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Resumo 

O estágio curricular em farmácia comunitária é o culminar de uma longa jornada do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF). Após vários anos de estudo, este 

corresponde ao primeiro contacto oficial com o mundo profissional e a preparação para a 

futura farmacêutica que serei. O período de estágio correspondeu a seis meses, de 17 de 

setembro de 2018 a 21 de março de 2019, e decorreu na Farmácia Serpa Pinto (FSP). Neste 

período tive a oportunidade de pôr em prática todos os conhecimentos obtidos na faculdade 

e de contactar com a realidade da profissão de farmacêutico comunitário, que por várias vezes 

se revelou desafiante. 

Assim, com este relatório pretendo descrever todas as atividades realizadas no dia-a-

dia, caraterísticas da profissão e os temas escolhidos e desenvolvidos em maior profundidade. 

Na primeira parte do documento serão relatadas todas as tarefas que realizei ao longo 

dos seis meses na FSP. Estas atividades vão desde a receção de medicamentos e respetivo 

armazenamento, à dispensa e aconselhamento farmacêutico, à realização de encomendas, à 

medição de parâmetros bioquímicos e ainda à preparação de medicamentos manipulados. 

Na segunda parte deste relatório serão descritos os projetos de intervenção na 

comunidade realizados ao longo do estágio. Tendo o farmacêutico comunitário um papel tão 

importante e próximo da população, decidi que iria explorar temas que pudesse chegar 

facilmente às pessoas, contemplando todas as idades, e que ajudasse a resolver 

problemáticas existentes. Deste modo o primeiro projeto teve como tema a “Cessação 

Tabágica” de forma a celebrar o Dia Internacional do Não Fumador (17 de novembro). O 

segundo projeto teve o tema “Saúde Oral”, que consistiu numa palestra a uma turma do 3º 

ano do colégio CBE para demonstrar a importância da higiene oral. O terceiro e último projeto 

foi a execução de um Rastreio Cardiovascular aos utentes da farmácia. 

 O objetivo final deste relatório é descrever todas as experiências vividas ao longo dos 

seis meses de uma formação intensa, enriquecedora, muito gratificante, mas também 

demonstrar a relevância do papel que o farmacêutico desempenha na saúde pública e a sua 

atuação como primeira linha do sistema nacional de saúde (SNS).  

 

 

 

 

 

 

  



                             Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

VI 
Ariana Catarina Freitas Martins 

Lista de Siglas e Abreviaturas 

AF- Aconselhamento Farmacêutico 

AIM- Autorização de Introdução no Mercado 

ANF- Associação Nacional de Farmácias  

ARA- Antagonistas dos Recetores da Angiotensina  

ARS- Administração Regional de Saúde  

ASAE- Autoridade de Segurança Alimentar e Económica  

AVC- Acidente Vascular Cerebral 

CNP- Código Nacional do Produto  

CT- Colesterol Total  

CV- Cardiovascular 

DCI- Denominação Comum Internacional  

DCV- Doença Cardiovascular  

DGAV- Direção-Geral de Alimentação e Veterinária  

DGS- Direção-Geral da Saúde  

DM- Dispositivo Médico  

DT- Diretora Técnica  

EMA- Agência Europeia do Medicamento 

FDA– Food and Drug Administration 

FFUP- Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

FP– Farmacopeia Portuguesa  

FR– Fatores de Risco 

FSP– Farmácia Serpa Pinto 

HDL- High Density Lipoproteins 

HTA– Hipertensão Arterial  

IECA– Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina  

IMC– Índice de Massa Corporal  

IVA– Imposto de Valor Acrescentado  



                             Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

VII 
Ariana Catarina Freitas Martins 

LDL– Low Density Lipoproteins  

MEP– Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

MG– Medicamento Genérico  

MICF- Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

MNSRM– Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MNSRM-EF– Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em 

Farmácia 

MSRM– Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

OMS– Organização Mundial da Saúde  

PA– Pressão Arterial  

PAD– Pressão Arterial Diastólica 

PAS– Pressão Arterial Sistólica  

PCHC– Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

PNPSO– Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral  

PV– Prazo de Validade 

PVP– Preço de Venda ao Público  

nAChRs- Recetores Colinérgicos Nicotínicos  

RCM- Resumo das Características do Medicamento  

RSP– Receita Sem Papel  

SA– Substância Ativa 

SAMS- Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários 

SCORE– Systematic Coronary Risk Evaluation 

SI– Sistema Informático 

SNC– Sistema Nervoso Central 

SNS– Serviço Nacional de Saúde  

SNP– Sistema Nervoso Periférico 

ST– Sistema Transdérmico  

TG– Triglicerídeos 

TSN– Terapêutica Substituição Nicotínica 



                             Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

VIII 
Ariana Catarina Freitas Martins 

Índice de Anexos 

Anexo 1- Espaço exterior da FSP ........................................................................................42 

Anexo 2- Espaço interior da FSP .........................................................................................42 

Anexo 3- Lista de MM preparados ao longo do estágio e Fichas de preparação de MM .....47 

Anexo 4- Lista de formações atendidas ao longo do estágio. ..............................................49 

Anexo 5- Fatura de encomendas instantâneas à Alliance Healthcare® ...............................50 

Anexo 6- Panfletos “Fumar? Não obrigado, gosto de viver” .................................................51 

Anexo 7- Exposição dos panfletos no espaço interior da FSP .............................................52 

Anexo 8- Apresentação PowerPoint “A Importância da Saúde Oral” ...................................52 

Anexo 9- Apresentação à turma 3ºA no CBE.......................................................................60 

Anexo 10- Brindes fornecidos às crianças ...........................................................................61 

Anexo 11- Tabelas SCORE e algoritmo clínico [89-90]. .......................................................62 

Anexo 12- Cartaz elaborado para o Rastreio Cardiovascular na FSP ..................................64 

Anexo 13- Exposição do cartaz no espaço interior da farmácia e no Facebook da FSP ......64 

Anexo 14- Questionário realizado aos participantes ............................................................66 

Anexo 15- Rastreio Cardiovascular na FSP .........................................................................67 

Anexo 16- Tabela com os resultados dos parâmetros avaliados no rastreio ........................68 

 

 

 

 

  



                             Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

IX 
Ariana Catarina Freitas Martins 

Índice 

Declaração de Integridade ....................................................................................................III 

Agradecimentos ................................................................................................................... IV 

Resumo ................................................................................................................................. V 

Lista de Siglas e Abreviaturas .............................................................................................. VI 

Índice de Anexos ................................................................................................................ VIII 

Parte I- Descrição das atividades desenvolvidas na FSP ...................................................... 1 

1. Introdução ......................................................................................................................... 1 

2. Farmácia Serpa Pinto ........................................................................................................ 2 

2.1. Localização ................................................................................................................ 2 

2.2. Utentes.................................................................................................................... 2 

2.3. Horário de funcionamento........................................................................................... 3 

2.4. Caracterização do espaço .......................................................................................... 3 

2.5. Recursos humanos ..................................................................................................... 4 

2.6. Sistema informático .................................................................................................... 5 

2.7. Fontes de informação ................................................................................................. 5 

3. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde ............................................................. 6 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica .................................................................. 6 

3.1.1. Sistemas de comparticipação ............................................................................... 7 

3.1.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes ................................................... 8 

3.1.3. Medicamentos Genéricos ..................................................................................... 8 

3.1.4. Medicamentos Manipulados ................................................................................. 9 

3.1.5. Conferência de receituário e faturação ................................................................10 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica ..........................................................11 

3.3. Homeopáticos ............................................................................................................11 

3.4. Produtos fitofarmacêuticos ........................................................................................11 

3.5. Medicamentos e produtos veterinários ......................................................................11 

3.6. Produtos dietéticos para alimentação especial e suplementos alimentares ...............12 

3.7. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal .............................................................13 

3.8. Dispositivos Médicos .................................................................................................13 

4. Encomendas ....................................................................................................................14 

4.1. Gestão de Stocks ......................................................................................................14 

4.2. Realização de Encomendas ......................................................................................15 

4.3. Receção e conferência de encomendas ....................................................................15 

4.4. Armazenamento ........................................................................................................16 



                             Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

X 
Ariana Catarina Freitas Martins 

4.5. Prazos de validade ....................................................................................................17 

4.6. Devoluções ................................................................................................................17 

5. Serviços farmacêuticos e outros serviços prestados pela FSP .........................................18 

6. VALORMED® ..................................................................................................................18 

Parte II- Projetos desenvolvidos na Farmácia Serpa Pinto ...................................................20 

Tema 1- Cessação Tabágica................................................................................................20 

1. Enquadramento, objetivos e escolha do tema ..................................................................20 

2. Constituintes do tabaco ....................................................................................................20 

3. Nicotina e dependência ....................................................................................................20 

4. Tratamento não farmacológico e farmacológico ...............................................................21 

4.1. Terapêutica Substituição Nicotínica ...........................................................................22 

4.1.1. Gomas mastigáveis .............................................................................................22 

4.1.2. Comprimidos para chupar ...................................................................................23 

4.1.3. Sistemas transdérmicos ......................................................................................23 

4.1.4. Spray para pulverização bucal.............................................................................23 

4.2. Terapêutica não nicotínica .........................................................................................24 

4.2.1. Bupropiom ...........................................................................................................24 

4.2.2. Vareniclina...........................................................................................................24 

4.3. Outras terapêuticas ...................................................................................................25 

5. Ação na FSP- Panfletos Cessação tabágica “Fumar? Não obrigado, gosto de viver” .......25 

Tema 2- Saúde Oral .............................................................................................................26 

1. Enquadramento, importância e escolha do tema ..............................................................26 

2. Patologias orais ................................................................................................................26 

2.1 Prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças orais ..............................................27 

3. Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral .............................................................27 

4. Palestra - “A Importância da Saúde Oral” .........................................................................28 

4.1. Conclusão .................................................................................................................28 

Tema 3- Rastreio Cardiovascular .........................................................................................29 

1. Enquadramento, objetivos e escolha do tema ..................................................................29 

2. Doenças cardiovasculares................................................................................................29 

3. Terapêutica ......................................................................................................................31 

3.1 Tratamento da HTA- Anti-hipertensores .....................................................................31 

3.2 Hipercolesterolemia ....................................................................................................32 

4. Rastreio Cardiovascular- “Sabe qual o seu risco cardiovascular?” ...................................32 

4.1 Objetivos ....................................................................................................................32 



                             Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

XI 
Ariana Catarina Freitas Martins 

4.2 Materiais e métodos ...................................................................................................32 

4.3 Resultados e discussão ..............................................................................................33 

4.4. Conclusão .................................................................................................................34 

Considerações Finais ...........................................................................................................35 

Bibliografia ...........................................................................................................................36 

Anexos .................................................................................................................................42 



                             Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

1 
Ariana Catarina Freitas Martins 

 

Parte I- Descrição das atividades desenvolvidas na FSP 

1. Introdução 

A profissão farmacêutica abrange várias áreas de atuação tais como a Farmácia 

Comunitária e Farmácia Hospitalar, que são as que detêm a maior percentagem das saídas 

profissionais dos recém farmacêuticos, Análises Clínicas, Distribuição Farmacêutica, 

Assuntos Regulamentares, Ensino Farmacêutico, Investigação Científica e a Indústria 

Farmacêutica [1]. 

Deste modo, a Farmácia Comunitária apresenta-se como o rosto da profissão 

farmacêutica. É também o primeiro local ao qual os utentes do SNS depositam confiança e 

recorrem aquando de problemas ou questões de saúde. O farmacêutico comunitário tem um 

papel essencial como o primeiro interveniente na saúde pública, na prestação de cuidados de 

saúde, no qual é o elo de ligação entre a prescrição médica e a dispensa de medicamentos 

ao utente, providenciando os esclarecimentos fundamentais, que assim vão promover a 

adesão à terapêutica e o uso responsável do medicamento. Atua igualmente ao nível da ação 

na prevenção e controlo de doenças e igualmente na deteção precoce das mesmas, focando 

sempre na promoção de estilos de vida saudáveis como forma de prevenção.   

 O estágio decorreu entre o dia 17 de setembro de 2018 e o dia 21 de março de 2019, 

na FSP, sob a orientação da Dra. Joana Quevedo. Os saberes adquiridos e o trabalho que 

desenvolvi ao longo dos 6 meses de estágio serão descritos ao longo deste relatório. O 

cronograma abaixo refere as atividades efetuadas, as quais são inerentes à profissão 

farmacêutica e que efetuei durante o estágio. 

 

Atividades 
desenvolvidas 

setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março 

Receção de 
encomendas 

       

Armazenamentos 
de produtos 

farmacêuticos 
       

Reposição 
stocks 

       

Preparação de 
manipulados 

       

Determinação de 
parâmetros 
bioquímicos 

       

Devoluções a 
fornecedores 

       

Formações        
Atendimento ao 

público 
 

       

Conferência de 
receituário 
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Controlo dos 
prazos de 
validade 

 

       

Projeto 1: 
Cessação 
Tabágica 

       

Projeto 2: Saúde 
Oral 

       

Projeto 3: 
Hipertensão e 

Risco 
Cardiovascular 

       

 

2. Farmácia Serpa Pinto 

A FSP foi fundada a 6 de fevereiro de 1959 e encontra-se, atualmente, sob a Direção 

Técnica da Dra. Ana Quevedo Rodrigues. 

A FSP dispõe de variados serviços sendo o de maior relevância a dispensa de 

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

Médica (MNSRM), a preparação de Medicamentos Manipulados (MM) para utentes e outras 

farmácias, a venda de medicamentos veterinários, produtos dietéticos e de puericultura, 

Produtos Cosméticos e Higiene Pessoal (PCHC) , a determinação dos vários parâmetros 

bioquímicos (glicémia, colesterol, triglicerídeos, pressão arterial (PA), peso, altura, Índice de 

massa corporal (IMC)) e claro, o Aconselhamento Farmacêutico (AF) . A FSP tem ainda 

serviços adicionais como a consulta de podologia e de massagens terapêuticas, ambos 

sujeitos a marcação. 

2.1. Localização 

A FSP localiza-se na Rua Serpa Pinto, pertencente à freguesia de Paranhos, no centro 

do Porto e numa zona de elevada densidade populacional. Tendo este fator em conta, 

carateriza-se por ser uma zona muito movimentada devido à grande área residencial 

envolvente, mas também devido ao comércio e à restauração circundante.  

É relevante referir a proximidade da FSP à Unidade de Saúde Familiar Serpa Pinto, a 

uma clínica de reabilitação, a um laboratório de análises, a uma clínica veterinária e a um lar 

residencial, que origina um elevado número de utentes no dia-a-dia. A FSP encontra-se 

igualmente próxima de mais duas farmácias, a Farmácia Barreiros e a Farmácia São Dinis, 

esta última a menos de 500 metros em linha reta da FSP, situação que se deve à instalação 

de ambas ser anterior à legislação que define a distância mínima entre as farmácias [2]. 

2.2. Utentes 

 De acordo com o mencionado anteriormente, conclui-se que a FSP tem um grupo 

heterogéneo de utentes o qual inclui várias faixas etárias e com diferente poder 

socioeconómico. A maioria dos clientes e utentes são idosos que vivem nas redondezas e 

que já frequentam a FSP há muitos anos. 

 Esta população, que se encontra fidelizada há largos anos, carateriza-se 

essencialmente por idosos polimedicados e com co-morbilidades como a hipertensão arterial 
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(HTA), a diabetes mellitus e a hipercolesterolemia, que se deslocam à FSP para o controlo 

dos parâmetros bioquímicos e respetivo aconselhamento, não negligenciando também a 

dispensa da medicação crónica e respetivo AF para garantir o bom uso do medicamento. É 

de notar que este grupo de utentes recorre também à farmácia para problemas menores que 

possam ocorrer tais como a obstipação, diarreia, febre e dores musculares e/ou articulares. 

 

2.3. Horário de funcionamento 

A FSP está aberta ao público todos os dias das 9h às 24h, incluindo fins-de-semana e 

feriados, o qual é considerado um horário alargado e superior ao limite mínimo exigido pela 

legislação em vigor que é de 50 horas semanais [3]. Este horário encontra-se afixado na 

montra da farmácia de forma visível. 

É também assegurado o serviço permanente, em que a farmácia está aberta desde a 

hora de encerramento de um dia até à hora de abertura do dia seguinte. O serviço permanente 

ocorre de forma rotativa com outras farmácias e é coordenado pela Administração Regional 

de Saúde (ARS) Norte [3-5].  

O meu horário, enquanto estagiária, foi das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, com 

uma hora de almoço das 13h às 14h. Além deste horário, tive a oportunidade, em ocasiões 

pontuais, de realizar o horário noturno das 17h às 24h e também alguns dias de fim-de-

semana. Desta forma, tive a oportunidade de efetuar todos os horários e contactar com 

diversas situações e utentes.  

2.4. Caracterização do espaço 

A FSP está inserida num prédio, no rés-do-chão, e é facilmente identificada pela cruz 

verde ligada, pelo letreiro que contém o seu nome “Farmácia Serpa Pinto” e logótipo. No 

espaço exterior existe uma placa com o nome da Proprietária e Diretora Técnica (DT), a 

sinalização de “Farmácias Portuguesas”, os serviços prestados, alguma publicidade a marcas 

e/ou produtos e outras informações extra. A apresentação exterior (Anexo 1) é agradável, 

convidativa e de fácil acesso devido à rampa de acesso para pessoas com mobilidade 

reduzida como cadeiras de rodas e carros de bebés. A janela de atendimento noturno 

encontra-se no exterior e resguardada, a qual é utilizada no serviço permanente. 

Durante o estágio pude auxiliar na execução de montras da FSP, que são utilizadas 

para a promoção e exposição de produtos, sendo um meio de comunicação determinante com 

maior impacto no consumidor. A área funcional do espaço interior é reduzida em relação às 

necessidades da farmácia, mas as instalações da FSP estão de acordo com as exigências 

legais, principalmente nas “Normas Gerais sobre Instalações e Equipamentos” das Boas 

Práticas Farmacêuticas, que são divididas em cinco áreas cujas imagens estão nos anexos 

(Anexo 2) [6-7].  

O espaço interior da FSP consiste num único piso que se divide em várias áreas 

funcionais, as quais são: 

Área de atendimento ao público: a área mais ampla, composta por quatro postos de 

atendimento geral, uma mesa para atendimento personalizado e determinação dos 

parâmetros bioquímicos, uma balança, um aparelho automático de medição da PA, o 
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Cashlogy®- equipamento para pagamento em numerário automático- e ainda montras, 

vitrinas, lineares, expositores de variados produtos (MNSRM, PCHC, dispositivos médicos, 

suplementos alimentares) que se encontram organizados por função e/ou marca. Esta área, 

que contém os produtos, é frequentemente alterada devido à sazonalidade, promoções ou 

contratos com marcas. Durante o período de estágio na FSP, pude efetuar a alteração desta 

área consoante as necessidades momentâneas e contratos em vigor. Em todas as áreas 

existe uma iluminação e ventilação adequadas, assim como o controlo da temperatura e 

humidade na farmácia, o qual ocorre em diversos pontos da mesma para garantir a correta 

conservação dos medicamentos. 

Área de armazenamento: constituída por um linear para as formas semissólidas 

(cremes, pomadas, emulsões), um módulo de gavetas para armazenamento de MSRM e 

alguns MNSRM que não estão expostos, um frigorífico e o Kardex®, um módulo de 

armazenamento em prateleiras mecanicamente alternáveis. Este contém os excedentes, as 

reservas efetuadas, psicotrópicos, produtos veterinários, leites, papas e suplementos 

nutritivos, infusões, suplementos hormonais, testes de gravidez, suplementos alimentares, 

produtos para uso oftálmico de venda livre, re-hidratantes e produtos para preparação de 

colonoscopias, produtos do protocolo de Diabetes Mellitus, dentífricos e produtos usados pelo 

laboratório de manipulados (essencialmente embalagens). 

Área de receção e envio de encomendas: área onde são recebidas as encomendas 

diárias e instantâneas com um quinto posto de trabalho utilizado exclusivamente para a 

receção e conferência das encomendas, comunicação com fornecedores e ainda a 

arquivação dos documentos da farmácia. É também neste local que se efetua, no final do 

mês, a faturação do receituário às entidades respetivas. 

Escritório: área destinada à gestão e administração da farmácia pela Diretora Técnica 

(DT), prestação de cuidados de saúde (essencialmente curativos), administração de injetáveis 

e conversas particulares entre o farmacêutico e o utente. Neste local ocorrem as consultas de 

podologia e as massagens terapêuticas. 

Laboratório: onde é efetuada a preparação de MM. Dispõe de uma hotte, um módulo 

de armazenamento de matérias-primas, duas áreas para a preparação de manipulados, uma 

banca para lavagem do material, módulos para arrumação do material do laboratório, fontes 

bibliográficas, arquivos de registo de manipulados efetuados e ainda um local próprio para os 

manipulados prontos.  

2.5. Recursos humanos 

 A FSP funciona em horário alargado, portanto o quadro de pessoal é constituído por 

uma equipa multidisciplinar extensa de modo a certificar que todas as atividades funcionam 

da melhor forma, e deste modo são atribuídas tarefas específicas a cada membro.  

 A equipa é constituída pela proprietária e farmacêutica (Dra. Lídia Quevedo), DT (Dra. 

Ana Quevedo Rodrigues) e uma farmacêutica adjunta (Dra. Joana Quevedo), seis 

farmacêuticos (Dra. Ana Rita Secca, Dr. Rui Cordeiro, Dra. Ana Rita Barros, Dr. Manuel Reis, 

Dra. Vera Duarte e Dra. Patrícia Ferreira), duas Técnicas Superiores de Diagnóstico e 

Terapêutica (D. Ana Vales e D. Eduarda Pinto) e ainda uma auxiliar responsável pela 

higienização da farmácia (Olinda Oliveira). A FSP obedece a legislação relativamente à 

necessidade de haver um farmacêutico na função de DT e de, pelo menos, um farmacêutico 
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substituto coadjuvado por farmacêuticos e técnicos de farmácia. Todos os funcionários estão 

devidamente identificados com um cartão que contém o nome, fotografia e título profissional 

[9]. 

 Durante o período de estágio, tive a oportunidade de trabalhar com todos os 

funcionários e no qual ajudei nas funções que cada um tinha à sua responsabilidade. Deste 

modo consegui aprender bastante com cada um e sempre senti que tinham vontade de me 

ensinar. 

2.6. Sistema informático 

 Todos os postos de trabalho da FSP possuem o sistema informático (SI), Sifarma 

2000®, que é comercializado pela Glintt®. Este apresenta-se de forma muito intuitiva e clara 

para o utilizador que permite realizar diversas tarefas tanto a nível do atendimento ao público 

como na gestão e organização da farmácia. Ao nível do atendimento ao público permite a 

dispensa de medicamentos através do receituário, a visualização de informações científicas 

sobre o medicamento (contraindicações, reações adversas, interações medicamentosas e 

claro, indicações terapêuticas), a criação de uma ficha de utente que permite verificar a 

medicação anteriormente dispensada, as vendas suspensas e as vendas a crédito. Ao nível 

da gestão e organização da farmácia, o SI permite a receção e realização de encomendas, a 

gestão de regularização de devoluções e notas de crédito, a gestão de stocks, o controlo dos 

prazos de validade (PV), faturação e emissão dos lotes de receitas, a rotatividade dos 

produtos, histórico de vendas e compras, ao prazo de validade, à atualização do preço de 

venda ao público (PVP) e ainda à pesquisa de medicamentos através do grupo terapêutico, 

substância ativa (SA) ou marca comercial. 

 A minha adaptação a este SI, durante o estágio, foi feita de forma progressiva e cada 

vez mais autónoma ao longo do tempo, na qual realizei todas as funcionalidades do SI acima 

descritas. Na minha opinião este SI é extremamente útil para o farmacêutico na gestão e 

organização da farmácia, mas ainda de maior importância na dispensa de qualquer 

medicamento ao utente pois facilmente se identificam interações medicamentosas ou 

contraindicações consoante o utente. 

2.7. Fontes de informação 

 O farmacêutico deve atualizar-se de forma constante de modo a desempenhar o seu 

papel corretamente e, para tal, deve recorrer a fontes de informação fidedignas e de rápida 

consulta sempre que necessite. Além disso, por vezes, surgem situações no dia-a-dia da 

farmácia que não se tem todo o conhecimento necessário para elucidar as mesmas. Para tal, 

são importantes as formações contínuas disponibilizadas pelas empresas farmacêuticas e 

pelos laboratórios, e ainda mais relevantes são as fontes literário-científicas.  

 A FSP possui uma biblioteca de informação composta pelas diversas edições da 

Farmacopeia Portuguesa (FP), como a FP IV (se destaca por ser a última que contém as 

formulações dos manipulados e com elevada relevância para o laboratório), a FP 9.0 que é a 

mais recente, o Formulário Galénico Português e o Prontuário Terapêutico de 2013. Existem 

ainda fontes de informação suplementares como o Formulário Nacional Brasileiro, o 

Formulário Nacional Britânico (edição e 2011 e a edição pediátrica de 2011/2012), o Índice 

Nacional Terapêutico, o Index Merk, o Martindale e a The Extra Pharmacopeia. Existem ainda 

as edições mais recentes dos documentos anteriormente referidos em formato digital, de 
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forma a facilitar a pesquisa. São também consultados os sites do Laboratório de Estudos 

Farmacêuticos da Associação Nacional das Farmácias (ANF), da Agência Europeia do 

Medicamento (EMA), e ainda os documentos disponíveis nos sites dos fornecedores de 

matérias-primas como a Fagron® e a Acofarma®. 

 Tal como já foi referido, o SI tem uma área na qual agrupa informações para a dispensa 

dos medicamentos aquando do atendimento, tais como a posologia por defeito, as reações 

adversas, interações medicamentosas e as indicações terapêuticas dos medicamentos, 

sendo uma ferramenta de extrema utilidade. Existe ainda a base de dados online INFOMED, 

no site do INFARMED, que reúne o folheto informativo de cada medicamento, o Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) e ainda se certo medicamento se encontra 

comercializado no momento. 

 Ao longo do estágio recorri várias vezes à informação presente no SI da farmácia e ao 

INFOMED para consultar informação pretendida pelos utentes e para aprender mais sobre 

certos medicamentos que tinham menos rotatividade. 

 
3. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

 São os medicamentos que carecem obrigatoriamente de uma prescrição médica para 

poderem ser dispensados [8]. Os MSRM são classificados deste modo pois são os 

medicamentos que podem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

quando usados sem vigilância médica; medicamentos que contenham substâncias que devem 

ser sujeitas a monitorização de atividade ou reações adversas e medicamentos administrados 

por via parentérica [9]. 

 Em 2012 com a implementação do Decreto-Lei 11/2012, passou a ser obrigatória a 

prescrição através da denominação comum internacional (DCI) da SA, incluindo a forma 

farmacêutica, dosagem, apresentação, quantidade e posologia. Em algumas situações e 

devidamente justificadas, existem exceções em que a prescrição pode incluir a denominação 

comercial do medicamento em vez da DCI. Existem 3 exceções, que são: 

a) Margem ou índice terapêutico estreito, na qual a receita tem de ter a menção “Exceção a) 

do n.º 3 do art. 6.º”; 

b) Reação adversa prévia a outro medicamento, na qual tem de ter a menção “Exceção b) do 

n.º 3 do art. 6º- Reação adversa prévia”; 

c) Continuidade do tratamento superior a 28 dias, na qual tem de ter a menção “Exceção c) 

do n.º 3 do art. 6.º- continuidade de tratamento superior a 28 dias” [10]. 

 Hoje em dia, existem 3 modelos de prescrição diferentes. A receita manual, a qual se 

encontra cada vez mais em desuso, que só pode ser utilizada em situações específicas e 

justificadas na própria receita como a) falência do SI; b) inadaptação do prescritor; c) 

prescrição ao domicílio ou d) até um máximo de 40 receitas por mês [11]. A receita eletrónica 

subdivide-se em receita eletrónica materializada e na receita eletrónica desmaterializada ou 

receita sem papel (RSP), em que o SNS visa implementar o uso da RSP de forma a que a 

prescrição seja desmaterializada por completo [12]. As receitas devem conter sempre os 
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seguintes componentes: identificação do médico prescritor, dados do utente, numeração da 

receita e ainda a entidade financeira responsável. Na receita manual acrescenta-se ainda os 

seguintes elementos: vinheta do médico, assinatura e data, entidade responsável e a exceção 

legal assinalada [9].  

 Em função do tipo de prescrição, o número de embalagens prescritas na receita varia. 

Se se tratar de uma RSP a lei diz que “cada linha de prescrição só pode incluir um produto ou 

um medicamento, até um máximo de duas embalagens cada, ou seis, se se tratar de um 

medicamento destinado a tratamento prolongado” e no caso de se tratar de uma receita 

manual, podem ser prescritos “até quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos, não 

podendo, em caso algum, o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de 

duas por medicamento ou produto, nem o total de quatro embalagens”. Medicamentos que se 

apresentam sob a forma de embalagem unitária, podem ser prescritas até quatro embalagens 

do mesmo medicamento [9]. 

 Durante o estágio, aquando da dispensa de MSRM, pude analisar e validar todos os 

tipos de prescrições médicas, mas sem duvida que as RSP eram as mais frequentes. 

Consegui detetar erros de prescrição principalmente nas receitas manuais, em que algumas 

vinham com erros de dosagens (nas quais não existiam as dosagens prescritas como por 

exemplo fluoxetina a 40 mg), que vinham prescritas mais embalagens que o legalmente 

aceite, falhas nos elementos essenciais da receita manual como a não assinalação da 

exceção legal e ainda a data de validade expirada. Desta forma, apercebi-me que a RSP 

trouxe muitas vantagens para a dispensa de medicamentos pois trouxe uma maior segurança 

e comodidade para o utente. Também para o farmacêutico acresce valor pois conseguimos 

dedicarmo-nos mais ao AF e ao utente. 

  3.1.1. Sistemas de comparticipação 

 Existem vários sistemas e subsistemas públicos e privados de saúde que vão 

comparticipar os medicamentos. No regime de comparticipações por parte do Estado, o qual 

é regulado por lei, existem dois regimes existentes, o regime geral e o regime especial. 

 No regime geral de comparticipação, o Estado é responsável por pagar uma 

percentagem fixa do preço do medicamento, a todos os utentes do SNS, que varia consoante 

o escalão em que se está inserido: comparticipação de 90% para o escalão A, 

comparticipação de 69% para o escalão B, comparticipação de 37% para o escalão C e 

comparticipação de 15% para o escalão D [13].  

 Já o regime especial de comparticipação dirige-se a dois tipos de comparticipação: 

grupos especiais de doentes ou com patologias específicas e em função dos rendimentos dos 

beneficiários. O primeiro, dirigido a patologias específicas e/ou grupos especiais de doentes, 

as prescrições médicas devem incluir as portarias correspondentes ou serem prescritas pelo 

médico especialista [14]. São exemplos os medicamentos usados no tratamento da hemofilia, 

hemoglobinopatias, paramiloidose e lúpus que são comparticipados a 100% pelo SNS [15]. A 

comparticipação em função dos rendimentos abrange todos os pensionistas (órfãos, viúvos, 

reformados, entre outros) no qual o “rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição 

mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos 

apoios sociais em vigor, quando se ultrapassar aquele montante”. Neste caso é acrescentada 

uma comparticipação extra de 5% ao escalão A e 15% aos restantes escalões [14]. 
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 Existem ainda comparticipações que não são feitas por parte do SNS, mas sim por 

entidades privadas quando o utente é beneficiário de um subsistema de saúde. São exemplos 

os Serviços de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), a Caixa Geral 

de Depósitos, seguros de saúde particulares, entre outros. Aquando da dispensa para estes 

utentes, os mesmos devem apresentar o cartão de beneficiário correspondente ao regime de 

comparticipação que possuem e assinar um papel, que é impresso ao terminar a dispensa. 

Estes documentos são reunidos por ordem de dispensa e enviados ao subsistema específico 

aquando da faturação do receituário no fim do mês. 

 
  3.1.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 São medicamentos que contêm SA classificadas como psicotrópicos ou 

estupefacientes (listadas nas tabelas I e II do Decreto-Lei nº15/93, de 22 de janeiro) que 

exigem um controlo mais restrito por parte das entidades reguladoras. Trata-se de substâncias 

muito potentes, com ação no Sistema Nervoso Central (SNC), que têm um potencial risco de 

abuso na sua utilização [16]. Assim, quando a farmácia faz uma encomenda destes produtos, 

o fornecedor envia para a farmácia uma requisição especial dos mesmos em duplicado, na 

qual o duplicado é enviado para o fornecedor assinado e carimbado enquanto o original é 

arquivado na farmácia.  

 A dispensa de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes (MEP) é efetuada 

mediante a apresentação de prescrição médica e, aquando da dispensa, o farmacêutico tem 

de registar no SI dados obrigatórios como: os dados pessoais do utente (identificação, 

morada, data de nascimento), da pessoa que está a aviar a receita (identificação, morada, 

data de nascimento) e dados do médico prescritor. No caso de se tratar de uma prescrição 

manual, o utente tem de assinar no verso da receita para que se comprove a dispensa 

efetuada e esta receita deve ser digitalizada para o arquivo informático da farmácia durante 

três anos. 

O registo de entradas e vendas de MEP, que é emitido pelo SI, é enviado ao 

INFARMED mensalmente e contém os dados do utente associados a cada dispensa [9].  

 
  3.1.3. Medicamentos Genéricos 

 Medicamento Genérico (MG) define-se como todo o medicamento com a mesma 

composição quantitativa e qualitativa em SA e a mesma forma farmacêutica que o 

medicamento de referência (marca), tendo sido comprovada a bioequivalência com o mesmo. 

São identificados pela DCI das SA seguido do titular de Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM), forma farmacêutica, dosagem e sigla “MG” [17]. 

 Segundo o regime jurídico, as farmácias devem ter disponíveis para venda, no mínimo, 

três MG de três laboratórios diferentes, de entre os cinco mais baratos de cada grupo 

homogéneo (GH). Aquando da dispensa, é dever do farmacêutico informar quais os 

medicamentos disponíveis dentro do GH, sendo o utente que detém a decisão final graças ao 

código de direito de opção. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de verificar que mesmo após a existência de MG 

há vários anos, ainda existe uma grande percentagem de utentes que desconhecem por 

completo o que é um MG e que questionavam a qualidade e a eficácia destes 
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comparativamente ao medicamento de referência. Nestes casos explicava sempre de maneira 

mais acessível ao utente, mas de forma a que percebesse que eram seguros e com igual 

eficácia. Existiam ainda vários utentes polimedicados que já conheciam bastante bem os MG 

e tinham preferência pelos mesmos nomeadamente devido a questões económicas. 

 
3.1.4. Medicamentos Manipulados 

 MM define-se como qualquer fórmula magistral (preparada consoante uma prescrição 

médica) ou preparado oficial (preparada segundo formulações disponíveis em farmacopeias) 

preparado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Os MM são prescritos quando os 

medicamentos disponíveis no mercado não se adaptam ao perfil fisiopatológico do doente ou 

quando possuem vantagem em comparação com os disponíveis comercialmente [18]. 

 Na FSP, os MM são altamente requisitados tanto por utentes como por outras 

farmácias e os MM mais pedidos são nas especialidades de pediatria, dermatologia, 

veterinária e geriatria. Assim, a FSP prepara todo o tipo de formas farmacêuticas tais como: 

cápsulas; cremes; pomadas; supositórios; óvulos; pós; soluções e suspensões orais; 

champôs, entre outros, quer para uso humano ou veterinário.  

3.1.4.1. Regras de manipulação e características manipulados 

 A preparação de MM rege-se pelas Boas Práticas de Fabrico e estão altamente 

regulados, existindo regras de prescrição e manipulação, listagens de matérias-primas que 

podem ser utilizadas na preparação e de substâncias não permitidas, mas também uma lista 

de equipamento mínimo de existência obrigatória [19]. 

 Na FSP, o laboratório de manipulados e a respetiva produção dos MM seguem as 

normas existentes, existindo todas as condições e materiais necessários à preparação de 

medicamentos não estéreis. Na FSP, as fichas de preparação dos MM são registadas num 

programa informático próprio no qual consta: os dados do utente, o médico prescritor, o nome 

do medicamento, o lote do mesmo, a composição, as matérias-primas (as quantidades usadas 

e o lote das mesmas), a descrição do procedimento, o controlo de qualidade, o cálculo do 

preço e preço final, e ainda o registo do manipulador e o supervisor. 

 Na FSP, ao surgirem novos pedidos de MM, o farmacêutico responsável verificava no 

programa informático a ficha de preparação do último MM idêntico ao pedido, e emitia uma 

nova ficha de preparação baseando-se na anterior. 

No Anexo 3 encontra-se a lista dos MM que elaborei ao longo do estágio e duas fichas 

de preparação de manipulados feitos por mim. É de salientar que tive oportunidade de fazer 

todos os manipulados que recebíamos pedido, em que fui adquirindo maior autonomia na sua 

produção ao longo do tempo. Assim, procedia à preparação do MM e do respetivo ensaio de 

controlo de qualidade. Já no final do estágio tive a oportunidade de realizar grandes 

quantidades de MM para o tratamento da escabiose que consistiu na preparação de: 2kg de 

enxofre a 6% em vaselina, 98 cápsulas de ivermectina a 13 mg e ainda 8,2 kg de pomada de 

permetrina a 5%. 
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3.1.4.2. Preço de manipulados e comparticipação  

 O cálculo do preço final dos MM é regulado pela Portaria nº 769/2004, de 1 de julho, a 

qual tem por base quatro fatores: o valor dos honorários da preparação (que tem por base o 

fator F que é atualizado periodicamente), o preço das matérias-primas e o preço dos materiais 

de embalagem [20]. Desta forma, o PVP dos MM é obtido segundo a seguinte fórmula: 

Preço= (valor dos honorários de preparação + valor das matérias-primas + valor dos 

materiais de embalagem) x 1,3 + IVA 

Acerca da comparticipação dos MM, estes podem ser comparticipados em 30% do seu 

valor pelo SNS, em que têm de constar na lista dos MM aprovados pelo Despacho nº 

18694/2010 ou em alguma das seguintes situações: 

1. Inexistência no mercado da especialidade farmacêutica com a SA pretendida 

na forma farmacêutica pretendida; 

2. Lacuna terapêutica ao nível dos medicamentos preparados pela indústria; 

3. Necessidade de adaptar dosagens ou formas farmacêuticas para populações 

com carências terapêuticas específicas (exemplo pediatria e veterinária). 

As receitas para a preparação de MM exigem uma receita manual isolada, em que 

apenas deve conter a(s) substância(s) ativa(s), a respetiva concentração e excipiente(s) e 

ainda constar a palavra “manipulado” ou “FSA” ou uma receita eletrónica que deve constar a 

sigla “MM” na mesma [21].  

3.1.5. Conferência de receituário e faturação 

 A conferência de receituário é de extrema importância pois no caso das receitas 

manuais e eletrónicas materializadas podem surgir erros durante a prescrição que por vezes 

no atendimento não são reconhecidos devido a todos os outros processos e AF a efetuar. São 

exemplos de erros: receitas inválidas por falta de algum requisito legal, dispensa de 

medicamentos com apresentações diferentes da indicada na receita ou ainda receitas fora do 

PV (após os 30 dias nas receitas manuais). A conferência manual dos lotes é necessária para 

garantir que não há irregularidades ou no caso de as haver, poderem ser corrigidas antes da 

faturação e envio. 

 Ao final de cada mês efetua-se o fecho do receituário das várias entidades de 

comparticipação e a respetiva faturação. Ao realizar o fecho dos lotes de cada organismo de 

comparticipação vai ser emitido um verbete de identificação do lote, onde contém discriminado 

os valores de PVP dos medicamentos, o valor comparticipado pela entidade responsável e o 

PVP dos medicamentos. De seguida faz-se a faturação, no qual é emitido um resumo de lotes 

e uma fatura por cada organismo em quadruplicado, que contém várias informações como: 

nome da farmácia e respetivo código da ANF; o nº da fatura; mês e ano; organismo de 

comparticipação; número total de lotes; encargos totais relativos ao utente; valores totais do 

PVP; total da importância a pagar pela entidade; data de emissão; carimbo e assinatura do 

DT ou representante legal. Os documentos referentes aos organismos são enviados para a 

ANF, via CTT, por carta registada. Se se tratar de comparticipações do SNS, os documentos 

são enviados para a ARS do Norte via CTT. 
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3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

 Os MNSRM são aqueles que não se enquadram na definição anteriormente definida, 

para os MSRM, que está presente no Estatuto do Medicamento e não carecem de prescrição 

médica para a sua dispensa. Os MNSRM não são comparticipados e podem ser vendidos em 

farmácias e locais de venda autorizados para este efeito, em que o PVP é estabelecido em 

regime livre [22]. 

 Os MNSRM podem ser vendidos pelo farmacêutico devido a uma iniciativa do utente 

ou através de um AF com o objetivo de prevenir, aliviar ou tratar transtornos menores de 

saúde como por exemplo gripes, constipações, alergias, entre outros. Nestas situações, o 

farmacêutico tem de assegurar que o MNSRM cedido é apropriado ao que o utente pretende, 

de forma a assegurar o uso responsável do medicamento. É de extrema importância que o 

farmacêutico informe e alerte o doente que se este piorar e/ou não verificar melhorias dos 

sintomas ou não recuperar totalmente num prazo de 3 a 5 dias deve dirigir-se ao médico [23]. 

 Existe ainda MNSRM de Dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF), os quais 

apenas são dispensados em farmácia, devido às suas caraterísticas especiais, e que carecem 

da intervenção do farmacêutico [24]. 

3.3. Homeopáticos 

 Homeopáticos são todos os medicamentos cuja obtenção advém de substâncias 

chamadas de stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de 

fabrico específico, o qual pode conter vários princípios [9]. Estes são os princípios da 

infinitesimalidade e da similitude, em que se usam substâncias que causam em pessoas 

saudáveis os sintomas semelhantes aos observados em pessoas doentes, os quais estão 

presentes em concentrações extremamente reduzidas após sucessivas diluições [25]. 

 Na FSP, os homeopáticos não têm grande expressão e apenas em casos pontuais 

são solicitados, para tal há sempre em stock alguns produtos comercializados como o 

HOMEOVOX® (Boiron), CAMILIA® (Boiron), HOMEOGENE9® (Boiron), STODAL® (Boiron), 

OSCILLOCOCCINUM® (Boiron), e SEDATIF PC® (Boiron). 

3.4. Produtos fitofarmacêuticos 

 São produtos cuja produção tem por base plantas ou extratos de partes de plantas, 

que demonstram propriedades alegadamente curativas e/ou preventivas. Existem sob a forma 

de infusões, que são as mais comuns, comprimidos ou cápsulas. Na FSP e aquando do 

estágio, apercebi-me que os utentes mais idosos procuram bastante estes produtos, em 

especial as infusões, para tratar certos transtornos ao nível gastrointestinal como por exemplo 

obstipação, azia e cólicas abdominais. Neste aconselhamento e dispensa de produtos, o 

farmacêutico adquire um papel fulcral pois os utentes associam estes produtos à inocuidade 

pela sua obtenção ser natural, mas na realidade podem apresentar riscos para a saúde devido 

a possíveis interações medicamentosas [17]. 

3.5. Medicamentos e produtos veterinários 

Os medicamentos veterinários são um recurso de elevada importância para o bem-
estar dos animais e também para a proteção da saúde pública. Estes possuem substâncias 
que têm propriedades preventivas e curativas de doenças ou sintomas nos animais ou que 
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tenham como objetivo obter um diagnóstico médico-veterinário [26]. A maior parte destes 
medicamentos são de venda livre, mas também são dispensados MSRM de uso humano para 
animais, os quais necessitam de Receita Médico-Veterinária ou Médico-Veterinária 
Normalizada, aquando dos animais de exploração, que devem ser digitalizadas e arquivadas 
como comprovativo da venda do MSRM [26-27]. 
 
 Na FSP estes produtos são requisitados com pouca frequência, no qual o stock não é 
muito alargado. O armazenamento destes produtos ocorre em local próprio, Kardex®, e 
isolado dos restantes medicamentos de uso humano. 
 
 Durante o estágio dispensei vários medicamentos veterinários, essencialmente para 

animais domésticos, nos quais os mais pedidos foram os antiparasitários internos e externos, 

antibióticos, anticoncecionais e anti-inflamatórios. Em pequena escala também dispensei 

antiepiléticos e anticonvulsivantes. Considero de elevada importância que o farmacêutico 

possua conhecimento nesta área, pois os utentes procuram-nos para aconselhamento e 

esclarecimento de dúvidas acerca destes produtos. 

3.6. Produtos dietéticos para alimentação especial e suplementos 

alimentares 

 Os produtos dietéticos são géneros alimentícios usados na alimentação especial. 

Deste modo destinam-se à alimentação parcial ou exclusiva de pessoas que tenham 

necessidades nutricionais específicas tais como doentes oncológicos, atletas, doentes 

celíacos, idosos subnutridos, pessoas com dietas em restrição calórica, crianças jovens ou 

lactentes. 

Na FSP, existe uma grande variedade destes produtos para a alimentação especial, 

tendo maior expressão de venda os leites para lactentes, de transição e de crescimento, leites 

específicos, papas e refeições em boiões. Existem e são dispensados também fórmulas 

hiperproteicas e/ou hipercalóricas, sem glúten ou lactose destinadas na sua maioria a 

subnutrições nas faixas etárias mais avançadas, como os idosos, no qual se destacam o 

Fortimel® e o Meritene®. São ainda dispensados suplementos alimentares e produtos que se 

destinam a prevenir e tratar a desidratação em doentes com disfagia para os líquidos como o 

Resource® [28].  

 Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar todos os produtos anteriormente 

referidos, com maior relevância nos leites para lactentes, de transição e de crescimento, e 

também nos produtos direcionados para idosos subnutridos e com disfagia, situação que era 

bastante frequente e que antes do estágio desconhecia tal relevância e frequência do 

problema decorrente em acamados e pessoas com história de AVC. Pude também aconselhar 

alguns destes produtos quando algum utente demonstrava interesse mas desconhecia qual o 

melhor para si. Considero, assim, que é de extremo interesse que o farmacêutico tenha um 

grande conhecimento acerca destes produtos para poder aconselhar e dispensar de forma 

correta e mais adequada a cada utente. 

 Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que são utilizados para 

complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, que não devem ser usados como 

substitutos de uma dieta variada e equilibrada. Desta forma, correspondem a concentrados 

de nutrientes ou substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, destinados a apresentar um 

efeito benéfico, podendo ser plantas, vitaminas e minerais, extratos botânicos ou outras 

substâncias [29]. Os suplementos alimentares não podem mencionar propriedades de 
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medicamentos como propriedades de cura, profiláticas ou tratamento de sintomas ou 

doenças. É importante salientar que os suplementos alimentares são regulados, em Portugal, 

pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e pela Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica (ASAE), os quais são os responsáveis pela fiscalização e avaliação 

de forma a garantir a segurança do consumidor. 

 A FSP dispõe de uma ampla gama de suplementos alimentares, nos quais os mais 

procurados são os multivitamínicos, os destinados para a fadiga física e psicológica, 

destinados ao combate do cansaço, fadiga e stress, regulação do sono, reforço do sistema 

imunitário, manutenção da função cognitiva, manutenção da saúde dos ossos e articulações. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de aconselhar e dispensar vários suplementos 

alimentares aos utentes que procuravam produtos para resolver situações menores, em 

especial os destinados para a regulação do sono, os destinados à fadiga física e psicológica 

e os do reforço do sistema imunitário. 

3.7. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

 Um produto cosmético é todo aquele que é usado nas partes externas do corpo 

(epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos), dentes e 

mucosas orais, que tem como objetivo a limpeza, manutenção, proteção ou correção de 

odores corporais. O INFARMED é a entidade responsável por regular, supervisionar e 

fiscalizar estes produtos, de modo a garantir a qualidade e segurança dos mesmos [30]. 

O farmacêutico tem um papel importante ao aconselhar estes produtos aos utentes 

pois deve atender às necessidades e características do utente e ir de encontro com os pedidos 

e expetativas do mesmo. Deste modo, é necessário conhecer bem as marcas e as respetivas 

gamas de produtos para um melhor aconselhamento, daí existirem várias formações gratuitas 

na farmácia e em locais externos promovidos pelas marcas de forma a providenciar um maior 

e mais profundo conhecimento.  Na FSP existe uma grande variedade de produtos, na qual 

as marcas mais trabalhadas são a Filorga®, Eucerin®, La Roche-Posay®, Uriage®, Vichy®, 

Mustela®, entre outras.  

Durante o estágio, apercebi-me que os utentes que vão procurar estes produtos são 

na sua maioria do sexo feminino e os produtos mais frequentemente pedidos são os da área 

da hidratação e prevenção do envelhecimento cutâneo, cuidados capilares para a higiene e 

também para tratamento, acne, problemas de pele como frieiras, proteção solar e 

hipersudorese. Esta área é uma área que tenho bastante interesse e gosto pela aprendizagem 

e respetivo aconselhamento aos utentes. Assim, pude consolidar os conhecimentos 

adquiridos nas unidades curriculares opcionais de Dermocosmética e Cosmetologia, mas 

também adquirir novos conhecimentos através das formações internas e externas das 

marcas. Estas formações estão descritas no Anexo 4. 

3.8. Dispositivos Médicos  

 Um Dispositivo Médico (DM) é classificado como qualquer equipamento, instrumento, 

software, material ou artigo destinado a ser utilizado para fins de prevenção, diagnóstico ou 

fins terapêuticos, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não recorra a mecanismos 

imunológicos, farmacológicos ou metabólicos. Deste modo são utilizados para o diagnóstico, 

controlo, prevenção, tratamento ou atenuação de uma doença, deficiência ou lesão; estudo, 



                             Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

14 
Ariana Catarina Freitas Martins 

alteração ou substituição da anatomia ou de um processo fisiológico ou controlo da conceção 

[31]. Os DM são classificados em três classes (I, II, III) de grau crescente de risco, os quais 

dependem da duração do grau de invasão, contacto, anatomia afetada e potenciais riscos de 

utilização de cada DM [31]. 

 Na FSP é efetuado um elevado número de vendas de DM de todas as classes, como 

DM de classe I como as meias de compressão, fraldas e pensos para a incontinência, sacos 

para ostomia e sacos coletores de urina; DM classe IIa como material de penso, compressas 

de gaze não esterilizadas e esterilizadas; DM classe IIb, como soluções de conforto ocular e 

preservativos masculinos; DM classe III, como os dispositivos intrauterinos (DIU) e pensos 

para a cessação tabágica. São ainda dispensados os DM para Diagnóstico in vitro que incluem 

os testes de gravidez, os frascos de colheira de urina e fezes e as tiras-teste para a 

autodeterminação da glicemia.  

 Durante o período de estágio, tive a possibilidade de dispensar vários DM em que 

assumiram maior relevância, pela sua maior frequência, os frascos de colheita de urina, os 

testes de gravidez, as tiras-teste para a autodeterminação da glicemia e os sacos de ostomia. 

Nestes casos, perguntava sempre se o utente sabia utilizar estes produtos e fazia questão de 

informar a correta utilização do DM em questão. 

 

4. Encomendas 

4.1. Gestão de Stocks 

A gestão de stocks é a fundação essencial para que a farmácia tenha estabilidade e 

rentabilidade financeira, para assim permitir satisfazer as necessidades dos utentes com o 

menor comprometimento financeiro possível. É de salientar que os níveis de stock têm um 

impacto significativo pois elevados stocks vão levar a um empate espacial e económico 

significativo, mas também stocks diminuídos podem originar rutura de stocks e à falta de 

aprovisionamento aos utentes, deixando-os aquém das suas necessidades. 

Daí que o SI é um auxiliar de elevada relevância para este processo de gestão dos 

produtos na farmácia. O SI contém informações como por exemplo qual o stock momentâneo 

do produto naquela altura, quais as entradas (receção) e saídas (venda, quebra ou devolução) 

do mesmo. Também está definido no SI o stock mínimo e máximo para cada produto, para 

este sugerir a realização de encomenda do produto quando este atingir um dos limites. Para 

que a gestão de stock seja eficiente, há que ter em conta o volume de vendas mensal, anual, 

a rotatividade dos produtos, o perfil dos utentes tendo em conta as suas necessidades, 

interesses e poder de compra, as oscilações sazonais, as prescrições médicas habituais, o 

preço dos produtos e respetivas condições oferecidas pelos fornecedores, os PV dos 

produtos, as campanhas publicitárias, o espaço físico e de armazenamento.  

No decorrer do estágio consegui identificar vários erros de stock que normalmente têm 

como origem as reservas efetuadas ou erros ocorridos na entrada de encomendas, 

devoluções ou quebras. Na FSP existe uma lista para registo de erros de stock, em que 

quando o erro é detetado, é registado o código nacional do produto (CNP), o stock errado 

presente no SI e o stock real. Depois com a lista, a pessoa responsável vai corrigir os erros 

de todos os stocks errados no SI. 
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4.2. Realização de Encomendas 

 Na FSP executam-se três tipos principais de encomendas, as diárias, as instantâneas 

e as efetuadas diretamente ao fornecedor. 

 Encomenda diária: Realizada aos armazenistas com o suporte do SI, em que é 

elaborada uma proposta de encomenda baseando-se no stock mínimo e máximo. Os 

fornecedores mais trabalhados pela FSP são em primeiro lugar a Alliance Healthcare®, no 

qual a FSP pertence a um grupo de compras, em segundo a Cooprofar®, em casos pontuais 

a Empifarma® e a OCP®. Os grupos de compras dão vantagem às farmácias para que 

possam beneficiar de bónus, ou seja, oferta de produtos devido à compra de um determinado 

número de produtos com o mesmo CNP e de desconto, que é a redução do preço unitário 

quando é efetuada uma encomenda grande. 

 Encomendas instantâneas: Efetuadas ao longo do dia em situações de falta de algum 

medicamento no decorrer de um atendimento ou como reforço do stock. Estas encomendas 

são efetuadas diretamente no SI aos dois fornecedores mais frequentes, escolhendo qual o 

que apresenta melhores condições na altura da encomenda. Na maior parte dos casos, estas 

encomendas são para reservas de produtos, e assim ao efetuar a encomenda e respetiva 

reserva, permite que quando o produto chegue seja logo separado aquando a sua receção. 

Um outro tipo de encomendas é a encomenda de produtos rateados, que pode ser 

realizada pelo projeto via verde no SI ou por telefone diretamente aos fornecedores, para 

desta forma se garantir o fornecimento do maior número de embalagens possíveis. São 

efetuadas encomendas diretas aos laboratórios quando os delegados visitam a farmácia e 

apresentam propostas à DT, existindo um registo da encomenda realizada. Este tipo de 

encomendas é efetuado essencialmente na compra de produtos de dermocosmética e 

puericultura, grandes quantidades de MG, grandes quantidades de medicamentos de marca 

com elevada rotatividade e DM, o que origina vantagens ao adquirir grandes quantidades de 

produtos. 

 Durante o estágio pude acompanhar a execução de encomendas diárias e de 

encomendas diretas aos fornecedores/vendedores. Também pude executar de forma 

completamente autónoma encomendas instantâneas sempre que havia falta de algum 

produto aquando de um atendimento ou quando já tinha sido feita a encomenda diária. 

Realizei ainda encomendas de produtos rateados tanto pelo projeto via verde como 

diretamente aos fornecedores, visto que aquando do estágio havia vários medicamentos 

esgotados com elevada rotatividade e necessidade por parte dos utentes como: TRULICITY® 

(Lilly), ALDACTAZINE® (Pfizer), TRAJENTA® (Boehringer Ingelheim), VICTOZA® (Novo 

Nordisk), ASPIRINA GR® 100mg (Bayer), AERIUS® xarope e orodispersível (MSD), 

ADALAT® CR 30 e 60 mg (Bayer), TEGRETOL® Cr 200 e 400 mg (Novartis), SINEMET® 

100/250 mg (MSD), LASIX® (Sanofi), entre outros. 

4.3. Receção e conferência de encomendas 

 Na FSP as encomendas chegam normalmente três vezes ao dia, pelas 9:00h, 15:00h 

e 22:00h, acondicionadas em contentores específicos ou em caixas de cartão, acompanhadas 

pela fatura original e duplicado. Alguns produtos necessitam de condições específicas de 

conservação, como por exemplo as vacinas, que têm de estar entre 2ºC e 8ºC vão em 
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contentores térmicos que possuem uma caixa específica e diferente das restantes, para 

facilmente se identificar.  

Acerca da fatura, o duplicado serve para a validação da receção da encomenda e o 

original para a contabilidade da FSP. Na fatura consta a identificação do fornecedor e da 

farmácia à qual a encomenda se destina, o número de fatura e data de emissão, identificação 

dos produtos pedidos e enviados com o preço unitário, PVP e o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) ao qual estão sujeitos (6% ou 23%), preço total da encomenda e IVA 

(Anexo 5). 

Aquando da receção de encomendas, a primeira etapa consiste na verificação dos 

produtos de frio que são de imediato colocados no frigorífico, com a identificação da 

encomenda e em espaço separado dos restantes medicamentos. A etapa seguinte consiste 

em verificar no SI se a encomenda já está criada, e caso contrário procede-se à criação 

manual da mesma. Ao rececionar uma encomenda começa-se por identificar o número da 

fatura e o valor total da mesma com o IVA. Em seguida, procedemos à leitura sequencial dos 

códigos dos produtos, a confirmação das quantidades, os PV e o PVP marcado dos MSRM, 

o operador atualiza o preço unitário do produto, praticado pelo fornecedor, e ajusta o PVP dos 

MSNRM e de outros produtos farmacêuticos. Para finalizar, confirma-se o número total de 

unidades e se o valor total a pagar é igual ao discriminado na fatura. Podem existir 

inconformidades nas encomendas como por exemplo a faturação de um produto e o não 

envio, nessas situações deve ser logo efetuado o registo da reclamação num documento 

próprio e a comunicação, por telefone ou e-mail, ao fornecedor e aguardar o crédito do 

produto. No caso de encomendas aos laboratórios, recorre-se sempre à nota de encomenda 

para verificar se a fatura/guia de remessa da encomenda corresponde ao encomendado ao 

vendedor e depois procede-se à sua receção. 

Esta foi das primeiras funções que desempenhei na FSP, o que me ajudou a associar 

nomes comerciais com as respetivas substâncias ativas e, que mais tarde, facilitou no 

atendimento ao público. Durante a realização desta tarefa pude observar inconformidades nas 

encomendas o que me permitiu efetuar reclamações de forma autónoma para resolver a 

situação. 

4.4. Armazenamento 

 Acerca do armazenamento dos produtos, existem produtos com condições especiais 

de armazenamento e por isso são produtos de frio que necessitam de refrigeração a 

temperatura rigorosamente controlada entre 2º e 8ºC como por exemplo colírios, vacinas e 

insulinas; Os MEP são medicamentos especiais e com rigoroso controlo, portanto são 

armazenados em gavetas fechadas e com acesso restrito; Os restantes produtos com 

condições gerais são armazenados em gavetas, armários e prateleiras, à temperatura 

ambiente (25ºC ± 1ºC) e à humidade relativa de 60%. Aquando do armazenamento dos 

produtos, é essencial seguir o princípio “First Expired, First Out” (FEFO) para que os produtos 

com PV mais curto sejam os primeiros a ser dispensados. 

 Os medicamentos estão organizados por ordem alfabética de nome comercial 

(medicamentos de marca) e por ordem alfabética de DCI (no caso dos MG), por dosagem e 

número de unidades por embalagem. Os produtos estão em sítios específicos consoante a 

sua forma farmacêutica: formas farmacêuticas líquidas (colírios, injetáveis, loções, soluções 

orais, sprays nasais, ampolas bebíveis, elixires e colutórios) localizam-se nos armários de 
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correr; formas farmacêuticas semissólidas (geles, cremes, pomadas e pastas) localizam-se 

numa estante com prateleiras; formas farmacêuticas sólidas (comprimidos, cápsulas e 

saquetas) encontram-se em gavetas. Como já referido na caracterização do espaço, a FSP 

possui ainda de um Kardex® onde são armazenados os excedentes de medicamentos, as 

reservas e outros produtos farmacêuticos. Na área de atendimento estão os produtos de 

dermocosmética por marca e gama de produto em lineares, tal como os MNSRM, produtos 

de higiene oral e puericultura.  

 Quando finalizava a receção de encomendas, tinha como função auxiliar no 

armazenamento dos produtos. Este processo deu-me a conhecer os locais de 

armazenamentos corretos de cada produto e a organização dos medicamentos em geral. No 

início tratava-se de um processo demorado pois não conhecia bem os locais e era muita 

informação a assimilar, mas consoante o avançar do tempo comecei a decorar cada local em 

que estava determinado medicamento ou produto. Esta função de armazenamento contribuiu 

muito para o atendimento ao público e dispensa de medicamentos, pois conseguia ir 

diretamente à gaveta ou prateleira corretas e aumentar o tempo para o AF ao utente. 

4.5. Prazos de validade 

 Mensalmente são inspecionados os PV de todos os produtos em stock na FSP para 

retirar produtos com PV a expirar em breve. Deste modo previne-se que sejam dispensados 

produtos com PV expirado, mas também para fazer a devolução atempada dos mesmos. 

Assim, através do SI, o responsável por esta tarefa emite uma lista com todos os produtos em 

que o PV termina dentro de três meses. Após a impressão da listagem, procede-se à procura 

dos produtos nos respetivos locais de armazenamento e à separação dos mesmos. Durante 

o processo há uma verificação das datas e são atualizadas as quantidades que ficam em 

stock e a respetiva data de validade. 

4.6. Devoluções 

 Por vezes é necessário fazer devolução de medicamentos ou de produtos aos 

fornecedores, com o intuito de minimizar perdas económicas. Os principais motivos são a 

aproximação do PV, PV curto, pedidos em duplicado por engano, embalagens danificadas, 

produto não solicitado e ainda recolha de produtos ou lotes a retirar do mercado pelo 

INFARMED ou detentor da AIM. 

 Este procedimento é efetuado através do SI, onde é emitida uma nota de devolução, 

em triplicado, na qual consta o nome, código e quantidade do produto a devolver, o motivo de 

devolução, o número da fatura correspondente e a identificação da farmácia. A devolução é 

resolvida normalmente através da emissão de uma nota de crédito por parte do fornecedor. 

Caso não seja aceite, a farmácia acarreta com o prejuízo. 

 Durante o estágio pude efetuar várias devoluções de produtos danificados, produtos 

pedidos por engano e por recolha obrigatória devido a circular do INFARMED. São exemplos 

de recolhas devido a circular: Fluoxetina Bluepharma®  em outubro, Valsartan Teva®  e 

Mylan®  em novembro, Terbinafina Labesfal®  em novembro, Bacitracina Labesfal®  em 

fevereiro, Pneumorel® e Pneumorel® Retard em fevereiro. 
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5. Serviços farmacêuticos e outros serviços prestados pela FSP 

 Atualmente as farmácias são muito mais do que apenas um local onde se faz a 

dispensa do medicamento, mas sim um local de prestação de cuidados farmacêuticos que 

recentemente foram atualizados pela Portaria nº97/2018 [32]. Estes cuidados servem para 

melhorar os resultados em saúde, promover o bem-estar dos utentes e também para serem 

um suporte ao tratamento farmacológico dos utentes. Na FSP são prestados vários serviços 

farmacêuticos: 

• Determinação da PA; 

• Determinação da glicemia; 

• Determinação do colesterol total (CT); 

• Determinação dos triglicerídeos (TG); 

• Determinação do peso, altura e respetivo IMC; 

• Administração de injetáveis; 

• Realização de testes de gravidez. 

Aquando da realização dos testes de glicémia, CT, TG, o farmacêutico deve garantir 

que o utente se encontra nas condições necessárias para efetuar os testes. As medições são 

registadas em cartão próprio da farmácia que permite um acompanhamento e controlo do 

utente, médico e farmacêutico [33]. 

Na FSP existem ainda outros serviços como as massagens terapêuticas e de 

relaxamento e as consultas de podologia. 

Durante o estágio realizei regularmente determinações bioquímicas e a determinação 

da PA, que efetivamente foi das primeiras funções que comecei a fazer. Havia utentes que 

iam todos os dias ou várias vezes durante a semana para a determinação desses parâmetros. 

Esta função permitiu-me conhecer melhor e manter um maior contacto com os utentes e com 

as suas patologias. Deste modo conseguia verificar qual a terapêutica farmacológica que o 

utente fazia e esta estaria a ser feita corretamente, mas também avaliar a sua ação para 

depois o utente reportar ao médico. 

 

6. VALORMED® 

 A VALORMED®, criada em 1999, surgiu devido à preocupação do setor farmacêutico 

com o impacto ambiental devido aos resíduos de embalagens e medicamentos [34]. Aqui 

ocorre a recolha de MSRM e MNSRM de uso humano e produtos de uso veterinário que já 

estão fora de uso ou com PV ultrapassado. As farmácias são o rosto do VALORMED® na 

medida em que é na farmácia que existem os contentores de recolha, devidamente 

identificados. 

 Na FSP, o contentor encontra-se na parte de trás da farmácia e assim os utentes 

entregam os medicamentos e embalagens fora de PV ou em desuso aos colaboradores da 

farmácia que depois encaminham para o contentor. Quando os contentores estão cheios, 
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estes são pesados e selados para serem entregues ao fornecedor escolhido com uma guia 

de transporte fornecida pelo SI. 

 Assim, a VALORMED® trouxe muitas vantagens como a preservação ambiental, mas 

também a sensibilização do utente para a não acumulação de medicamentos em casa ou a 

deposição no lixo normal, mas também o minimizar de automedicação indevida. 
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Parte II- Projetos desenvolvidos na Farmácia Serpa Pinto 

Tema 1- Cessação Tabágica 

1. Enquadramento, objetivos e escolha do tema 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo é a primeira 

causa evitável de doença, de morte prematura nos países desenvolvidos e é responsável por 

sete milhões de mortes, por ano, em fumadores e ex-fumadores. É também conhecido que 1 

em cada 2 fumadores de tabaco vão morrer com uma doença relacionada ao mesmo e que 

perderão cerca de 10 anos de esperança média de vida [35]. Atualmente a relação entre o 

consumo de tabaco e o aparecimento de outras doenças está bem definida, em especial para 

o cancro (também em locais extra pulmões), doenças no aparelho respiratório, efeitos ao nível 

da saúde reprodutiva e ainda doenças do aparelho cardiovascular [36].  

Estima-se que 20% da população portuguesa, com mais de 15 anos, é fumadora ativa.  

Nos últimos resultados do Instituto Nacional de Aaúde (INS) de 2014, aquando da 

comparação com os resultados de 2005/2006, verificou-se um aumento das mulheres 

consumidoras de tabaco e uma diminuição nos homens consumidores do mesmo [37]. 

 Tendo em conta que o tabagismo é um problema de saúde pública e que cada vez 

mais é abordado, é fulcral o papel do farmacêutico nesta temática ao nível do aconselhamento 

e consciencialização dos utentes [38-39]. Ao longo do estágio fui observando que vários 

utentes procuravam aconselhamento para a cessação tabágica e a dispensa, ainda 

considerável, de MNSRM e MSRM para o tratamento desta adição.  

 Desta forma, decidi abordar o tema da Cessação tabágica como celebração do Dia 

Internacional do Não Fumador, dia 17 de novembro, de forma a alertar os utentes dos riscos 

e também abordar o aconselhamento e as várias opções disponíveis no mercado ao nível dos 

MNSRM que podemos aconselhar aos utentes. Assim, pretendia que estes entendessem os 

malefícios do uso do tabaco e ponderassem a sua descontinuação, através do conhecimento 

do que se carateriza o mesmo e os efeitos a longo prazo. 

 
2. Constituintes do tabaco 

 O fumo do tabaco contém uma fase gasosa e uma fase de partículas, nas quais estão 

identificados mais de 4000 compostos diferentes potencialmente nocivos para a saúde. O 

componente fundamental da fase gasosa é o monóxido de carbono que vai levar ao aumento 

da viscosidade do sangue e consequentemente ao aumento do risco de Acidente Vascular 

Cerebral (AVC). Já a fase de partículas contempla a nicotina, como fator de adição, e o 

alcatrão que contém formaldeído, benzeno, chumbo e outras substâncias. Existem ainda 

substâncias irritantes e quase todas contribuem para a carcinogénese [40].  

 
3. Nicotina e dependência 

 Existem diversas formas do consumo de tabaco através dos cigarros, cachimbos, 

tabaco de mascar, charutos e ainda o cigarro eletrónico, este último que não recorre à 

combustão para a libertação da nicotina. Todas as formas de tabaco referidas anteriormente 
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têm por base a libertação da nicotina- alcaloide vegetal encontrado nas folhas do tabaco 

Nicotiana tabacum- para o SNC que vai provocar a dependência psicológica e física [41]. 

 A nicotina vai ser transportada para os pulmões e apresenta uma absorção 

extremamente rápida, cerca de 8 a 10 segundos após a inalação vai atingir o cérebro, e assim 

a ativar os recetores colinérgicos nicotínicos (nAChRs) que vão produzir dopamina e esta vai 

ser libertada posteriormente no núcleo accumbens [42-43]. A ação da nicotina vai induzir 

vários efeitos fisiológicos, mas em pequenas concentrações, leva: ao aumento da 

concentração, memória e vigilância, e ao efeito ansiolítico, relaxante e tranquilizante. Já em 

concentrações elevadas vai levar a efeitos depressivos. No Sistema nervoso periférico (SNP) 

vai desencadear efeitos cardiovasculares como o aumento da PA, frequência cardíaca e 

vasoconstrição generalizada (periférica e coronária) [43].  

A nicotina vai atuar como uma substância que induz o comportamento compulsivo 

persistente e periódico em utilizar o tabaco, indutora de tolerância, para obter a sensação dos 

efeitos físicos e/ou psíquicos de forma a evitar os sintomas de abstinência. São sintomas de 

abstinência conhecidos: raiva, ansiedade, agitação, insónias, incapacidade de concentração, 

irritabilidade e aumento do apetite [41].  A exposição continuada da nicotina vai fazer com que 

os nAChRs aumentem, sendo essa a razão de haver tolerância e um maior consumo com o 

passar do tempo para obter os efeitos iniciais [44-46].  

De maneira geral, a suscetibilidade à nicotina varia consoante o indivíduo e, portanto, 

daí haver diferentes graus de dependência à mesma. Essa suscetibilidade deve-se à 

variabilidade genética interindividual da CYP2A6, que é uma isoenzima do citocromo P450, e 

é responsável pela metabolização da nicotina [47]. 

 
4. Tratamento não farmacológico e farmacológico  

A cessação tabágica inicia-se sempre por medidas não farmacológicas tais como: 

• Prática do exercício físico: reduz a vontade de fumar e os sintomas da abstinência do 

tabaco; 

• Alimentação saudável e equilibrada: para que não haja o aumento de peso 

caraterístico da etapa, mas também a redução do consumo de bebidas excitantes tais 

como o álcool e o café; 

• Compromisso social e individual: Este ponto parece ter um elevado impacto no 

sucesso da pessoa, pois ao se comprometer consigo mesmo e com os que estão à 

sua volta, vai induzir uma maior responsabilização. É importante que a pessoa 

marque no calendário o dia específico em que inicia a cessação tabágica [48].  

O tratamento farmacológico deve ser ponderado em fumadores que demonstrem o desejo 

em deixar de fumar, cujo consumo médio diário seja superior a dez cigarros, de forma a obter 

maior sucesso na cessação tabágica [49]. Desta forma os fármacos que são recomendados 

atualmente vão dividir-se como fármacos de primeira e de segunda linha, consoante os efeitos 

secundários mais ou menos pronunciados e eficácia maior ou menor.  

Os fármacos de primeira linha englobam a Terapêutica de Substituição de Nicotina (TSN), 

o Bupropiom (Wellbutrin® XR, GSK) e a Vareniclina (CHAMPIX®, Pfizer). Estes fármacos são 

os que devem ser aconselhados aos fumadores que queiram iniciar a cessação tabágica 
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exceto quando existem contraindicações ou se tratam de grávidas, adolescentes ou 

fumadores ocasionais [49]. Os fármacos de segunda linha incluem a Clonidina e a Nortriptilina, 

e apenas são utilizados quando os de primeira linha são contraindicados ou se não se 

demonstrarem suficientes [49].  

 
 4.1. Terapêutica Substituição Nicotínica 

 A TSN baseia-se na utilização de fármacos com nicotina para que seja mais fácil 

substituir a nicotina que se encontrava no tabaco e diminuir os sintomas de abstinência no 

indivíduo. Existem diversos tipos de formulações aprovadas pelo INFARMED tais como 

gomas mastigáveis, sistemas transdérmicos (ST), comprimidos de chupar e o spray para 

pulverização bucal. As formulações distinguem-se pelas caraterísticas farmacocinéticas e 

dessa forma são indicadas consoante o tipo de indivíduo [49].  

O objetivo desta terapêutica é a diminuição da dosagem ao longo do tempo até 

completa cessação da necessidade de nicotina. Ao se realizar a TSN é necessária a cessação 

do tabaco por completo. 

Existem contraindicações para o uso da TSN tais como: enfarte agudo do miocárdio 

recente (duas semanas após); angina instável; arritmias cardíacas graves, gravidez e 

amamentação, crianças (<18 anos) e AVC em evolução [49]. 

 
4.1.1. Gomas mastigáveis 

 As gomas mastigáveis caraterizam-se por libertar nicotina de forma controlada, que 

vai ser absorvida pela mucosa bucal. A absorção é mais lenta do que a que ocorre ao fumar 

um cigarro, sendo que a concentração máxima de nicotina só é atingida vinte minutos após o 

início da mastigação da goma [49]. 

 As dosagens das gomas são de 2 e 4 mg, com diferentes sabores e consistência, de 

modo a haver variedade e maior adesão à terapêutica. A dose é escolhida consoante o 

número de cigarros que o fumador consome, sendo que a de 4 mg é aconselhada a quem 

fuma mais de vinte cigarros por dia. A dose inicial corresponde a 8 a 12 gomas diárias nos 

primeiros 3 meses e depois é recomendado a redução gradual para 1 a 2 gomas diárias [49]. 

 A utilização da goma faz-se a mastigar lentamente até sentir um sabor forte, que ocorre 

aquando da libertação da nicotina, colocar a goma junto à bochecha um a dois minutos até 

suavizar o sabor e posteriormente mastigar lentamente até a inexistência de sabor durante 

trinta minutos [49-50].  

 Os efeitos secundários frequentes das gomas são: irritação da mucosa oral e faríngea, 

soluços, ulcerações, indigestão, aumento de problemas odontológicos e dor aquando a 

mastigação devido a problemas nos músculos e articulações circundantes. São 

contraindicadas a pessoas com patologias da orofaringe, nas articulações circundantes e que 

usam próteses dentárias amovíveis [49-50].  
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4.1.2. Comprimidos para chupar 

 Os comprimidos para chupar vão libertar nicotina ao serem chupados constantemente 

e uniformemente, não devendo ser mastigados ou deglutidos. 

 As dosagens dos comprimidos são de 1,5, 2 mg e 4 mg, com diferentes sabores, cuja 

nicotina é libertada ao chupar e apresenta a vantagem de libertar 25% mais que as gomas de 

mascar.  Outra vantagem relativamente às gomas é que pode ser utilizados por pessoas com 

problemas nas articulações ao mascar e com próteses dentárias amovíveis pois não vão 

aderir [49].  

 Os efeitos secundários mais frequentes são: irritação da orofaringe, aumento da 

salivação, soluços e ligeiras alterações digestivas [49].  

 
4.1.3. Sistemas transdérmicos  

 Nos ST há uma libertação constante de nicotina que vai ser absorvida através da pele, 

que atinge a concentração máxima entre as 4 horas e as 10 horas. 

 Existem ST de 16 horas e 24 horas, que diferem na duração que o sistema fica em 

contacto com a pele até ser necessária a sua troca. Nos ST de 24 horas existem dosagens 

de 7, 14 e 21 mg e nos ST de 16 horas existem dosagens de 5, 10 e 15mg de nicotina. 

Atualmente, apenas existem e estão aprovados pelo INFARMED os ST de 24 horas [49].  

 Tal como as gomas mastigáveis, se estivermos perante um fumador de mais de 20 

cigarros por dia, este deve iniciar pelo ST de 21 mg durante 6 semanas. Após as 6 semanas 

deve passar para o ST de 14 mg e após 6 semanas diminuir para o ST de 7 mg que deve 

manter 2 semanas até cessar o tratamento. Cada ST deve ser aplicado de manhã em pele 

limpa, seca e íntegra e retirados após 24 horas. O local onde é colocado o ST deve várias 

para evitar os efeitos adversos mais frequentes que são: irritação cutânea e prurido [49]. 

 Podem ocorrer efeitos secundários menos frequentes como: insónias, náuseas, 

cefaleias, taquicardia, entre outros aquando de uma sobredosagem.  

 
4.1.4. Spray para pulverização bucal 

 Em Portugal, o único spray disponível no mercado é o Nicorette Bucomist® (Johnson 

& Johnson) que contém 1 mg de nicotina por cada dose.  É utilizado tal como as anteriores 

formulações, mas tem como indicação principal o alívio rápido da vontade de fumar. Desta 

forma, deve ser feita 1 a 2 pulverizações quando a pessoa sente vontade de fumar um cigarro. 

Para uma maior eficácia, aquando da pulverização não se deve inalar e após a mesma não 

se deve engolir durante uns segundos [51]. 

 O tratamento com o spray para pulverização bucal é efetuado através de 3 etapas, 

durante 12 semanas, que são: 

• Etapa 1: 1 a 2 pulverizações quando a pessoa sente o desejo de fumar ou nas 

alturas que fumava. Pode fazer até 4 pulverizações por hora nunca excedendo 

as 64 pulverizações por dia e esta etapa deve ser mantida entre a 1ª e 6ª 

semana;  
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• Etapa 2: Início da etapa de desmame, deve haver a redução para metade do 

número de pulverizações necessárias na primeira etapa. Esta deve decorrer 

entre a 7ª e a 9ª semana; 

• Etapa 3: É a etapa final de desmame e deve haver a redução para o máximo 

de 4 pulverizações ao dia entre a 10ª e a 12ª semana. Após as 12 semanas 

deve ser descontinuado. 

Os efeitos secundários são semelhantes às TSN com igual local de atuação [51].  

 
 4.2. Terapêutica não nicotínica 

4.2.1. Bupropiom 

 O Bupropiom (Wellbutrin® XR, GSK) é um antidepressivo e foi o primeiro fármaco não 

nicotínico a ser aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) e a ser utilizado para a 

cessação tabágica. Apresenta uma eficácia semelhante à TSN, mas inferior à Vareniclina 

(Champix®, Pfizer) [49]. O seu mecanismo de ação na cessação tabágica é desconhecido, 

mas sabe-se que vai inibir a recaptação da noradrenalina e da dopamina, aumentando desta 

forma os níveis de catecolaminas extracelulares, e apresenta-se como antagonista dos 

recetores nicotínicos [49,52]. O Bupropiom vai reduzir os sintomas de abstinência e o desejo 

compulsivo de fumar, mas também vai limitar o aumento de peso caraterístico. 

 O tratamento inicia-se com uma dose recomendada de 150 mg na primeira semana 

de tratamento, que é elevada posteriormente para 300 mg diários divididos em duas tomas, 

com um intervalo de toma de 8 horas para minimizar o risco de toxicidade. A alteração de 

dosagem deve ser realizada ao 7º dia depois de início do tratamento. O abandono do tabaco 

deve ser feito aquando do início da segunda semana de tratamento. A duração do tratamento 

deve ser de 7 a 9 semanas, mas caso haja uma recaída deve ser interrompido [49].  

 Os efeitos secundários mais frequentes são: insónias, boca seca, náuseas, ansiedade 

e cefaleias [53]. 

 
4.2.2. Vareniclina 

A Vareniclina ou vulgarmente conhecida como Champix® ( 

Pfizer), foi aprovada para o tratamento da dependência do tabaco pela EMA em 2006 e o seu 

uso em Portugal foi autorizado em 2007 [49,55].  A Vareniclina apresenta-se como agonista 

parcial dos recetores colinérgicos nicotínicos, em especial da subunidade α4β2, produzindo 

assim um efeito semelhante à nicotina e diminuindo os sintomas de abstinência [49]. A grande 

particularidade deste fármaco apresenta-se pela capacidade de conseguir deslocar a nicotina 

dos recetores e bloqueá-los, e desta forma se houver um consumo simultâneo de tabaco e 

Vareniclina, há uma menor sensação de prazer do tabaco [54-55]. 

O tratamento tem a duração de 12 semanas e deve ser iniciado 1 a 2 semanas antes 

do dia escolhido para a cessação tabágica. Para diminuir o risco de efeitos secundários, a 

dose deve ser aumentada progressivamente em que: nos primeiros 3 dias há a toma de 1 

comprimido de 0,5 mg e do 4º ao 7º dia 1 comprimido de 0,5 mg, 2 vezes ao dia. A partir do 

7º dia e até completar 12 semanas de tratamento, devem ser tomados 2 comprimidos ao dia 

de 1 mg [49] 



                             Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

25 
Ariana Catarina Freitas Martins 

Os efeitos secundários mais frequentes são semelhantes aos da TSN e do bupropiom 

como: náuseas, insónia e cefaleias. Existem ainda efeitos secundários graves como sintomas 

de depressão e ideação suicida [55]. Desta forma a terapêutica é desaconselhada a grávidas 

e amamentação, crianças (<18 anos) e doentes com história psiquiátrica [55].  

 

 4.3. Outras terapêuticas 

 Existem ainda fármacos de 2ª linha e utilizados off-label na cessação tabágica como a 

Clonidina e a Nortriptilina [49].  

A Nortriptilina apresenta-se como antidepressivo tricíclico e é utilizado para diminuir a 

probabilidade de depressão aquando da abstinência e diminuir os riscos de reincidência. A 

dosagem inicial é de 25 mg/dia a 75 mg/dia, que é aumentada gradualmente, durante 12 

semanas [49]. 

Já a Clonidina é um agonista α2-adrenérgico que é utilizado no tratamento da 

hipertensão e para reduzir os sintomas de privação devido ao uso do álcool e opiáceos. Desta 

forma demonstra aplicabilidade na diminuição da abstinência do tabaco e a dosagem é de 

0,15 mg/dia a 0,75 mg/dia, durante 3 a 10 semanas. A utilização deste fármaco tem sido 

limitada devido à elevada incidência dos efeitos adversos como a hipotensão, a sedação, 

diarreia, secura da boca, entre outros [49]. 

5. Ação na FSP- Panfletos Cessação tabágica “Fumar? Não obrigado, gosto de viver” 

 Decidi elaborar os panfletos acerca da temática pois mesmo com o atual conhecimento 

dos malefícios do uso do tabaco continua a existir uma grande parte da população que fuma 

e com grande incidência nas faixas etárias mais jovens. Desta forma e com o aproximar do 

Dia Internacional do Não Fumador a 17 de novembro, decidi que iria elaborar algo que fosse 

de leitura fácil e rápida interiorização ao nível dos malefícios, mas também focar os 

tratamentos disponíveis para AF ao utente. 

 Assim, elaborei os panfletos (Anexo 6) e uma base para os mesmos em forma de 

cigarro para fazer a alusão ao tema e tornar os panfletos mais chamativos. Estes foram 

expostos no balcão (Anexo 7) desde o dia 2 até ao dia 21 de novembro de 2018 para chamar 

a atenção e aquando dos atendimentos foram distribuídos panfletos a cada utente. No 

panfleto abordei os comprimidos sublinguais que já existiram, mas atualmente não estão 

comercializados em Portugal. Decidi apenas abordar MNSRM e produtos que pudesse 

aconselhar e daí não abordar as outras terapêuticas existentes com MSRM. 

 Durante a altura que os panfletos estiveram expostos tive a oportunidade de realizar 

um atendimento personalizado aos utentes que queriam iniciar a cessação tabágica e a 

utentes que já haviam realizado, mas que necessitam de mais informação e avaliação do 

método utilizado. 

Abordando um caso específico, uma utente deslocou-se à farmácia para a medição da 

PA e, ao ver os panfletos, demonstrou interesse em deixar de fumar por razões de saúde e 

decidi elaborar um plano de cessação tabágica. A mesma fumava 25 cigarros por dia e 

apresentava poucos recursos económicos para iniciar a TSN, que apresenta um custo 

médio/elevado, e inicialmente aconselhei os ST neste caso, pois demonstrou ser o mais eficaz 

e com a melhor relação preço/eficácia no caso. Passado uma semana, a utente voltou à 
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farmácia e comprou os ST de 21 mg para o início do tratamento e manteve o mesmo por 4 

semanas. Infelizmente a utente por ter como patologia a depressão, não conseguiu 

ultrapassar a ansiedade e a necessidade de fumar e teve uma recaída. Após conversa com a 

utente, decidi que a TSN não iria ser suficiente para a mesma e aconselhei a ida ao médico 

para iniciar tratamento fármacos não nicotínicos como a vareniclina. 

 

Tema 2- Saúde Oral 

1. Enquadramento, importância e escolha do tema 

 Ao longo do estágio tive a oportunidade, em diversas ocasiões, de aconselhar e 

dispensar produtos para a higiene oral para todas as faixas etárias, verificando assim que a 

maioria dos utentes demonstrava algum cuidado pela sua saúde oral. Mas, na maioria dos 

casos, os utentes que procuravam esses produtos vinham aconselhados pelo médico ou só 

após a ocorrência de alguma patologia oral, o que demonstrava que a preocupação decorria 

dessas situações e por poucas vezes por iniciativa própria.  

 A Saúde oral apresenta-se como a saúde da cavidade oral, a qual é um importante 

fator para a saúde e qualidade de vida geral do indivíduo. Conservar a saúde oral através da 

higiene diária é o primeiro passo para evitar situações como doenças nas gengivas, 

apodrecimento e respetiva queda de dentes, a má mastigação, a dificuldade em falar e até o 

medo de sorrir [56].  

 Atualmente, e mesmo com vários programas de promoção para a saúde oral, a 

incidência de doenças nesta área apresenta-se bastante elevada em que: de acordo com a 

OMS, perto de 100% dos adultos e 60 a 90% das crianças em idade escolar apresentam 

cáries; 15 a 20% dos adultos com idades entre os 35 e 45 anos apresentam doença 

periodontal severa, que pode levar à perda de dentes, e aproximadamente 35% da população 

dos 65 aos 74 anos não apresenta dentes naturais [56]. Pode-se concluir que este tema, 

embora seja abordado, precisa de um reforço de educação e de incentivo à higiene oral 

adequada para minimizar e prevenir estas doenças orais, que apresentam um impacto 

elevado na qualidade de vida de cada indivíduo.  

Deste modo, decidi que iria fazer uma palestra acerca da importância da saúde oral 

para crianças pois considero-as o público-alvo para este tema. Escolhi este grupo em 

específico porque acredito que os hábitos de higiene em criança vão definir a higiene oral e a 

saúde oral ao longo da vida, prevenindo patologias futuras. As crianças têm uma grande 

capacidade de absorção da informação que lhes é passada e desta forma vão adquirir hábitos 

corretos para que ao longo da sua vida possam manter uma boa saúde oral. 

 

2. Patologias orais 

 Patologias orais são todas aquelas doenças que afetam a cavidade oral do indivíduo 

e as mais comuns são a cárie dentária e a doença periodontal [57-58]. Deste modo definem-

se: 
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• Cárie dentária: Vai aparecer e/ou desenvolver devido a bactérias, aquando da 

presença de açúcares, que produzem um ácido que vai atuar nos dentes. Esta ação 

ocorre devido à placa bacteriana que corresponde a uma película incolor (biofilme) que 

se vai depositando sob os dentes e as gengivas. Assim, as bactérias presentes na 

placa bacteriana, vão “alimentar-se” dos açúcares presentes na alimentação como 

bebidas açucaradas e alimentos ricos em açúcar que vai levar à produção do ácido. 

Este ácido, após repetidas vezes, vai levar à formação da cárie dentária. Esta vai 

originar dor, mau hálito e sensibilidade como sintomas, e a longo prazo e sem 

tratamento, pode levar a uma infeção e a perda do dente [59].  

• Doença periodontal: É a doença que afeta a gengiva até ao osso que suporta o dente. 

Existem 3 estadios que correspondem à periodontite avançada, a periodontite e a 

gengivite, respetivamente da mais grave à menos grave. Tal como a cárie dentária, a 

doença periodontal tem origem na placa bacteriana e posteriormente na sua evolução 

em tártaro, não remoção da placa que vai calcificar, que leva as bactérias a infetar a 

gengiva e os dentes circundantes. São sintomas da patologia: gengivas que sangram 

facilmente aquando da escovagem ou uso de fio dentário; gengivas inchadas, 

retraídas, avermelhadas ou doridas; mau hálito; pus circundante ao dente e gengiva; 

dores aquando da mastigação e ainda sensibilidade dentária [60].  

 2.1 Prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças orais 

 Acerca da prevenção das doenças orais, esta passa essencialmente pela boa prática 

de higiene oral e de uma alimentação cuidada que seja pobre em alimentos e bebidas 

açucaradas, de forma a diminuir a formação de placa bacteriana. A principal base da correta 

higiene oral abrange três pontos chave: 1º escovagem, durante 3 minutos, 2 a 3 vezes ao dia 

com uma escova de cerdas suaves e com a técnica adequada à boa limpeza; 2º pasta de 

dentes e 3º colutório, em que ambos devem ser ajustados consoante a necessidade individual 

de cada indivíduo. Acresce ainda um 4º ponto, essencial em todos os adultos e nas crianças 

acima dos 8 anos, que compreende a passagem do fio dentário que deve ser utilizado uma 

vez ao dia [61-62].  

 A Saúde Oral tem um elevado impacto na saúde geral do indivíduo em que vai auxiliar 

a uma melhor qualidade de vida e na nossa comunicação e interação com os outros. Os 

dentes estão na base da mastigação, do sorriso, do discurso, entre outras funções, o que faz 

com que adquiram uma relevância na vida de cada um de nós.  

Aquando da suspeita de uma doença oral, o indivíduo deve atender aos sintomas que 

sente e deve procurar, de imediato, um profissional de saúde qualificado como o médico 

dentista. Desta forma, o profissional pode realizar o diagnóstico e adequar o melhor 

tratamento a cada indivíduo para restabelecer a sua saúde oral. 

 

3. Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral  

 O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO) iniciou-se em 2002 e tem 

como objetivo a promoção da saúde e a prevenção da cárie dentária, mas infelizmente este 

programa não está disponível nas ilhas e apenas em Portugal Continental. Esta ação é 

assegurada pelas equipas de saúde escolar e ocorre através da atribuição de um cheque-

dentista, a grupos chave, a utilizar em médicos dentistas aderentes ao programa. Através do 
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programa, consegue-se promover cuidados de saúde e prevenir a doença de modo a reduzir 

a incidência de doenças orais [63].  

 São beneficiários do PNPSO: grávidas com cuidados pré-natais no SNS; idosos 

beneficiários do Complemento solidário no SNS; crianças dos 0 aos 15 anos, inclusivamente, 

a frequentar o ensino público e IPSS; utentes portadores de VIH/SIDA [63].  

 Ao programa podem aderir os médicos dentistas e estomatologistas, ambos inscritos 

na respetiva ordem, e os higienistas orais sob a orientação dos médicos aderentes. Para 

aderirem é necessário preencher um formulário eletrónico e depois passam a integrar a lista 

dos médicos aderentes disponível em https://www.saudeoral.min-

saude.pt/pnpso/public/index.jsp. 

 O utente pode escolher qualquer profissional que esteja presente na lista dos médicos 

aderentes e deve consultar o mesmo médico quando do período de utilização. A lista de 

médicos aderentes encontra-se organizada por distrito, concelho e freguesia de forma a ser 

mais acessível a pesquisa. Caso seja necessário alterar o médico, é necessário efetuar um 

pedido ao centro de saúde e só pode ocorrer nas seguintes exceções: 1) Incompatibilidade 

entre o médico e o utente; 2) mudança de morada do utente e 3) saída do médico aderente 

do PNPSO [63]. 

 

4. Palestra - “A Importância da Saúde Oral” 

 Ao pesquisar acerca da temática, demonstrei interesse à orientadora da farmácia em 

realizar uma palestra a crianças. Deste modo, a orientadora abordou a diretora do colégio 

CBE para a atividade e este demonstrou interesse e aceitou receber-nos.  

 A apresentação “A Importância da Saúde Oral”, em PowerPoint (Anexo 8), foi realizada 

no dia 7 de fevereiro, na parte da manhã, à turma do 3º ano do Colégio CBE (Anexo 9). Desta 

forma pretendia sensibilizar as crianças para a importância dos cuidados na higiene oral e 

averiguar os seus conhecimentos acerca da área, tornando a apresentação mais leve e 

interativa. De forma a passar a mensagem de forma eficaz e também a passar informação 

aos pais, oferecemos brindes com uma amostra de pasta de dentes, adequada à idade, e um 

folheto com diversas informações e a correta técnica de escovagem. Estes brindes (Anexo 

10) foram solicitados pela farmácia ao representante da Pierre Fabre Oral Care® que 

rapidamente os cedeu. 

 Como referi anteriormente, o objetivo da realização da palestra foi, essencialmente, 

passar os conhecimentos necessários para que as crianças pudessem realizar uma eficaz 

higiene oral para prevenir patologias futuras, como por exemplo as cáries que são frequentes 

da faixa etária em questão.  

 4.1. Conclusão 

Aquando da apresentação, as crianças mostraram-se muito motivadas a participar e a 

partilhar as suas experiências ao nível dos hábitos de higiene e da experiência no dentista. 

Todas as crianças que participaram demonstraram um grande conhecimento da área, mas 

ainda assim haviam situações desajustadas (exemplo: partilha de escova de dentes; pasta de 

dentes desadequada à idade) e demonstraram interesse em aprender mais.  
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 No final da atividade e ao distribuir os brindes, tive várias crianças a agradecer a 

atividade e a realizarem perguntas acerca dos hábitos que mantinham e se seriam os corretos. 

 No geral considero que foi uma atividade prazerosa, bem-sucedida e feliz, na medida 

em que pude ter contacto com uma faixa etária que não era frequente na farmácia e que na 

palestra adquiriram mais voz para expressar as suas opiniões. 

 

Tema 3- Rastreio Cardiovascular 

1. Enquadramento, objetivos e escolha do tema 

 Ao longo do estágio deparei-me com o elevado número de dispensas de fármacos 

anti-hipertensores, isolados ou em associação, para o tratamento da hipercolesterolemia, 

havendo uma grande percentagem dos utentes da FSP com HTA e hipercolesterolemia. 

Concomitantemente e como já referido na primeira parte do relatório, havia uma elevada 

afluência diária dos utentes para a medição de parâmetros bioquímicos e medição da PA, 

demonstrando uma grande preocupação com estes dois fatores de risco (FR) bastante 

conhecidos para a saúde cardiovascular (CV).  

 Ao longo dos anos, a saúde CV da população tornou-se na principal causa de morte 

nos países desenvolvidos, o que se deve em grande parte ao estilo de vida da população que 

rapidamente passou a ser um problema de saúde pública. As doenças CV (DCV) encontram-

se no topo das dez causas de morte designadas pela OMS [64]. Sendo também um importante 

FR, a obesidade e o excesso de peso têm um papel de elevada importância que nos últimos 

anos têm aumentado. De acordo com a OMS, em 2016, 39% da população mundial adulta 

encontra-se com excesso de peso, que é definida por um IMC acima de 25 kg/m2. E que 13% 

da população mundial adulta é obesa, apresentando um IMC acima de 30 kg/m2 [65]. 

 Considerando todos os fatos anteriormente referidos, decidi que iria realizar um 

rastreio para avaliar o risco cardiovascular (RCV) de cada utente que quisesse participar, de 

modo a avaliar a saúde (CV) dos utentes da FSP e verificar se os parâmetros medidos se 

encontravam dentro dos valores normalizados. 

 

2. Doenças cardiovasculares 

 De acordo com alguns estudos, as DCV são responsáveis por um terço das mortes e 

de incapacidades em Portugal [66]. Estas são definidas por doenças que envolvem o sistema 

CV, tanto na obstrução dos vasos sanguíneos como no seu estreitamento pelas placas de 

aterosclerose, que podem ocorrer devido a uma origem ambiental/social (designados hábitos 

de vida) ou a uma origem genética, com o peso do fator hereditariedade. 

 As DCV são na sua maioria evitáveis e podem ocorrer e ter um maior desenvolvimento 

devido ao peso dos FR, estes que se dividem em FR modificáveis e não modificáveis [67]. 

Com o aumento do número de FR presentes num indivíduo, vai haver uma maior 

probabilidade de desenvolver uma DCV pois os FR vão atuar de forma sinérgica para o 

aumento dessa probabilidade e, assim, ter um impacto negativo na saúde CV. Logo, é de 
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extrema importância que ao avaliar cada indivíduo, se saiba quais os FR que este possui para 

que se possa abordar o problema de forma personalizada a cada caso. Assim, os FR 

modificáveis são aqueles que advêm do estilo de vida do utente e nos quais se podem efetuar 

medidas de intervenção e correção para que possam prevenir. Já os FR não modificáveis são 

os inerentes ao indivíduo e nos quais não é possível efetuar a prevenção [67].  

São FR modificáveis: o tabagismo; a HTA; a dislipidemia; a diabetes mellitus; a 

obesidade; o sedentarismo, stress e o álcool. São FR não modificáveis: a idade; o sexo 

masculino e a hereditariedade [67-68]. Tendo em conta os fatores modificáveis listados, 

conclui-se a importância de monitorizar alguns parâmetros indicativos desses fatores, como 

por exemplo: o CT, a glicemia e a PA. 

 O colesterol é produzido pelo fígado e faz parte de todas as células animais, existindo 

na membrana, e possui um papel importante para garantir o bom funcionamento das células 

[69]. Assim, o colesterol para ser transportado no nosso organismo, recorre a proteínas que 

após a ligação do colesterol à proteína passam a chamar-se de lipoproteínas. Deste modo, 

as que são relevantes para o perfil lipídico do indivíduo são as Low Density Lipoproteins (LDL), 

as High Density Lipoproteins (HDL) e o CT. As LDL são as que se caraterizam como “mau” 

colesterol pois têm um papel aterogénico, pois ao oxidarem e se depositarem nas artérias, 

leva à obstrução das mesmas. Ao contrário do anterior, o HDL tem um papel não aterogénico, 

pois vai remover o LDL das paredes das artérias [70-71]. Deste modo pode-se concluir que o 

ideal será sempre obter um valor de LDL inferior ao do HDL para não haver a formação de 

placas de aterosclerose. Quando tal não ocorre, e ao existirem outros FR, há uma grande 

probabilidade de ocorrer um evento CV.  Neste momento, o valor dos níveis de colesterol 

impostos pela Direção-Geral da Saúde (DGS), são: CT < 190 mg/dL; LDL < 115 mg/dL; HDL 

> 50 mg/dL [69,72-74]. 

 A PA deve ser medida quando o utente se desloca à consulta de rotina, ou no caso da 

população de risco e/ou com HTA, deve ser medida regularmente como meio de controlo da 

patologia e de forma a evitar efeitos prejudiciais a longo prazo. A HTA define-se pelo aumento 

da resistência ao fluxo sanguíneo pelas arteríolas. A PA traduz-se pela fórmula: 

PA = DC × RVP 

DC (Débito Cardíaco) = Produto entre a frequência cardíaca e volume sistólico; RVP (Resistência 

Vascular Periférica) [75-76]  

 Os valores ótimos, para a população, da PA são de 120/80 mmHg. A HTA define-se 

quando existem valores da Pressão Arterial Sistólica (PAS) > 140 mmHg e/ou valores da 

Pressão Arterial Diastólica (PAD) > 90 mmHg. Deste modo existem classificações da HTA 

consoante os valores obtidos que vai categorizar a HTA em diferentes graus: 

• Grau I: PAS 140-159 mmHg e/ou PAD 90-99 mmHg; 

• Grau II: PAS 160-179 mmHg e/ou PAD 100-109 mmHg; 

• Grau III: PAS ≥ 180mmHg e/ou PAD ≥ 110 mmHg; 

• Hipertensão Sistólica Isolada: PAS > 140 mmHg e PAD < 90 mmHg. 

O grau de hipertensão é definido pelo nível mais elevado de PA, seja a sistólica ou a 

diastólica, podendo ser classificado como grau 1,2 e 3 [66,77]. 
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São sintomas que alertam da ocorrência de PA elevada: dores de cabeça fortes, 

tonturas e hemorragias nasais [78]. Desta forma, as pessoas com HTA diagnosticada 

conseguem perceber quando a PA está alterada e dirigir-se à farmácia ou ao médico para 

analisar a situação, casos estes são frequentes na farmácia. 

Para prevenir a ocorrência de HTA pode-se atuar preventivamente como por exemplo: 

incentivar a prática de exercício físico regular de baixo impacto como caminhadas, a 

diminuição da ingestão de sal e de comida com elevado teor de gordura saturada, a 

diminuição do consumo de tabaco e álcool.  

3. Terapêutica 

 Aquando do diagnóstico de patologias que intervêm na saúde CV, como são exemplos 

a HTA ou a hipercolesterolemia, a abordagem terapêutica, em casos menos graves, inicia-se 

pelas medidas não farmacológicas. Estas medidas envolvem alterações do estilo de vida 

como: manter uma alimentação equilibrada e variada (com consumo de poucas gorduras); um 

controlo do peso e respetivo IMC; a moderação do consumo de álcool, caso seja necessário; 

a cessação tabágica, caso seja necessário e ainda a prática regular de exercício físico 

moderado. 

 Quando esta primeira abordagem não farmacológica não é suficiente, é feita a 

intervenção farmacológica exclusiva de pessoa para pessoa. 

 3.1 Tratamento da HTA- Anti-hipertensores  

Os fármacos anti-hipertensores podem ser classificados de acordo com o seu principal 

mecanismo de ação, sendo os seguintes, os considerados fármacos de 1ª linha: 

• Bloqueadores β: São exemplos de SA, mais utilizadas hoje em dia, dentro da 

classe: o Carvedilol e Nebivolol; 

• Diuréticos: São exemplos de SA, mais utilizadas atualmente, a 

Hidroclorotiazida, Indapamida e Furosemida; 

• Bloqueadores da entrada do cálcio: São exemplos dos mais usados o 

Verapamilo e a Amlodipina. 

• Inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECAs): São os fármacos 

mais utilizados e que mais dispensei na FSP. São exemplos o Enalapril, 

Lisinopril, Fosinopril, Perindopril e Ramipril. 

• Antagonistas dos recetores da angiotensina (ARAs): São exemplos o Losartan, 

Irbesartan, Candesartan, Telmisartan, Valsartan e Olmesartan [66]. 

Existem ainda medicamentos com a associação de diferentes tipos de anti-

hipertensores como: o TWYNSTA® (Boehringer Ingelheim), que consiste na associação de 

um Bloqueador da entrada do cálcio (Amlodipina) com um ARA (Telmisartan) [79]; ZOLNOR® 

(Menarini), com a associação de um Bloqueador da entrada do cálcio (Amlodipina) com um 

ARA (Olmersartan) [80]; ZOLNOR HTC® (Menarini), que tem a composição igual ao 

ZOLNOR® mas acresce um diurético (Hidroclorotiazida) [81]. 

 Estes medicamentos que são compostos por associações de anti-hipertensores são 

utilizados em casos de HTA persistente que não diminui para os valores alvo com anti-

hipertensores isolados.  
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 3.2 Hipercolesterolemia  

 Existem vários tipos de grupos de fármacos com ação na diminuição do colesterol, que 

diferem entre si pelo mecanismo utilizado para esse efeito final.  

• Estatinas: Sem dúvida o grupo com maior relevância e maior aplicabilidade na 

prática clínica. As Estatinas são a abordagem terapêutica de 1ª linha,utilizada 

em doentes com hipercolesterolemia, quando as medidas não farmacológicas 

não são suficientes. Estas atuam como inibidores da 3-hidroxi-3-metil-glutaril-

CoA redutase (HMG-CoA redutase) e inibem a síntese de colesterol pela via 

mevalonato. São os fármacos mais dispensados para o tratamento da patologia 

e são exemplos: Sinvastatina, a mais utilizada,  Rosuvastatina e a Atorvastatina 

[72] [82-83]. 

Quando a terapêutica com estatinas não é suficiente, então a abordagem terapêutica 

passa para os seguintes fármacos: 

• Ezetimiba [84] 

• Fibratos: CATALIP® (BGP Products) 

• Resinas trocadoras de iões 

• Ácido nicotínico ou niacina 

É de salientar que existem ainda associações de fármacos hipocolesterolemiantes 

como:  PRAVAFENIX® (Laboratoires SMB S.A.) que contém Pravastatina e Fenofibrato [85]; 

INEGY® (MSD) que contém Ezetimiba e Sinvastatina [86]. 

4. Rastreio Cardiovascular- “Sabe qual o seu risco cardiovascular?” 

 4.1 Objetivos 

 Como já referido, o rastreio visou essencialmente saber o RCV total de cada utente 

pelo cálculo do SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) para identificar qual o RCV de 

cada utente: RCV Baixo (<1%), RCV Moderado (≥1% e <5 %), RCV Alto (≥5% e <10%) ou um 

RCV Muito Alto (≥10%). Um objetivo essencial era alertar as pessoas para o significado do 

que é o RCV e o papel decisivo dos FR no cálculo do mesmo de modo instigar mudanças de 

comportamentos menos corretos. Para o cálculo RCV realizado no momento com o utente, 

recorri às tabelas SCORE e ao algoritmo clínico (Anexo 11) que se baseiam no CT, idade e 

PA e FR respetivamente. Estas tabelas utilizam uma escala de cores para demonstrar o maior 

ou menor risco de cada categoria, auxiliando assim a demonstração do risco ao utente. 

 O risco SCORE define-se como o RCV total que é expresso como o risco absoluto de 

morrer de uma doença cardiovascular num período específico de 10 anos [66]. Um objetivo 

adicional era avaliar a eficácia da farmacoterapia que o utente fazia e verificar se a fazia 

corretamente. 

 4.2 Materiais e métodos 

 O Rastreio Cardiovascular realizou-se nos dias 7 e 8 de março na FSP, entre as 9h00 

e as 18h. Inicialmente seria apenas no dia 7, mas devido à boa resposta e interesse 

demonstrado pelos utentes, decidimos alargar até ao dia seguinte. Para a divulgação desta 
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ação efetuei um cartaz (Anexo 12), que foi exposto no espaço interior da farmácia e também 

uma publicação acerca do rastreio no Facebook da FSP (Anexo 13). 

Durante o rastreio era feito um questionário inicial (Anexo 14) a todos os participantes 

de forma a poder avaliar as patologias existentes e os FR para as DCV. Deste modo 

conseguia inferir se o participante tinha alguma patologia das que abordava no rastreio, em 

especial HTA, hipercolesterolemia, diabetes melittus, e se existente a respetiva medicação, 

mas também eventos cardiovasculares como AVC, enfartes ou Ataque cardíaco. No 

questionário também avaliava os hábitos tabágicos, a história familiar com DCV e eventos 

cardiovasculares. De modo a seguir a lei da proteção de dados, apenas recolhi dados como 

a idade e o sexo.  

 Após o questionário realizavam-se as medições dos parâmetros a avaliar que foram: 

• Altura, peso e IMC; 

• PA; 

• Glicemia capilar; 

• CT. 

De seguida foi calculado o risco SCORE a cada participante e realizado o AF adequado 

à situação de cada um, sendo explicado o significado do valor obtido. Os resultados das 

medições foram registados em cartão específico para que pudesse haver um 

acompanhamento persistente dos parâmetros de cada participante. 

 

 4.3 Resultados e discussão 

 Participaram no Rastreio Cardiovascular (Anexo 15) 40 pessoas, em que 11 (27,5%) 

eram do sexo masculino e 29 (72,5%) eram do sexo feminino. No anexo 16 constam os 

resultados do rastreio. A média de idades dos participantes foi de 61,77 anos, o que carateriza 

os utentes que mais frequentam a FSP, havendo ainda 6 participantes com idade inferior a 40 

anos. 

 Acerca dos resultados do IMC, na tabela 1, pode-se verificar que metade dos inquiridos 

obteve um IMC correspondente ao excesso de peso (IMC > 25 kg/m2), o que só por si é um 

FR no desenvolvimento de DCV [87].  

Tabela 1- Distribuição do IMC dos participantes do Rastreio Cardiovascular 

 

 

Relativamente às medições da PA: 11 (27,5%) participantes apresentavam uma PA 

ótima; 7 (17,5%) participantes apresentavam uma PA normal; 6 (15%) participantes 

apresentavam PA normal-alta; 16 (40%) participantes, ou seja a maioria, apresentavam uma 

PA elevada, com PA > 140/90 mmHg. Ainda houve um participante com PA 183/98, que 

 IMC (kg/m2) Participantes 

Abaixo de peso <18,5 0 (0%) 

Peso normal 18,5-24,99 15 (37,5%) 

Excesso de peso 25-29,99 21 (52,5%) 

Obesidade >30 4 (10%) 
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embora tivesse HTA diagnosticada, não tomava medicação para tal. Dos inquiridos, 18 (45%) 

tinham HTA diagnosticada e faziam medicação.  Relativamente a eventos 

cardiovasculares, 1 (2,5%) participante tinha tido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no 

mês anterior ao rastreio e outro participante havia tido um enfarte há alguns anos.  

 Acerca do CT, 15 (37,5%) participantes obtiveram um CT > 190 mg/dL, que é 

considerado elevado e acima dos valores normais e 25 (62,5%) participantes obtiveram um 

CT < 190 mg/dL, sendo estes valores normais. Dos 40 participantes, 18 (45%) estavam 

diagnosticados com hipercolesterolemia e 3 destes não eram medicados para o efeito. 

 Na medição da glicemia, algumas medições foram efetuadas em jejum e outras em 

regime pós-pandrial utilizando diferentes valores de referência consoante a situação. Deste 

modo, dos participantes que estavam em jejum 11 (27,5%) apresentavam uma glicemia 

normal, portanto < 110 mg/dL, enquanto 7 (17,5%) apresentavam uma glicemia > 110 mg/dL 

sendo considerados valores acima dos normais. Destes que obtiveram glicemias acima dos 

valores de referência, 3 (7,5%) eram diabéticos diagnosticados e medicados com valores 

extremamente altos de 243, 283 e 252. Nestes casos abordei o participante para perceber se 

a medicação estaria a ser feita corretamente e como eram os hábitos alimentares, e 

aconselhei medir a glicemia nos dias seguintes para haver um seguimento e no caso de 

continuarem valores acima do normal, reencaminhar para o médico. Acerca dos participantes 

com medições pós-pandriais, 21 (52,5%) apresentavam glicemias < 140 mg/dL, cujos valores 

são normais, e 1 participante (2,5%) apresentava uma glicemia de 149 mg/dL que está 

ligeiramente acima dos valores de referência [88]. 

Aquando do questionário, 2 (5%) participantes eram fumadores e 38 (95%) eram não 

fumadores, dos quais 2 eram ex-fumadores já há mais de 20 anos. 

Relativamente ao cálculo do RCV através do SCORE, 19 (47,5%) participantes 

apresentavam um RCV Baixo (<1%), 18 (45%) participantes apresentavam um RCV 

Moderado (≥1% e <5 %), 2 (5%) participantes tinham um RCV Alto (≥5% e <10%) e 1 (2,5%) 

participante apresentavam um RCV Muito Alto (≥10%) devido ao enfarte que tinha tido 

recentemente. 

 4.4. Conclusão 

 Durante a realização do rastreio consegui perceber que os utentes da farmácia 

demonstravam interesse para participar e conhecer o significado do RCV. A maioria eram 

utentes que frequentemente mediam no dia-a-dia os parâmetros avaliados no rastreio, mas 

por ter um aconselhamento mais personalizado e uma avaliação geral da saúde CV tinham 

maior proveito nesta situação. A todos os utentes foi dado o respetivo aconselhamento 

consoante os resultados obtidos, havendo sempre uma forte aposta na adesão à terapêutica 

que tanto falhava nos participantes, seja por efeitos adversos ou por esquecimento.  

 Posso considerar que o rastreio foi bem-sucedido embora tivesse a grande limitação 

de eu ser a única pessoa a efetuá-lo devido ao espaço restrito, e assim tornar-se um processo 

demorado, o que levou alguns utentes a desistirem da sua realização. 
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Considerações Finais 

 Terminados os seis meses de estágio profissionalizante na FSP, posso concluir que 

foi sem dúvida a experiência mais importante e enriquecedora da minha passagem pelo MICF. 

Foi no estágio que pude aplicar os conhecimentos científicos adquiridos na faculdade e 

transpô-los para a realidade profissional que se aproxima. 

 Durante o estágio, essencialmente no atendimento ao público, tive inúmeras situações 

em que foi necessário aconselhar e incentivar ao uso do medicamento de forma responsável 

e igualmente avaliar se as terapêuticas estariam a ser feitas de forma correta. Desta forma, 

revelou-se um verdadeiro desafio atender inúmeros utentes em que novas situações 

apareciam diariamente. Algo que me incomodou e chocou, embora já tivesse alguma 

consciência, foi a quantidade de pessoas que tomam benzodiazepinas, ansiolíticos e 

hipnóticos de forma regular e há vários anos. Todos os dias apareciam-me utentes com 

prescrições de algum tipo desses medicamentos e ao questionar o utente apercebia-me que 

a prescrição era logo a primeira linha de tratamento aquando de situações de ansiedade ou 

situações de falta de sono, em que nunca havia um primeiro contacto com métodos não 

farmacológicos e acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. 

 Executei ainda três projetos com o intuito de alcançar a comunidade circundante e os 

utentes, nos quais me baseei no dia-a-dia na farmácia e no tipo de utentes que eram mais 

frequentes. Durante e após a realização dos projetos, obtive um sentimento de dever 

cumprido pois consegui atingir vários públicos alvo e de diferentes faixas etárias, conseguindo 

sempre incentivar o maior conhecimento e curiosidade acerca dos temas trabalhados.  

 Termino esta experiência com o sentimento de satisfação e que sem dúvida vai definir 

a farmacêutica que serei no futuro. Assim, dou como terminado os vários anos de curso que 

incluíram uma formação bastante completa e que sem dúvida me darão as bases para os 

próximos desafios. 

 

 

 

 

 

 

“Os desafios são o que tornam a vida interessante e superá-los é o que dá sentido à vida”  

Joshua J. Marinho 
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Anexos 

Anexo 1- Espaço exterior da FSP 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Espaço exterior da FSP 

Anexo 2- Espaço interior da FSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Área de atendimento da FSP 
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Figura 3- Lineares, expositores, montras e vitrinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Módulo de gavetas para armazenamento de MSRM e alguns MNSRM 
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Figura 5- Kardex® (armazenamento em prateleiras mecanicamente alternáveis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Organização das prateleiras do Kardex®  

 

 

 

 

 

 

 



                             Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

45 
Ariana Catarina Freitas Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Linear para as formas semissólidas (cremes, pomadas, emulsões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Frigorífico para armazenamento de produtos de frio 
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Figura 9- Área de envio e receção de encomendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Laboratório de manipulados da FSP. 
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Anexo 3- Lista de MM preparados ao longo do estágio e Fichas de preparação de MM 

-Cápsulas de Fludrocortisona 10mg; 

-Cápsulas de Minoxidil 2,5 mg; 

-Cápsulas de ivermectina (várias dosagens); 

-Cápsulas de Gabapentina 40 mg; 

-Cápsulas de emagrecimento;  

-Cápsulas de Carbonato de Cálcio 500 mg; 

-Suspensão Oral de Nitrofurantoína a 0,5%; 

-Suspensão oral de Espironolactona a 2,5 mg/mL; 

-Suspensão oral de Propranolol a 5 mg/mL; 

-Suspensão Oral de Trimetropim a 1%; 

-Suspensão Oral de Carvedilol a 1,5 mg/mL; 

-Suspensão Oral de Atenolol 12,5 mg/mL; 

-Suspensão Oral de Hidroclorotiazida 2mg/mL; 

-Suspensão Oral de Ácido acetilsalicílico 50mg/mL; 

-Solução de Xilol, éter e álcool; 

-Solução de Ácido acético a 2%; 

-Solução de Minoxidil a 5%;  

-Solução de Ácido lático, ácido salicílico e colódio elástico; 

-Enxofre a 5% em vaselina; 

-Enxofre a 6% em vaselina; 

-Enxofre a 8% em vaselina; 

-Pomada de Permetrina a 4%; 

-Pomada de Permetrina a 5%; 

-Quadriderme (clotrimazol, betametasona e gentamicina); 

-Creme de Ácido salicílico e ureia; 

-Creme de Tretinoína; 

-Creme de Hidroquinona e tretinoína em nourivan (base específica antioxidante); 
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-Creme de Hidroquinona, tretinoína e hidrocortisona em nourivan (base específica 

antioxidante). 

 

Figura 11- Fichas de preparação de enxofre a 5% em vaselina e pomada de permetrina a 5% para lar 

de idosos. 
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Anexo 4- Lista de formações atendidas ao longo do estágio. 

Formação Local Entidade 
Responsável 

Data Número de 
horas 

Curso geral 
Fillorga® 

Hotel Crowne 
Plaza 

Fillorga® 11 de outubro 
de 2018 

4 horas 

Curso geral SVR® Hotel Crowne 
Plaza 

SVR® 16 de outubro 
de 2018 

4 horas 

Mustela®, Akileine® 
e Marimer®  

APP- Associação 
portuguesa de 
podologia 

Expanscience  

Laboratoires®  
 

18 de outubro 
de 2018 

4 horas 

Suplementação 
desportiva  

ANF Porto VIV Sport® 30 de outubro 
de 2018 

8 horas 

Curso geral Uriage® Hotel Mercure 
Porto 

Uriage® 27 de 
novembro de 
2018 

4 horas 

Curso geral Vichy® 
e novidades 

Academia L’Oréal  Cosmetica Activa® 15 de fevereiro 
de 2019 

4 horas 

Suplementos 
alimentares- 
BioActivo ® 

Bessa Hotel Pharma Nord® 20 de fevereiro 
de 2019 

4 horas 

Curso geral Uriage® 
e novidades 

Hotel Mercure 
Porto 

Uriage® 28 de fevereiro 
de 2019 

4 horas 

Hidratação rosto e 
corpo-Avène® 

Pierre Fabre 
Porto 

Pierre Fabre® 12 de março 
de 2019 

1 hora e meia 

Cuidados capilares Hotel Mercure 
Porto 

Biorga Dermatologie®  13 de março 
de 2019 

3 horas 

Curso geral Avène® Hotel AC Porto Pierre Fabre® 14 de março 
de 2019 

8 horas 

Curso geral La 
Roche Posey® e 
novidades 

Academia L’Oréal Cosmetica Activa® 15 de março 
de 2019 

4 horas 

Curso geral Klorane Pierre Fabre 
Porto 

Pierre Fabre® 19 de março 
de 2019 

7 horas 

Rituais 
adelgaçantes- 
Elancyl® 

Pierre Fabre 
Porto 

Pierre Fabre®  2 horas e meia 
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Anexo 5- Fatura de encomendas instantâneas à Alliance Healthcare®  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Fatura de encomenda 
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Anexo 6- Panfletos “Fumar? Não obrigado, gosto de viver”   
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Anexo 7- Exposição dos panfletos no espaço interior da FSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Base e panfletos expostos na FSP 

Anexo 8- Apresentação PowerPoint “A Importância da Saúde Oral” 
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Anexo 9- Apresentação à turma 3ºA no CBE 
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Figura 13,14 e 15- Apresentação do tema 

 

Anexo 10- Brindes fornecidos às crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Brindes 
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Anexo 11- Tabelas SCORE e algoritmo clínico [89-90]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17- RCV estratificado através do sistema SCORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- Cálculo do RCV para adultos com idade inferior a 40 anos 
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Figura 19- Cálculo do RCV para adultos com idade superior a 40 anos 
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Anexo 12- Cartaz elaborado para o Rastreio Cardiovascular na FSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20- Cartaz do Rastreio Cardiovascular 

Anexo 13- Exposição do cartaz no espaço interior da farmácia e no Facebook da FSP 
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Figura 21 e 22- Afixação do cartaz do Rastreio na FSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23- Publicação relativa ao rastreio no Facebook da FSP 
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Anexo 14- Questionário realizado aos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24- Questionário realizado aos participantes 
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Anexo 15- Rastreio Cardiovascular na FSP 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25- Local de trabalho específico para a realização do rastreio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 e 27- Rastreio Cardiovascular FSP 
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Anexo 16- Tabela com os resultados dos parâmetros avaliados no rastreio 

Participante Sexo Idade Peso 
(kg) 

Altura 
(metros) 

IMC 
(Kg/m2) 

PAS 
(mmHg) 

PAD 
(mmHg) 

CT 
(mg/dL) 

Glicemia 
(mg/dL) 

Jejum 

1 F 70 53,85 1,53 23 144 72 190 117 Sim 

2 F 68 93,20 1,61 35,9 134 80 181 99 Sim 

3 F 78 81,00 1,55 33,7 121 73 130 77 Sim 

4 F 67 69,95 1,54 29,4 152 81 142 125 Sim 

5 M 67 63,55 1,65 23,3 134 67 169 109 Sim 

6 F 43 60,40 1,63 23,5 108 57 221 92 Não 

7 F 23 64,85 1,65 23,8 125 80 131 117 Não 

8 F 74 66,05 1,62 25,1 183 98 193 92 Não 

9 F 24 53,90 1,65 19,7 104 62 203 93 Não 

10 M 38 68,90 1,79 21,5 118 69 210 86 Sim 

11 F 60 56,30 1,56 23,1 107 67 175 100 Sim 

12 F 35 69,00 1,67 24,7 109 67 160 90 Não 

13 F 72 66,30 1,63 24,9 128 71 239 115 Não 

14 F 43 73,05 1,66 26,5 136 73 180 129 Não 

15 F 64 66,30 1,57 26,8 123 69 130 117 Não 

16 F 43 79,30 1,73 26,4 123 75 138 133 Não 

17 F 87 69,35 1,59 27,4 129 66 207 243 Sim 

18 M 52 67,30 1,51 29,5 140 81 136 98 Sim 

19 F 80 62,50 1,54 26,3 154 68 181 183 Sim 

20 F 54 76 1,55 31,6 117 71 130 92 Não 

21 F 65 52,30 1,56 21,4 130 80 176 108 Sim 

22 M 72 70,50 1,67 25,2 143 82 235 125 Não 

23 F 24 52,30 1,67 22,3 114 57 204 94 Não 

24 F 55 69,35 1,56 28,4 121 78 194 118 Não 

25 F 82 52,30 1,54 22 142 83 221 78 Sim 

26 F 72 67 1,59 26,5 143 71 171 107 Não 

27 F 85 71,10 1,44 34,5 146 67 199 131 Não 

28 M 56 82,20 1,80 25,3 142 83 134 95 Não 

29 F 79 50,50 1,55 21 99 57 192 127 Não 

30 M 63 88,3 1,72 29,8 149 80 130 113 Não 



                             Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

69 
Ariana Catarina Freitas Martins 

31 M 85 60,5 1,58 24,2 160 64 140 119 Não 

32 F 73 61,95 1,51 27,1 144 81 207 110 Não 

33 F 80 55,95 1,42 27,7 130 52 130 136 Sim 

34 M 74 79,15 1,65 29 110 63 130 149 Não 

35 F 77 55,80 1,43 27,2 111 57 151 144 Sim 

36 F 80 60,65 1,55 25,2 152 76 130 252 Sim 

37 M 57 73,30 1,67 26 141 101 199 98 Sim 

38 M 60 80,50 1,71 27,5 135 92 210 100 Sim 

39 F 55 60,50 1,54 25,5 140 82 150 110 Não 

40 M 35 73,0 1,75 23,8 116 58 170 70 Sim 
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