Ácido Clavulânico 
2 vezes Negativo 

B Não Cefuroxima Mais de 3 vezes Positivo 

C Não 
Amoxicilina + 

Ácido Clavulânico 
1 vez Negativo 

D Não Claritromicina Nenhuma Negativo 

E Não Cefuroxima Nenhuma Negativo 

48%

37%

7% 7%

Nenhuma 1 vez 2 vezes Mais de 3
vezes

Quantas vezes lhe prescreveram 
antibióticos no último ano?

Figura 3: Distribuição percentual da amostra pela 

frequência, em média, de prescrição de antibióticos. 



Relatório de estágio em farmácia comunitária 

37 

Ana Luísa Pontes Sardinha 

 Segundo o estipulado pela norma da DGS, o antibiótico de escolha no tratamento de 

faringite, deve ter em conta o principal agente bacteriano causador e a sua suscetibilidade aos 

antibióticos. Em 2010, os dados nacionais publicados sobre a resistência do SGA, isolado em 

faringites da comunidade, mostravam as seguintes resistências: 0% à penicilina/amoxicilina, 10% 

à eritromicina e 7% à clindamicina60,68. Devido ao seu espectro estreito, e porque o SGA é 

suscetível aos fármacos β-lactâmicos, a penicilina é a terapêutica recomendada58,60,67 por 

excelência. Neste sentido, para casos pediátricos, a DGS recomenda como tratamento de 1ª 

linha a prescrição de amoxicilina oral, sendo a penicilina G benzatínica IM a alternativa, quando 

a via oral não é possível60. No adulto, visto que a penicilina V oral não se encontra disponível em 

Portugal, a recomendação é a penicilina G benzatínica IM, seguido de amoxicilina oral67, sendo 

a associação amoxicilina + ácido clavulânico o tratamento mais frequente quando em infeções 

recorrentes67. O ácido clavulânico é conhecido por inibir β-lactamases69 produzidas por bactérias 

como o SGA, otimizando a eficácia da amoxicilina. 

 Se identificada alergia à penicilina, a antibioterapia deve ser revista. No caso de 

hipersensibilidade tipo 1, os antibióticos a indicar constam da classe dos macrólidos – 

claritromicina, eritromicina e azitromicina – e clindamicina60. Sendo hipersensibilidade não tipo 1, 

indicam-se as cefalosporinas – cefadroxil, cefeprozil e cefuroxima60. 

 Tal como indicado na tabela anterior, nenhum dos participantes com antibioterapia 

prescrita indicou ser alérgico à penicilina. No entanto, apenas dois iriam iniciar tratamento com 

amoxicilina. Não foi possível saber junto dos inquiridos o que levou o médico a prescrever 

antibióticos da 2ª e 3ª linha de tratamento. Ainda assim, é possível inferir que, no caso do 

participante B, a escolha de outra classe de antibiótico poderá ter ocorrido pela frequência de 

antibioterapia realizada durante o ano. Com o teste confirmou-se a presença de infeção por SGA 

neste participante. 

 O facto de os restantes participantes terem obtido resultado negativo para SGA, não é 

indicativo de não haver uma infeção bacteriana na origem dos sintomas pois o Strep A é apenas 

específico para SGA. Uma outra hipótese seria a existência de infeção viral, no qual o antibiótico 

não teria ação67,70. 

11.4  Conclusão 

 A prescrição de antibióticos baseia-se na probabilidade de existência de infeção 

bacteriana. A sua escolha e o modo de administração são decididos empiricamente, baseando-

se em probabilidades resultantes de observações históricas e do contexto epidemiológico. No 

entanto, é prática corrente a prescrição destes medicamentos em presença de infeção vírica ou 

mesmo na ausência de infeção70. É, portanto, importante realçar a necessidade de se otimizar o 

diagnóstico de infeção70. Devido à proximidade com a população, e onde se encaram todos os 

dias prescrições de antibióticos, o farmacêutico tem um papel fundamental na sensibilização das 

pessoas para esta prática por vezes incorreta e, consequentemente, grave. Além disso, deve 

sempre reforçar que as horas de toma do antibiótico devem ser respeitadas, bem como fazer o 
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tratamento até ao fim segundo o que é recomendado, independentemente das melhorias numa 

fase inicial do tratamento. 

 Apesar do número reduzido de participantes no estudo, a FC vai seguir com a 

implementação dos testes Strep A como serviço a prestar, onde é possível encaminhar ao 

médico como um serviço de referência coadjuvante no diagnóstico diferencial deste tipo de 

sintomatologia, que oferece um resultado fiável. Apesar de útil, a implementação como serviço 

poderá não ter o sucesso pretendido devido à falta de sensibilização da população para a 

problemática dos antibióticos. Neste sentido, seria de apostar na divulgação deste serviço, 

focando na sensibilização da importância do uso racional do antibiótico. 
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12 OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 Hoje em dia a comunicação e a tecnologia interligam-se por meio das redes sociais. A 

tecnologia não trouxe apenas velocidade na propagação da informação, como também permitiu 

novas formas de comunicação. Devido à crescente preocupação dos mais jovens pela sua 

saúde, e de forma a fidelizar os clientes da FC e criar valor à marca pelos meios sociais com a 

disponibilização de informação credível, foram realizadas três publicações na página do 

Facebook da FC. Estas tiveram como tema a Doença Mão-Pé-Boca (Anexo 20) por estar na 

origem de um surto entre as crianças do concelho que muito preocupava os familiares; a Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crónica (Anexo 21), no âmbito da celebração do Dia Mundial; e a Gripe A 

(Anexo 22), infeção viral que acomete anualmente centenas de pessoas aos serviços 

hospitalares. Cada publicação continha, além de conteúdo com a descrição da doença, um 

poster de leitura rápida de forma a captar a atenção dos visualizadores. 

 Ainda sobre a disponibilização de informação fiável, foi escrito um artigo (Anexo 23) para 

a newsletter da FC, ainda por publicar, sobre o tema “Gota úrica”, por ter percebido que a 

população ainda desconhece a etiologia desta doença e como controlá-la. 

 Numa altura em que a informação online é de fácil acesso, muito divulgada e, muitas 

vezes, de forma incorreta, a intervenção do farmacêutico é de extrema importância, privilegiando 

uma informação cuidada e correta ao cliente. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Espaço físico exterior das instalações da Farmácia do Caniço. 
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Anexo 2: Espaço físico interior das instalações da Farmácia do Caniço. 

 

 



Relatório de estágio em farmácia comunitária 

47 

Ana Luísa Pontes Sardinha 

Anexo 3: Gabinete de atendimento personalizado. 
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Anexo 4: Gabinete de consultas de nutrição. 
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Anexo 5: Gabinete de cosmética. 

 

 

  



Relatório de estágio em farmácia comunitária 

50 

Ana Luísa Pontes Sardinha 

Anexo 6: Laboratório de formulação de manipulados. 

 

 

  

Papéis farmacêuticos de permanganato de potássio. 
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Anexo 7: Formações frequentadas ao longo do estágio. 

Título Data Local Duração 

Formação Y Farma 20 de setembro FC 1 hora e 30 minutos 

Formação Psoríase – 

Aconselhamento e 

Intervenção 

Farmacêutica 

26 de setembro 
Hotel Four Views 

Baía 
2 horas 

Formação Cerebrum 9 de outubro Farmadeira 3 horas 

Formação Pierre Fabre 

- Novidades 

Dermocosmética & 

Queda 

18 de outubro Farmadeira 3 horas 

Congresso Nacional 

das Farmácias e 

Expofarma 2018 

19 e 20 de outubro 

Centro de 

Congressos de 

Lisboa 

N/A 

Formação 

automedicação: dor, 

hematomas e 

contusões, próstata 

(HBP) 

25 de outubro 
Hotel Four Views 

Baía 
4 horas e 30 minutos 

Formação ISDIN 6 de novembro 

Hotel Meliã 

Madeira Mare 

Resort&Spa 

4 horas 

Formação PharmaNord 

– Envelhecimento 

saudável 

7 de novembro 

Hotel Meliã 

Madeira Mare 

Resort&Spa 

3 horas 

Formação Filorga & 

SVR 
12 de novembro FC 2 horas 

Formação PERRIGO – 

Novidades de Inverno 
14 de novembro Fórum Madeira 1 hora 

Jornadas Internacionais 

de Medicina Integrativa 

– FAGRON 

17 de novembro 
Hotel Vidamar 

Resort 
8 horas e 30 minutos 

Formação Avène 20 de novembro Farmadeira 3 horas 
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Formação Ducray 21 de novembro Farmadeira 3 horas 

Formação FreeStyle 

Libre (online) 
15 de dezembro 

Plataforma 

FreeStyle Libre 
2 horas 

Formação Saúde Oral 

na Grávida e no Bebé 

(online) 

2 de janeiro 

Escola de Pós-

Graduação em 

Saúde e Gestão 

2 horas 

Workshop Gestão 

Eficaz da Calibração 

dos Equipamentos de 

Medição 

28 de janeiro 

Laboratório de 

Metrologia da 

Madeira 

9 horas 

 

 

 

Anexo 8: Apresentação da ValorMed no Externato São Francisco de Sales, Prazeres. 
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Anexo 9: Apresentação da ValorMed na Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço. 
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Anexo 10: Apresentação exibida aos colaboradores sobre os dispositivos médicos usados no 

controlo da Diabetes Mellitus. 
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Anexo 11: Apresentação da formação interna sobre os dispositivos médicos das ostomias exibida 

aos colaboradores da Farmácia do Caniço. 
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Anexo 12: Cartaz de divulgação das Jornadas da Saúde. 
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Anexo 13: Apresentação “Viver com uma ostomia” exibida nas Jornadas da Saúde. 
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Anexo 14: Fotografias de uma sessão da formação interna sobre os dispositivos médicos das 

ostomias exibida aos colaboradores da Farmácia do Caniço. 
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Anexo 15: Fotografias da sessão “Viver com uma ostomia” das Jornadas da Saúde. 
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Anexo 16: Resultado negativo e positivo do teste Strep A, respetivamente. 

 

 

 

Anexo 17: Kit do teste rápido Strep A. 

 

 



Relatório de estágio em farmácia comunitária 

100 

Ana Luísa Pontes Sardinha 

Anexo 18: Inquérito realizado aos participantes no estudo. 
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Anexo 19: Declaração do Consentimento Informado. 

 

 

  

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

TÍTULO DO ESTUDO: Identificação de Streptococcus pyogenes na infeção orofaríngea nos 

utentes da Farmácia do Caniço 

 

Eu, ______________________________________________________, declaro que é do meu 

interesse realizar o teste gratuito de identificação de Streptococcus pyogenes, bem como participar 

no estudo “Identificação de Streptococcus pyogenes na infeção orofaríngea nos utentes da 

Farmácia do Caniço”. Fui informado(a) acerca da metodologia do teste e foi minha vontade aceitar 

a recolha de informação sob a forma de inquérito, sabendo que os dados serão posteriormente 

submetidos a análise estatística. 

 

Declaro, ainda: 

 Ter lido e compreendido este documento e ter tido oportunidade para fazer perguntas e 

esclarecer as minhas dúvidas relativas ao estudo. 

 Compreender que posso recusar-me a participar no estudo sem qualquer tipo de 

consequência. 

 Saber que não serei recompensado(a) pela minha participação no estudo. 

 Participar no estudo de forma livre e voluntária. 

 

 

Data: ____/____/_______ 

O participante no estudo/Tutor legal________________________________________ 

O responsável pelo estudo ________________________________________________ 
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Anexo 20: Publicação no Facebook sobre Doença Mão-Pé-Boca. 

 

  

Um dos assuntos mais comentados no momento e que tem 

deixado alguns pais bastante preocupados. 

Afinal, o que é a Doença Mão-Pé-Boca? 

 A Doença Mão-Pé-Boca (DMPB) é uma infeção viral 

contagiosa, causada pelo vírus Coxsackie. Esta afeta 

principalmente crianças, embora também possa afetar adultos. 

Carateriza-se por lesões na cavidade oral e erupções nas mãos 

e nos pés. Esta doença é, na maioria dos casos, uma doença 

branda e benigna, que desaparece espontaneamente após 

alguns dias sem causar grandes complicações. 

 Os primeiros sintomas, que surgem 3 a 5 dias após a 

infeção (período de incubação), são febre, mal-estar e perda de 

apetite devido a dores de garganta. O maior problema costuma 

ser o risco de desidratação, pois a dor de garganta pode fazer 

com que a criança não aceite alimentos nem líquidos. 

 Após alguns dias, aparecem lesões na boca, lesões 

(que podem evoluir para bolhas) na região dos pés e mãos que 

podem, ou não, espalhar-se para as coxas e nádegas. Poderão 

haver casos em que esta sintomatologia não esteja presente. 

A doença transmite-se pessoa a pessoa pelo contacto com 

saliva, secreções das vias respiratórias (espirros e tosse), fluido 

das bolhas das mãos ou dos pés e pelo contacto com fezes das 

pessoas infetadas (ex: muda de fralda). Porém, mesmo após a 

cura, a pessoa pode continuar a eliminar o vírus nas fezes, o 

que a mantém contagiosa durante alguns dias depois dos 

sintomas terem desaparecidos. 

 O tratamento da DMPB passa pelo controlo dos 

sintomas, ou seja, baixar a febre, beber muitos líquidos para 

não desidratar, controlar a dor. Caso as bolhas rebentem, 

aplicar um desinfetante local. Não existe vacina contra a 

doença. 

 A prevenção passa por pôr em prática algumas 

medidas fundamentais para prevenir a disseminação da 

doença: 

• Intensificar as medidas de higiene: lavagem das mãos com 

água e sabão, higienização das superfícies e dos brinquedos; 

• Afastar-se das pessoas infetadas: crianças e adultos infetados 

devem permanecer em casa até o desaparecimento dos 

sintomas. 

Na maioria dos casos, a doença evolui para a cura espontânea 

após 7 a 10 dias, sendo pouco frequentes as complicações. 

Ainda assim, todos os casos devem ser devidamente 

acompanhados e orientados por um profissional de saúde. 
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Anexo 21: Publicação no Facebook sobre Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica.  

  

Celebra-se o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)! 

 A DPOC, celebrada hoje, é uma doença respiratória que se carateriza pela inflamação crónica dos 

brônquios (nos pulmões), o que os torna espessos e com constante produção de muco, que obstrói as vias 

aéreas. Causa tosse, expetoração, e dificuldade respiratória ou falta de ar, sendo quase sempre causada por 

contacto com agentes poluentes, principalmente o fumo de tabaco. No Inverno existe mais tendência de surgirem 

infeções respiratórias nestas pessoas. Infelizmente, como são sintomas comuns, muitas pessoas vivem com a 

doença sem o saber. A DPOC afeta 14,2% dos portugueses com mais de 40 anos. De acordo com os dados do 

Observatório Nacional das Doenças Respiratórias (2017) e a Fundação Portuguesa do Pulmão, esta patologia 

foi responsável por mais de 8 000 internamentos. 

 A DPOC é uma das doenças que se manifesta no adulto devido, em primeiro lugar, ao consumo de 

tabaco (90% dos casos), embora outros fatores, como a poluição excessiva ambiental, no trabalho devido a 

poeiras e vapores de produtos químicos, ou familiar, como o fumo do tabaco passivo, possam também ser 

responsabilizados pela doença. Esta é uma doença subdiagnosticada, embora o diagnóstico seja feito através 

de um exame muito simples: a espirometria. A Direção Geral de Saúde aponta para a necessidade da avaliação 

respiratória a todos os fumadores maiores de 40 anos e a todos os doentes respiratórios crónicos sintomáticos. 

 O tratamento passa por deixar de fumar, pela medicação dirigida, onde se inclui a vacinação antigripal 

e antipneumocócica, e pela reabilitação respiratória pulmonar, que pode incluir a atividade física. Não existe cura 

para esta doença, pelo que a promoção de um estilo de vida saudável seja a melhor forma de prevenção. 

 Outro aspeto importante de referir é a diferença entre a DPOC e a Asma, outra patologia muito frequente 

na população e que podem ser facilmente confundidas. Estas duas patologias têm em comum a diminuição do 

calibre das vias aéreas respiratórias e a limitação dos débitos respiratórios. No entanto, na Asma, esta diminuição 

do calibre das vias aéreas varia significativamente de dia para dia e no decorrer de cada dia, enquanto que na 

DPOC esta diminuição ocorre de forma regular sem variações tão significativas de dia para dia. Por outro lado, 

apesar de ambas as doenças serem inflamatórias, a inflamação envolve células diferentes. 



Relatório de estágio em farmácia comunitária 

104 

Ana Luísa Pontes Sardinha 

Anexo 22: Publicação no Facebook sobre Gripe A. 

  

 Até à terceira semana de Janeiro de 2019, cerca de 35 

560 pessoas foram vacinadas contra o vírus da gripe, no qual 

também se incluem as estirpes mais prevalentes do vírus 

Influenza A. Esta medida tem como objetivo atenuar as 

complicações da gripe, tais como as pneumonias. 

 A gripe é uma doença aguda viral que afeta, 

predominantemente, as vias respiratórias. A gripe A tem 

sintomas semelhantes aos de qualquer gripe, mas podem ser 

mais acentuados. 

 Os sintomas são febre de início súbito (superior a 38° 

C), tosse, dores de garganta, dores musculares intensas, dores 

de cabeça muito fortes e por vezes dores oculares, arrepios de 

frio, cansaço, diarreia ou vómitos. 

 O período de incubação do vírus varia entre 2 a 7 dias. 

Após a manifestação da doença, pode demorar cerca de uma 

semana a eliminar o vírus e até à cura. 

 A prevenção começa com a vacina da gripe 

disponibilizada anualmente. Além disso, a Direção-Geral da 

Saúde aconselha a etiqueta respiratória: a higiene das mãos 

frequente; tossir ou espirrar para um lenço descartável (que deve 

ser inutilizado de imediato) ou para o antebraço e nunca com a 

mão. No caso de estar infetado, fique em casa para evitar a 

propagação da doença. Evitar tocar nos olhos, na boca e no nariz 

após contacto com superfícies e não partilhar objetos de uso 

pessoal ou brinquedos. Não cumprimentar com abraços, beijos 

ou apertos de mão. Evite frequentar espaços públicos fechados 

e pouco arejados. 

 Estas medidas são também muito importantes nas 

crianças e grávidas. Mães a amamentar podem continuar a fazê-

lo mesmo que esteja com gripe. Basta tomar alguns cuidados 

para proteger o bebé, tais como extrair o leite e pedir a uma 

pessoa saudável para o dar ao bebé. Devem usar máscara 

sempre que cuidarem do bebé, pois as pequenas gotículas da 

respiração podem transmitir o vírus. Evite visitas de pessoas 

doentes. 

 Todas estas medidas ajudam no controlo da 

transmissão e prevenção da gripe! 
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Anexo 23: Texto do artigo sobre a “Gota úrica” para a newsletter da Farmácia do Caniço. 

 

Gota úrica 

 

 A gota é uma doença reumática inflamatória resultante da deposição de cristais de monourato 

de sódio (forma de acumulação de ácido úrico). Esta pode manifestar-se sob as formas aguda e crónica. 

As formas agudas surgem como crises súbitas de artrite (tumefação, rubor, dor e calor de uma 

articulação), enquanto as formas crónicas resultam na deposição de agregados de cristais dentro e em 

torno das articulações, com progressiva destruição articular, sendo que a mais afetada, geralmente, é 

o dedo grande do pé (hálux), que fica dolorido, principalmente ao caminhar. 

 Para além das manifestações articulares, a gota úrica apresenta manifestações renais (cálculos 

renais e insuficiência renal) e metabólicas (hipertensão arterial, triglicerídeos elevados). Os doentes são 

frequentemente obesos, com elevados consumos de álcool e com resistência à insulina. 

 Este fenómeno ocorre quando os níveis de ácido úrico no sangue se encontram cronicamente 

elevados acima de 7 mg/dL (hiperuricemia) e perante condições locais que o favoreçam (como o grau 

de hidratação, pH e a temperatura cutânea). Outros fatores de risco a considerar são os fatores 

genéticos, dietéticos (ingestão de álcool ou alimentos ricos em purinas, como marisco e carnes, como 

acontece na época natalícia), comorbilidades (incluindo síndrome metabólica, obesidade, hipertensão 

arterial, diabetes) e a toma de alguns fármacos (como alguns diuréticos que interferem com a excreção 

renal de ácido úrico). É mais prevalente nos homens, sendo rara em mulheres antes da menopausa. 

 O tratamento, numa crise aguda, passa pelo alívio dos sintomas com anti-inflamatórios, com 

repouso e frio sobre a articulação envolvida. Numa situação de hiperuricemia crónica, será privilegiada 

uma terapêutica que visa a redução dos níveis de ácido úrico, tal como o alopurinol, de forma a prevenir 

futuras crises de artrite e modificar a evolução natural da doença para destruição articular e 

incapacidade. 

 Para prevenir o aparecimento da gota, é necessário adotar medidas dietéticas, pois são um 

complemento importante do tratamento. Nos períodos sem sintomas, é importante ingerir 2 a 4 litros de 

fluidos por dia, dos quais pelo menos metade deverá ser de água. Como já foi referido, devem ser 

evitadas bebidas açucaradas e as bebidas alcoólicas, entre as quais as menos aconselhadas são a 

cerveja, a aguardente, os conhaques, o champagne, o whisky e o gin. O doente pode beber um copo 

de vinho a cada uma das refeições principais. As carnes, vísceras de animais (coração, fígado, rim) e 

o marisco também devem ser limitados e devidamente controlados, pois podem elevar os níveis de 

ácido úrico. É de favorecer uma dieta equilibrada e saudável, com o consumo de fruta, vegetais, cereais 

e derivados do leite pobres em gordura. Além disto, a perda de peso num doente obeso é crucial, visto 

ter-se verificado que a obesidade aumenta o número de crises agudas de gota. 

 A gota úrica é, atualmente, a doença reumática crónica mais fácil de controlar e de tratar, desde 
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