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Resumo 

 

Inserido no plano curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizei o 

estágio profissionalizante na Farmácia Avenida em Barcelos. 

O estágio é a etapa final da nossa formação, tem como finalidade a obtenção de 

conhecimento mais prático que permite ao estudante a aquisição de conhecimento técnico 

e deontológico necessário para o desempenho adequado da profissão farmacêutica. 

Durante o estágio é possível conhecer o papel do farmacêutico na comunidade, o 

funcionamento de uma farmácia, aprofundar a relação entre farmacêuticos e utentes, bem 

como a dinâmica interna de uma farmácia, seja na relação entre colaboradores ou na 

relação com entidades associadas. 

O estágio permite participar nas diferentes atividades desenvolvidas no seio de uma 

farmácia comunitária. Desde o atendimento ao utente até à gestão de encomendas. 

Inserido no estágio, desenvolvi um tema de extrema importância para a saúde dos 

portugueses: a hipertensão. Foi elaborado um pequeno estudo que pretendia aferir a 

relação entre padrões de consumo alimentar associados ao sal com problemas de 

hipertensão. 

Para além da recolha de dados, foi possível desenvolver um contacto mais próximo com 

os cidadãos e aplicar conhecimentos técnicos indispensáveis à sua sensibilização para os 

problemas associados à hipertensão e a transmissão de informação relacionada com a 

prevenção necessária para evitar o desenvolvimento da patologia. 

Durante todo o estágio foi possível aplicar muitos dos conhecimentos adquiridos ao longo 

do mestrado integrado, sendo que a transposição desse conhecimento para um ambiente 

profissional foi essencial ao meu desenvolvimento profissional e pessoal. 
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Parte I – Atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular 

1. Introdução 

O farmacêutico é o profissional de saúde especializado no medicamento e no seu uso 

correto. O aumento significativo do acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e o 

progresso científico, na saúde em particular, é cada vez mais evidente. Por essa razão, o 

farmacêutico, enquanto profissional de saúde, tem de se adaptar e evoluir para responder 

às necessidades da comunidade. Progressivamente, o papel do farmacêutico tem-se 

redefinido e passou a centrar-se cada vez mais no doente.  

De acordo com o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, é um dever do 

farmacêutico executar todas as tarefas relacionadas com o medicamento. As que 

respeitam às análises clínicas ou análises de outra natureza que contribuam para a 

salvaguarda da saúde pública e todas as ações de educação dirigidas à comunidade no 

âmbito da promoção da saúde (1).  

O papel do farmacêutico tem vindo a expandir-se e cada vez é mais reconhecido pela 

orientação e gestão terapêutica, promoção do uso correto e racional de medicamentos, 

determinação de parâmetros de diagnóstico, na prevenção e deteção precoce de doenças, 

articulação com outros profissionais de saúde e na promoção da saúde. É na farmácia 

comunitária onde este papel é mais evidente.  

“A farmácia comunitária, dada a sua acessibilidade à população, é uma das portas de 

entrada no Sistema de Saúde. É um espaço que se caracteriza pela prestação de cuidados 

de saúde de elevada diferenciação técnico-científica, que tenta servir a comunidade 

sempre com a maior qualidade” (2). É a face privilegiada de contacto com o utente. Este é 

o primeiro lugar onde muitas pessoas recorrem aos cuidados de saúde e, como tal, o 

farmacêutico tem de estar preparado para prestar auxílio ou encaminhar devidamente o 

utente. De facto, é na farmácia comunitária que mais tem proporcionado o crédito e 

reconhecimento crescente da sociedade à intervenção farmacêutica nos cuidados de 

saúde. 

O presente relatório diz respeito ao estágio curricular, realizado por mim, no âmbito do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, na Farmácia Avenida, em Barcelos, de 1 

de setembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018, sob orientação da Dr.ª Paula Lamela. Com 

este relatório pretendo partilhar e descrever as atividades que realizei (Tabela 1) e as 

competências adquiridas ao longos destes 6 meses de formação. 
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Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas 

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Conferir, receber e armazenar encomendas 

Conferir stocks, controlar prazos de validade 

Preparação de encomendas para os centros sociais 

Observação do 

atendimento ao 

público 

 

 Atendimento ao público 

 Preparação de medicamentos manipulados 

Testes bioquímicos e medição da pressão arterial 

 Conferir receitas e organizá-las nos lotes respetivos 
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2. Caracterização geral da farmácia 

2.1 Localização 

A Farmácia Avenida localiza-se na Avenida Alcaides de Faria, em Arcozelo, Barcelos, no 

distrito de Braga. Tem uma localização privilegiada uma vez que se encontra muito próxima 

do Centro Médico e Enfermagem de Barcelos e da Unidade de Saúde Familiar de Santo 

António. Esta localização permite que o doente adquira os seus medicamentos de forma 

rápida e cómoda, facilitando a comunicação entre o farmacêutico e o médico de família ou 

o enfermeiro. Além disso, a farmácia cobre uma zona vasta habitacional, onde há comércio, 

restauração e prestação de serviços. A acessibilidade a transportes públicos é também 

uma mais valia para o utente aceder à farmácia.  

2.2 Horário de funcionamento  

A Farmácia Avenida encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira entre as 9:00h 

e as 20:00h, aos sábados entre as 9:00h e as 13:00h e encerra aos domingos. O dia de 

serviço permanente, em que a farmácia se encontra aberta 24 horas, é rotativo com as 

restantes farmácias; cada farmácia está de serviço a cada 10 dias. Nestes dias, a porta 

encontra-se aberta ao público até às 24 horas e, a partir dessa hora, a porta fecha e os 

atendimentos são realizados depois do utente tocar à campainha, através de um pequeno 

postigo.  

2.3 Espaço físico  

 

2.3.1 Espaço físico exterior 

A Farmácia Avenida encontra-se facilmente identificada através de um letreiro com letras 

metálicas de cor vermelha e de dimensões perfeitamente visíveis, e uma cruz verde 

luminosa que pode ser detetada a certa distância. O acesso principal faz-se através de 

escadas e de uma rampa alternativa, possibilitando o acesso a utentes portadores de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como o transporte de mercadorias. À direita 

da porta exterior, os utentes deparam-se com a montra principal, personalizada mediante 

a época do ano e, com intuito de transmitir informação sobre certos produtos ou campanhas 

que decorram na farmácia no momento. 

 

2.3.2 Espaço físico interior 

A Farmácia Avenida cumpre todas as especificações exigidas pela legislação em vigor 

relativamente às suas instalações (3). Apresenta uma área útil total mínima obrigatória de 

95 m2 (área total com 300 m2), constituída por: uma área de atendimento ao público, uma 

área de receção e aprovisionamento de medicamentos e outros produtos de saúde, um 
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gabinete de atendimento personalizado, um gabinete de administração de injetáveis e 

outros serviços, um laboratório, um armazém, as instalações sanitárias, o gabinete da 

direção técnica, uma zona de vestiário e ainda uma zona de recolhimento/quarto.  

O espaço interior da farmácia apresenta um ambiente profissional, calmo, limpo, 

climatizado e bem iluminado e pode-se dividir o espaço em duas áreas: uma destinada ao 

acesso ao utente e outra, de acesso exclusivo aos recursos humanos da farmácia. 

A zona de atendimento ao público é um espaço bastante iluminado e amplo com uma área 

de 120 m2. Aqui, encontram-se quatro balcões espaçosos, assegurando a 

confidencialidade e privacidade da comunicação com o farmacêutico. Atrás do balcão, à 

vista do utente, estão Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) organizados 

em categorias. A restrição do acesso direto destes medicamentos ao utente tem como 

objetivo promover o aconselhamento farmacêutico na aquisição destes produtos.  Ainda 

na zona de acesso ao utente, a Farmácia Avenida dispõe de dois gabinetes de atendimento 

personalizado. Um deles, destinado à administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação, determinação de parâmetros bioquímicos e prestação de serviços, 

que irei descrever com mais detalhe posteriormente. O outro pode ser utilizado sempre que 

o utente ou o profissional assim o deseje, numa situação em que o atendimento exija mais 

intimidade e confidencialidade ou prestação de outros serviços, nomeadamente de 

nutrição.  

No âmbito da área de acesso exclusivo aos recursos humanos da farmácia, começo por 

destacar a área de receção de encomendas. Nesta área as encomendas são rececionadas 

e conferidas, faz-se marcação de preços, e regularizam-se devoluções e notas de crédito. 

Para o armazenamento e organização dos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

(MSRM) e outros MNSRM que não se encontram expostos, a farmácia dispõe de um 

armário divido por gavetas deslizantes. Os medicamentos são organizados por ordem 

alfabética do nome comercial ou da Denominação Comum Internacional (DCI), dose e 

forma farmacêutica e com o cuidado de serem colocados por prazo de validade, de acordo 

com o conceito “First Expired, First Out”. Imediatamente ao lado deste armário, localiza-se 

o frigorífico, destinado ao acondicionamento de formas farmacêuticas termolábeis. Por sua 

vez, os medicamentos sujeitos a legislação especial armazenam-se à parte, 

nomeadamente no gabinete da direção técnica, com o intuito de controlar rigorosamente a 

sua cedência.  

Os medicamentos e produtos excedentes ou de grande volume, que não têm lugar na zona 

de armazenamento ou na área de atendimento, são guardados no armazém geral pelo 

mesmo princípio aplicado na zona de armazenamento. Em anexo à zona de gestão, 

receção e armazenamento de encomendas figura o gabinete reservado à direção técnica. 

Este é o espaço reservado à gestão administrativa e financeira da farmácia e onde 
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encontra-se toda a documentação necessária aos procedimentos burocráticos. Ainda na 

zona de acesso exclusivo aos recursos humanos da farmácia, destaco a existência do 

laboratório onde procede a preparação de medicamentos manipulados. Este está equipado 

com o material necessário à preparação de manipulados e preparações extemporâneas. 

Por forma a finalizar a análise da componente física da farmácia, menciono a existência de 

um quarto, essencial para o descanso dos funcionários aquando dias de serviço 

permanente, e de uma pequena biblioteca, com várias fontes de informação obrigatórias e 

úteis à prática farmacêutica.  

2.4 Recursos Humanos 

A base para o excelente funcionamento da Farmácia Avenida e para a transmissão de 

confiança e qualidade no ato farmacêutico é da responsabilidade da equipa multidisciplinar 

que integra os recursos humanos da farmácia:  

• Dr.ª Maria Paula C. Lamela Silva – Diretora Técnica e proprietária da farmácia; 

• Dr.ª Alexandra Fernandes – Farmacêutica substituta; 

• Dr.ª Tânia Ribeiro – Farmacêutica. 

No seguimento dos deveres do diretor técnico, a Dr.ª Paula Lamela, assume a 

responsabilidade pelos atos farmacêuticos praticados, salvaguardando o interesse da 

farmácia, garante que a farmácia possua um aprovisionamento suficiente de 

medicamentos e que estes sejam dispensados em bom estado de conservação, zela pelo 

bem-estar do utente e assegura o cumprimento da legislação reguladora da atividade 

farmacêutica. Aquando da sua ausência, todas as funções são delegadas na farmacêutica 

substituta (4). 

Algumas competências são específicas do quadro farmacêutico, nomeadamente: gestão 

de stocks, controlo da faturação e da entrada e saída de estupefacientes e psicotrópicos, 

administração de injetáveis e preparação/registo de manipulados. Os farmacêuticos podem 

ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado (4). 

Relativamente ao quadro não farmacêutico, também integram a equipa 3 técnicos de 

farmácia: 

• Francisco Rodrigues; 

• Pedro Durães; 

• Ana Fernandes. 

Destaco que toda equipa se preocupa em promover a utilização segura e racional do 

medicamento, assegurando que o utente recebe e entende toda a informação necessária 

ao uso do medicamento, promovendo assim a adesão à terapêutica. Em adição, a 

Farmácia Avenida aposta na formação e como tal, toda a equipa frequenta, 

periodicamente, formações dos mais diversos conteúdos. 
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Como colaboradores externos, que prestam serviços à farmácia, fazem parte: D. Luísa, 

funcionária da limpeza; Dr.ª Daniela Pimentel, nutricionista; Dr.ª Cristina Costa, 

podologista; Patrícia Dias, massagista; Eduardo Silva, fisioterapeuta. 

2.5 Equipamento informático  

A Farmácia Avenida utiliza o software informático Sifarma2000, desenvolvido pela empresa 

GLINTT. O programa possui inúmeras funcionalidades como: leitura de receitas 

eletrónicas; elaboração, envio e receção de encomendas; impressão de etiquetas de 

preços; controlo de stocks e validades dos produtos existentes na farmácia; pesquisa por 

nome comercial, grupo homogéneo e grupo genérico; informações relativas a cada produto 

como validades e preço em vigor; dispensa de produtos sem receita, com receita médica 

e vendas suspensas; informação atualizada que pode ser rapidamente consultada pelo 

farmacêutico no ato da dispensa, como posologias, contraindicações, precauções, 

interações medicamentosas e respetiva explicação científica cerca da maioria dos produtos 

existentes na farmácia; consulta de vendas de cada operador.  

Cada colaborador da farmácia possui um código próprio de identificação que lhe permite a 

entrada no programa, sendo registadas todas as operações por ele efetuadas. 

O Sifarma 2000 emite constantemente alertas e ainda permite verificar a compatibilidade 

do código do medicamento que é fornecido ao utente com aquele dispensado no sistema, 

garantindo que o utente receba exatamente o medicamento que está na prescrição.  

2.6 Informação e documentação científica   

De acordo com a legislação em vigor, as farmácias necessitam de ter nas suas instalações, 

a Farmacopeia Portuguesa, em edição de papel, em formato eletrónico ou online, a partir 

do sítio da internet, reconhecido pelo Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos 

de Saúde I.P. (INFARMED) e o Prontuário Terapêutico (4). Neste sentido, a Farmácia 

Avenida cumpre os requisitos legais no que toca à documentação exigida. A farmácia 

possui uma biblioteca continuamente atualizada e organizada e que dispõe das seguintes 

fontes complementares de informação recomendadas para consulta em farmacoterapia.  

Estas fontes acessíveis de informação foram importantes ao longo do estágio pois 

permitiam-me dissipar dúvidas e aprofundar os temas nas quais elas surgiam. 

2.7 Aprovisionamento e armazenamento  

O diretor técnico é a entidade com maior responsabilidade nesta vertente e cabe-lhe 

transmitir os seus conhecimentos ao resto da equipa para que todos trabalhem em prol do 

mesmo objetivo e se garanta o equilíbrio financeiro da farmácia.  
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Aos olhos dos utentes este é um trabalho menos visível, mas ao longo do estágio apreendi 

que esta componente do funcionamento da Farmácia é essencial para a obtenção de bons 

resultados financeiros e de um serviço rápido e de qualidade. 

Esta foi a área onde iniciei o estágio, de forma a conhecer todo o circuito do medicamento 

até à fase de dispensa e ganhar familiaridade com os produtos e as marcas. 

 

2.7.1 Fornecedores e realização de encomendas  

A escolha do fornecedor tem em consideração vários fatores, como o melhor preço, as 

condições de pagamento, a celeridade e o cumprimento do horário de entrega, a receção 

do produto em boas condições, os bónus atribuídos e o número de entregas por dia. 

Cada fornecedor tem horários estipulados para elaboração dos pedidos e posterior entrega 

dos mesmos, horários esses que se encontram afixados na farmácia para que todo o 

pessoal tenha conhecimento das horas a que o pedido chega e, se for o caso, adiantar 

essa informação ao utente. 

A Farmácia Avenida trabalha, essencialmente, com dois fornecedores/distribuidores por 

grosso: a Alliance Healthcare e a Medicanorte – Medicamentos do Norte Lda. O primeiro é 

o principal fornecedor e realiza entregas de encomendas três vezes ao dia enquanto que 

o segundo, dada a sua distribuição focada no distrito de Braga, Viana dos Castelo e Porto, 

assegura várias entregas ao longo do dia. 

A realização de encomendas é uma tarefa bastante facilitada pelo software Sifarma2000, 

graças a uma funcionalidade denominada “Ficha de produto”. Quando um produto é 

introduzido pela primeira vez no sistema informático, é gerada uma “Ficha de produto”, 

onde se podem definir stocks máximos e mínimos do mesmo, o seu fornecedor habitual, 

os preços, histórico de compras e vendas, entre outros. Em cada venda, o stock do 

respetivo produto é atualizado informaticamente e, no momento em que a existência do 

produto na farmácia é inferior ao stock mínimo previamente definido, é gerado, 

automaticamente, o pedido de encomenda, para o fornecedor previamente definido na 

“Ficha de produto”. A encomenda diária é o conjunto de todos os produtos cuja quantidade 

disponível na farmácia atingiu stock inferior ao mínimo previamente definido. O Sifarma 

2000 permite, também, a consulta do histórico de compras e vendas nos últimos três 

meses. Esta funcionalidade auxilia na tomada de decisão acerca de quais produtos a 

encomendar e em que número.  

As encomendas manuais/instantâneas são realizadas sempre que um medicamento 

requerido pelo utente não se encontra disponível na farmácia. Estas são geradas, 

manualmente, pelo operador e são entregues, geralmente, aquando a entrega das 

encomendas diárias.  
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Ao longo do dia, realizam-se vários pedidos por telefone de produtos em falta na farmácia 

ou a aquisição através da “Via verde do medicamento”. Este protocolo foi desenvolvido, 

em 2015, para garantir o acesso rápido dos medicamentos aos cidadãos, sempre que estes 

não tiverem disponibilidades no mercado. Por fim, algumas encomendas fazem-se 

diretamente aos fornecedores, normalmente, produtos de dermocosmética ou puericultura, 

uma vez que são encomendas de um número substancial de produtos da mesma marca, 

a fim de obter melhor condições de compra. 

  

2.7.2 Receção de encomendas 

A receção de encomendas é algo comum no dia-a-dia da farmácia e que se faz 

rotativamente entre todos os elementos. Principalmente no início do estágio, realizei várias 

vezes esta tarefa uma vez que me permitiu ganhar familiaridade com as marcas dos 

medicamentos e os preços praticados.  

Para se iniciar a receção de encomendas recorre-se ao Sifarma 2000 que possui um 

separador denominado “Receção de encomendas”. Depois de se selecionar a encomenda 

a rececionar e identificar com o número da fatura correspondente, procede-se à receção. 

Deve-se dar prioridade aos medicamentos que são armazenados no frio. Nesta fase 

retificam-se os prazos de validade dos produtos, tendo em conta que apenas se procede 

à alteração se o produto não tiver stock ou se a validade é inferior à do stock já existente 

na farmácia. Aquele com a validade mais baixa deverá ser escoado em primeiro lugar.  

O regime de preços aplicável (PVP) a MSRM e a MNRSM comparticipados encontram-se 

definidos na lei (5). Relativamente a medicamentos de venda livre, o preço depende do 

Preço de venda a farmácia (PVF), do Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e de 

margem de lucro para a farmácia. Este valor é calculado na fase final da receção da 

encomenda e requer conhecimentos dos preços praticados e o julgamento da diretora 

técnica para a definição dos mesmos. Após o cálculo do preço dos produtos de venda livre 

é necessário proceder à marcação destes através da impressão de etiquetas com os 

códigos de barras e o respetivo PVP. 

No caso de a encomenda conter benzodiazepinas, estupefacientes e psicotrópicos, é 

necessário fazer o registo do número da fatura ao INFARMED e só depois é possível 

terminar.  

 

2.7.3 Devoluções  

As devoluções dos produtos são realizadas sempre que é verificada algum desacordo no 

ato da receção da encomenda (embalagem danificada, produtos pedidos ou recebidos por 

engano, produtos com validade curta ou já expirada) e quando se procede à recolha de 

produtos cuja validade está prestes a terminar. Apesar de não ter sucedido durante o meu 
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período de estágio, uma outra razão para a devolução de produtos é a solicitação para ser 

retirado pelo INFARMED ou pelo titular da Autorização de Introdução no Mercado. Caso o 

fornecedor aceite a devolução, é emitida uma nota de crédito que é enviada para a farmácia 

ou o produto é substituído. 

 

2.7.4 Armazenamento  

O princípio do armazenamento já foi descrito na secção relativa ao “Espaço físico interior”. 

Como já referi, uma grande variedade de MNSRM, encontra-se armazenados por detrás 

do balcão de atendimento. Os restantes MNSRM e todos os MSRM, encontram-se 

organizados, por ordem alfabética do nome comercial ou da DCI, num armário dividido por 

gavetas deslizantes, na zona de acesso restrito aos recursos humanos da farmácia. O 

excedente destes produtos é acondicionado no armazém geral, assim como outros de 

grande volume ou que não necessitam de estar ao acesso rápido dos colaboradores da 

farmácia.  

Na realidade, o armazenamento foi uma tarefa bastante importante no início do estágio, 

que me permitiu conhecer todos os produtos que são comercializados na farmácia, bem 

como a sua disposição geográfica, o que melhorou agilidade do meu atendimento, numa 

fase posterior. 

 

2.7.5 Controlo de prazos de validade 

Esta foi uma das primeiras tarefas que realizei na farmácia. Foi útil para iniciar o 

conhecimento sobre a disposição dos produtos no armazém e no espaço público da 

farmácia. Além disso, também me possibilitou o iniciar do contacto com o sistema 

informático. 

A retificação do prazo de validade dos produtos no sistema informático é feita aquando a 

receção de encomendas. Adicionalmente, no momento da dispensa também deve ter-se 

em atenção a validade do produto a dispensar. No início de cada mês, através de uma 

listagem fornecida pelo Sifarma 2000, procede-se à recolha dos produtos que terminam o 

prazo de validade nos dois meses seguintes.  

Os produtos ou a parte do stock dos produtos que está prestes a terminar o prazo de 

validade, segundo a lista, é colocada num linear reservado para esse fim. Por vezes, 

algumas validades não estão em conformidade com a listagem impressa e o prazo de 

validade é mais longo do que o disposto. Nesses casos procede-se à retificação da mesma 

na “Ficha do Produto”.  

Os produtos então colocados à parte e cuja validade expira nos dois meses seguintes são 

devolvidos aos fornecedores. O controlo de prazos de validade é uma tarefa de extrema 
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importância, não só para a satisfação do utente como para a minimização de prejuízos 

para a farmácia.  

2.8 Interação Farmacêutico-Utente-Medicamento 

O farmacêutico deve salvaguardar a saúde do utente, através da promoção do uso seguro 

e racional do medicamento e da promoção de medidas que beneficiem o seu bem-estar 

geral, através da promoção da monotorização de parâmetros bioquímicos e adoção de 

estilos de vida saudáveis. 

O Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos define que nas relações com os 

utentes o farmacêutico deve observar a mais rigorosa correção, cumprindo 

escrupulosamente o seu dever profissional e tendo sempre presente que se encontra ao 

serviço da saúde pública e dos doentes (1). O farmacêutico assume o papel principal na 

dispensa de medicamentos, na identificação de problemas associados ao seu uso e na 

promoção da adesão à terapêutica. A postura adquirida ao balcão é fundamental para a 

transmissão de confiança e satisfação do utente. A capacidade comunicativa é 

extremamente importante numa profissão que exige um contacto permanente com público 

diferenciado. Deve ser privilegiada uma linguagem corrente para facilitar ao utente a 

compreensão das instruções dadas pelo farmacêutico. Em adição, o farmacêutico deve 

mostrar-se pronto a esclarecer todas as dúvidas do utente e, se for necessário, 

complementar com informação escrita.  

O facto de muitas pessoas recorrerem à farmácia para uma primeira avaliação, antes de 

se deslocarem ao hospital ou centro de saúde, reforça o papel versátil do farmacêutico e a 

confiança que as pessoas depositam na sua opinião. A capacidade para reconhecer sinais 

e sintomas de doença que não requeiram indicação farmacêutica de modo a referenciar 

para o médico, é uma mais valia para o utente e deve ser uma competência de todos os 

farmacêuticos. 

Considero que esta foi a etapa mais importante do estágio. Nela tive a verdadeira perceção 

da importância da atividade do farmacêutico. Mais do que dispensar medicamentos, o 

utente espera da nossa parte um aconselhamento rigoroso e de confiança. Foram 

constantes as dúvidas que me surgiam aquando do atendimento e contacto com o utente. 

No entanto, rapidamente conseguia prestar o aconselhamento necessário através do apoio 

do experiente corpo de colaboradores da farmácia e das diversas fontes de informação ao 

dispor. 

 

2.8.1 Farmacovigilância 

A Farmacovigilância é a atividade de saúde pública que tem por objetivo a identificação, 

quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos em 
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comercialização, permitindo o seguimento dos possíveis efeitos adversos dos 

medicamentos (2). 

A notificação de suspeitas de Reações Adversas Medicamentosas (RAM) pelo 

farmacêutico, permite a deteção de sinais associados à segurança dos medicamentos, 

podendo conduzir à: deteção de novas RAM, que não vêm descritas no Resumo das 

Características do Medicamento, alteração da frequência de reações adversas já 

conhecidas ou identificação de novas interações medicamentosas.   

A criação do Portal RAM veio facilitar a tarefa de notificação de reações adversas tanto aos 

profissionais de saúde como ao cidadão. Este portal disponibiliza um formulário dirigido a 

profissionais de saúde e outro a utentes.  

Durante todo o período de estágio não foi necessário reportar nenhuma das situações 

especificadas. 

 

2.8.2 VALORMED 

A necessidade da recolha e tratamento de resíduos medicamentosos, traduziu-se na 

criação da VALORMED, uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade de 

gerir resíduos de embalagens vazias bem como medicamentos fora de uso, dentro dos 

quais se incluem medicamentos de uso humano ou de uso veterinário (9). O farmacêutico 

deve fomentar o reencaminhamento apropriado das embalagens e dos resíduos de 

medicamentos para os contentores apropriados.  

Dada a quantidade de produtos dispensados na Farmácia, verifiquei que era bastante 

reduzida a quantidade de resíduos depositada no contentor VALORMED. Esta é uma área 

que deve ser mais explorada e exige-se uma maior sensibilização do utente para a 

necessidade de não rejeitar os resíduos no lixo normal. 

2.9 Aconselhamento e dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é a face mais reconhecida e valorizada do farmacêutico 

comunitário, que presta um importante serviço de interesse público, garantindo o acesso 

ao medicamento a todos os cidadãos. O Manual de Boas Práticas em Farmácia 

Comunitária define a cedência de medicamentos como o ato profissional em que o 

farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias 

medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação 

indispensável para o correto uso dos medicamentos (2).  

No ato da dispensa é fundamental a opinião crítica do farmacêutico, nomeadamente na 

interpretação dos sinais e sintomas de doenças, no aconselhamento de MNSRM, na 

receção e validação da prescrição médica e no fornecimento de toda a informação 
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necessária para um uso correto, seguro e eficaz dos medicamentos de acordo com as 

necessidades de cada utente.  

O meu contacto com a dispensa de medicamentos começou logo na primeira semana de 

estágio. Nesta altura, apesar de ainda não ter capacidades para exercer esta tarefa, 

procurei assistir ao atendimento, por forma a conhecer a abordagem a ter com o utente e 

todo o mecanismo subjacente à dispensa.  Por volta da quarta semana de estágio, comecei 

a realizar atendimentos, sempre acompanhado de um farmacêutico. Durante algum tempo, 

todos os atendimentos foram realizados com a supervisão de um farmacêutico sendo que, 

a determinada altura, comecei a realizar o atendimento sozinho, mas sempre com algum 

elemento por perto, de modo a auxiliar-me quando necessário. 

Nesta secção iriei descrever, detalhadamente, todos os critérios de dispensa de 

medicamentos, bem como as normas a seguir para cumprir as obrigações legais 

associadas a esta tarefa.  

 

2.9.1 Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com a legislação em vigor referente ao estatuto do medicamento, estão sujeitos 

a receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 

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

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância 

médica; 

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados 

com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade 

ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica (6). 

A cedência de MSRM deve ser realizada mediante a apresentação da mesma e cabe ao 

farmacêutico interpretar a prescrição e selecionar os medicamentos similares aos 

prescritos, uma vez que, a prescrição de um medicamento é feita através DCI da 

substância ativa, salvo exceções algumas exceções previstas na legislação (6).  A 

prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica, sem prejuízo de, excecionalmente, 

poder ser feita por via manual (7). Esta prática é cada vez mais evidente e veio facilitar a 

interpretação da prescrição pelo farmacêutico e minimizar erros na dispensa. 

O regime jurídico a que obedecem as regras de prescrição e dispensa de medicamentos e 

produtos de saúde e define as obrigações de informação a prestar aos utentes encontra-

se prevista na legislação atual. Além desta, as “Normas relativas à dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde”, está acessível nos sites da Administração Central do 
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Sistema de Saúde (ACSS) I.P., da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 

E.P.E. e do INFARMED.  Neste âmbito, faço a distinção dos tipos de prescrições que me 

deparei durante o estágio (7,8): 

• Receitas eletrónicas desmaterializadas ou Receita sem papel - a prescrição é acessível 

e interpretável por equipamentos eletrónicos, o software valida e regista a receita no 

sistema central de prescrições. Nestas os utentes fazem-se acompanhar, pela guia de 

tratamento ou através do telemóvel. Este é sem dúvida o tipo de prescrição mais 

frequente na farmácia e a tendência é a desmaterialização total da prescrição.  

• Receitas eletrónicas materializadas – a prescrição é impressa, mas tal como na receita 

desmaterializada, o software valida e regista a receita no sistema central de prescrições. 

Nestas, o procedimento no Sifarma 2000 é igual ao das receitas desmaterializas, leitura 

ótica do número da receita e código de dispensa. Em algumas situações, devido à 

falência do sistema informático de prescrição, a introdução dos medicamentos pela via 

manual é aplicada.  As prescrições materializadas podem ser renováveis (até 3 vias), 

desde que contenham medicamentos destinados a tratamentos de longa duração.  

• Receitas manuais – a prescrição de medicamentos pode, excecionalmente, realizar-se 

por via manual nas seguintes situações: falência do sistema informático; inadaptação 

fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela 

respetiva Ordem profissional; prescrição ao domicílio; outras situações até um máximo 

de 40 receitas médicas por mês. Este tipo de prescrição requer uma atenção redobrada 

do farmacêutico, uma vez que o nome do medicamento, a dose, o número de caixas e 

o plano de comparticipação são inseridos, manualmente, pelo farmacêutico. Por esta 

razão é de salientar que este modelo é mais suscetível a falhas e erros no atendimento, 

do que os modelos de prescrição eletrónica. Neste tipo de prescrição é necessário 

verificar a vinheta, data e assinatura do médico prescritor; vinheta do local de prescrição 

e se, no canto superior direito da receita, está assinalada a exceção legal. É necessário 

ter ainda em atenção que estas receitas não podem conter rasuras, caligrafias diferentes 

e não podem ser prescritas com canetas diferentes ou a lápis, salvo devidamente 

justificado, sendo motivos para a não comparticipação das receitas e para o facto de só 

poder existir uma via das mesmas, não sendo assim renovável. 

De acordo com as normas estabelecidas para a validação da prescrição, a receita médica, 

deverá conter a seguinte informação (7): 

a) Número da receita; 

b) Local de prescrição ou respetivo código; 

c) Identificação do médico prescritor, incluindo o número de cédula profissional e, se for 

o caso, a especialidade; 

d) Nome e número de utente; 
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e) Entidade financeira responsável e número de beneficiário, acordo internacional e sigla 

do país, quando aplicável; 

f) Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos; 

g) DCI da substância ativa;  

h) Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens; 

i) Se aplicável, denominação comercial do medicamento;  

j) Código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos ou outro código oficial 

identificador do produto, se aplicável; 

k) Data de prescrição; 

l) Assinatura do prescritor. 

No caso de receita desmaterializada, a sua validade depende ainda da inclusão dos 

elementos da hora da prescrição e da identificação da linha de prescrição nomeadamente: 

tipo de linha; número da linha, identificada univocamente e constituída pelo número da 

prescrição e pelo número de ordem da linha de prescrição; tipo de medicamento ou produto 

de saúde prescrito; e validade da linha de prescrição. 

Como a prescrição de um medicamento é feita pela DCI da substância ativa, o utente pode 

optar por qualquer medicamento que contenha a mesma DCI da substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem do medicamento constante da prescrição médica, salvo nos casos 

definidos na legislação (6): 

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo 

com informação prestada pelo INFARMED, I. P.; 

b) Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, I. P., de intolerância ou 

reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado 

por outra denominação comercial; 

c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento 

com duração estimada superior a 28 dias. 

Numa prescrição desmaterializada, no caso de o utente exercer direito de opção, o 

software requer a inserção manual dum código de 4 dígitos, que se refere ao código de 

direito de opção. Caso se trate de uma receita materializada ou manual é necessário, no 

ato da dispensa, a impressão da seguinte informação (8): 

a) Identificação da farmácia; 

b) Data da dispensa dos medicamentos na farmácia; 

c) Preço total de cada medicamento dispensado, valor total da receita, encargo do utente 

em valor por medicamento e respetivo total, comparticipação do Estado em valor por 

medicamento e respetivo total, número de registo dos medicamentos dispensados em 

carateres e código de barras; 
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d) Espaço dedicado à declaração pelo utente da dispensa dos medicamentos, onde 

conste a frase: «Declaro que me foram dispensadas as embalagens de medicamentos 

constantes na receita e prestados os conselhos sobre a sua utilização»; 

e) Espaço dedicado à declaração pelo utente em relação ao não exercício do direito de 

opção: «Declaro que não exerci direito de opção»;  

f) Espaço dedicado à declaração pelo utente do seu direito de opção: «Declaro que 

exerci o direito de opção para medicamento com preço superior ao 5.º mais barato»; 

g) Espaço dedicado à declaração pelo utente do seu direito de opção no caso de 

prescrição com justificação técnica destinada a assegurar continuidade terapêutica de 

tratamento superior a 28 dias: «Declaro que exerci direito de opção por medicamento 

mais barato que o prescrito para continuidade terapêutica de tratamento superior a 28 

dias»; 

h) No verso da receita a farmácia deverá apor ainda o respetivo carimbo de identificação 

e assinatura do farmacêutico. 

Antes de terminar o atendimento, o farmacêutico deve assegurar-se de transmitir toda a 

informação relativa ao medicamento, bem como o modo de administração e a posologia, e 

certificar-se que o utente entendeu as recomendações prestadas pelo médico. 

No geral, excetuando quando se trata de medicação para doença prolongada pois os 

utentes já estão familiarizados com o modo de administração, é habitual escrever-se a 

posologia na caixa do medicamento. 

 

2.9.2 Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Especial: 

estupefacientes e psicotrópicos 

A dispensa de estupefacientes e psicotrópicos está sujeita a receita médica especial desde 

que preencham uma das seguintes condições (6): 

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

estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação aplicável; 

b) Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de abuso 

medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para fins ilegais; 

c) Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, 

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

Assim, as substâncias e preparações incluídas nas tabelas I e II que constam no Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro (9), são definidas como estupefacientes e psicotrópicas e 

inserem-se nos moldes dos medicamentos sujeitos a receita média especial. Apesar das 

substâncias e preparações compreendidas nas tabelas III e IV (benzodiazepinas) também 

serem classificadas como estupefacientes e psicotrópicas, podem ser dispensadas sem 

receita médica, nos termos da lei geral, salvo exceções. Posto isto, irei abordar os 
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procedimentos de dispensa das substâncias sujeitas a receita médica especial, uma vez 

que as outras (definidas nas tabelas III e IV) seguem o procedimento geral, já abordado. 

No caso de se tratar de uma receita desmaterializada com uma prescrição de uma 

substância ativa definida como estupefaciente ou psicotrópico, a linha de prescrição é do 

tipo LE (Linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo). Se se 

tratar de uma receita materializada, deve constar o tipo RE, ou seja, prescrição de 

psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo. 

Aquando a dispensa destes medicamentos começa-se por pedir a identificação do 

requerente. Também é tida em atenção a pessoa a quem se faz a dispensa, uma vez que, 

estas substâncias não podem ser dispensadas a pessoas que padeçam de demência ou 

menores (9).   

O protocolo de dispensa é o habitual, no entanto antes de terminar o atendimento, 

independentemente do tipo de dispensa, o software questiona se a prescrição é para a 

própria pessoa ou outro e, de seguida, é necessário preencher informaticamente os 

seguintes parâmetros: 

1. Identificação do doente ou seu representante (nome, data de nascimento, morada, 

número e data do bilhete de identidade ou da carta de condução ou número do cartão 

do cidadão e número do passaporte no caso de cidadãos estrangeiros); 

2. Identificação da prescrição; 

3. Identificação da farmácia (nome da farmácia e o número de conferência de faturas); 

4. Medicamento (número de registo e quantidade dispensada); 

5. Data da dispensa. 

No caso de prescrições manuais ou materializadas, o utente ou o seu representante 

assinam de forma legível no verso da receita. No final do atendimento é impresso um talão 

correspondente que corresponde ao psicotrópico ou estupefaciente dispensado e que deve 

ser anexado à cópia da prescrição, caso esta se trate de uma receita manual ou eletrónica 

desmaterializada. As cópias das receitas anexadas ao documento de registo de dispensa 

de estupefacientes e psicotrópicos são guardas numa capa reservada para o este fim.  Este 

arquivo tem de ser mantido na farmácia durante 3 anos (8).  

O receituário é enviado por e-mail para o INFARMED, mensalmente até ao dia 8, quer as 

cópias das receitas manuais assim como a lista dos medicamentos dispensados contendo 

substâncias das tabelas I e II com exceção da II-A e no qual deve constar a seguinte 

informação: identificação do médico (nome e número da Ordem), número da receita, 

identificação do medicamento dispensado (nome e número de registo), quantidade 

dispensada, identificação (nome, número do bilhete de identidade/cartão do cidadão ou 

outro documento legalmente previsto) e idade do adquirente (10). 
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2.9.3 Caso particular de preparação e dispensa de medicação 

• Preparação Individualizada da Medicação 

No decorrer do meu período de estágio, a farmácia Avenida iniciou um novo serviço de 

preparação e dispensa de medicamentos: Preparação Individualizada da Medicação. Este 

serviço é disponibilizado, semanalmente, aos utentes do Centro Social da Silva e, para já, 

ainda não é um serviço disponível ao público daí ter achado pertinente discutir este aspeto 

neste separador.  

A medicação é preparada conforme uma guia de tratamento para cada utente, onde está 

explícita e de forma inequívoca toda a informação relativa à medicação tomada diariamente 

bem como, todas as alterações da mesma. Trata-se de um serviço em que o farmacêutico 

prepara a medicação (formas farmacêuticas sólidas destinadas à via oral, exceto pós e 

granulados) numa embalagem descartável, totalmente selada, de acordo com os horários 

das tomas e os dias da semana. A farmácia utiliza 2 tipos de dispensadores: o SureMed® 

(15) e o MultiMeds™® (11).  

As ilustrações e indicações legíveis, assim como a fácil abertura, torna a sua utilização 

prática, simples e segura. O MultiMeds™® tem, ainda, a vantagem de cada compartimento 

ser removível com o respetivo autocolante. Isto permite que, por exemplo um utente que 

vá dormir a casa de um familiar, leve já a sua medicação preparada para a noite, no 

respetivo compartimento.  

Previamente à preparação da medicação, o farmacêutico faz uma avaliação de todos os 

medicamentos que o utente está a tomar e esclarece com as enfermeiras todas as suas 

questões relativamente aos mesmos (por exemplo, se alguém interrompe ou troca a 

medicação). Este procedimento é sempre conduzido por duas pessoas: uma que prepara 

e outra que verifica. Os dispensadores requerem a assinatura de ambos. Durante o meu 

período de estágio tive oportunidade de auxiliar na preparação, sempre com a supervisão 

da Dr.ª Paula.  

Realmente, este serviço é uma mais valia tanto para as enfermeiras e auxiliares de lar 

como para prestadores de cuidados de saúde, na medida em que reduz o tempo 

despendido à preparação da medicação para cada utente e os problemas que podem advir 

de erros de preparação e permite a monotorização da adesão à terapêutica.  

 

2.9.4 Regimes de comparticipação 

O acesso ao medicamento a todos os cidadãos deve ser uma prioridade para o Sistema 

Nacional de Saúde (SNS), tendo em consideração a despesa em saúde individual e a 

necessidade do uso de medicamentos em função das suas patologias. O Estado pode 

ainda comparticipar a aquisição dos medicamentos prescritos aos beneficiários do SNS e 

de outros subsistemas públicos de saúde (5).  
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De uma forma geral a comparticipação para o utente funciona da seguinte forma: parte do 

preço do medicamento é suportado por uma entidade responsável enquanto que, a 

encargo do utente fica apenas o pagamento da diferença entre o valor de PVP total e a 

comparticipação cedida. A comparticipação é estabelecida mediante uma percentagem do 

PVP do medicamento, um sistema de preços de referência e a ponderação de fatores 

relacionados, nomeadamente com características dos doentes, prevalência de 

determinadas doenças e objetivos de saúde pública (5). 

Além do regime geral, está previsto na legislação que alguns utentes podem estar sujeitos 

ao regime especial de comparticipação para determinados grupos e subgrupos 

farmacoterapêuticos, tendo em conta, nomeadamente, o rendimento dos utentes, a 

prevalência das doenças e os objetivos de saúde pública (5). Os pensionistas podem 

beneficiar deste regime desde que o rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário 

mínimo mensal em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios 

sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante. Isto traduz-se num acréscimo 

da comparticipação por parte do Estado. Em adição, a legislação em vigor também atribui 

um regime especial de comparticipação de medicamentos em função das patologias.  

Adicionalmente, existem subsistemas (por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos e o 

Serviço de Assistências Médica Social) que fazem complementaridade com os regimes 

supracitados, significando maior comparticipação para os utentes.  

Durante o meu período de estágio, particularmente, na fase de atendimento, tive 

oportunidade de efetuar dispensa a utentes abrangidos pelos regimes especiais de 

comparticipação, principalmente pensionistas. Nas prescrições por via manual, como já 

referi, tem de se escolher o plano da comparticipação antes de terminar o atendimento. 

Nas receitas desmaterializadas, o Sifarma 2000 encontra-se formatado para emitir um 

documento comprovativo (em formato talão) do plano de comparticipação associado. Este 

documento deve ser assinado pelo utente, tal como nas restantes prescrições e enviado 

ao organismo de complementaridade implicado no processo. 

Em relação aos restantes subsistemas de comparticipação senti maior dificuldade dada a 

variedade de planos de comparticipação e a baixa frequência com que aparecem na 

farmácia. 

Por fim, gostaria de referir que alguns dispositivos médicos, estão sujeitos a 

comparticipação especial pelo Estado. Neste âmbito, faço referência ao programa de 

controlo de Diabetes Mellitus do qual faz parte a comparticipação dos dispositivos de 

automonotorização da glicémia, definidos pela Portaria n.º 35/2016, de 1 de março (12). 

A prescrição deste tipo de dispositivo médico é bastante frequente na farmácia, dado a 

prevalência de doentes com esta patologia e foi algo que dispensei quase diariamente no 

meu período de estágio. 
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2.9.5 Vendas suspensas 

A cedência de urgência de medicamentos consiste na avaliação e disponibilização da 

medicação a doentes que necessitem, em condições de urgência, de algum MSRM. Neste 

âmbito, a farmácia pode realizar uma venda suspensa.  

A venda suspensa de medicamentos destina-se, essencialmente, a doentes em que é 

conhecido o perfil farmacoterapêutico por adquirem os medicamentos, habitualmente, na 

Farmácia Avenida. Para utentes que têm ficha cliente criada no sistema informático e que 

pretendem adquirir medicação habitual, por norma, realiza-se uma venda suspensa a 

crédito. Nestes casos, o pagamento é regularizado quando o utente se deslocar à farmácia 

acompanhado da prescrição e do respetivo talão de venda suspensa a crédito. 

Nos restantes, a dispensa em venda suspensa requer a ponderação do farmacêutico e a 

avaliação de caso a caso. Se o utente for um consumidor habitual da farmácia e se fizer 

acompanhar por um comprovativo da toma do medicamento que pretende adquirir (ex. uma 

receita antiga) ou seja possível a consulta do histórico de vendas no Sifarma2000, que 

comprovem a toma de tal medicamento, a venda suspensa é realizada. Neste caso, o 

utente paga o medicamento na totalidade e o sistema informático imprime um talão 

comprovativo de venda suspensa sem nome, que o utente terá de trazer no momento da 

regularização da respetiva compra. Caso se trate de um medicamento comparticipado, a 

diferença entre o valor pago e o valor comparticipado, é fornecida ao utente no ato de 

regularização.  

No decorrer do estágio realizei várias vendas suspensas, no entanto, já que a decisão 

depende da avaliação do farmacêutico, tive o cuidado de questionar sempre, antes da 

realização da mesma. 

 

2.9.6 Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são aqueles medicamentos que não preencham qualquer das condições 

previstas nos tópicos que definem MSRM. A dispensa de MNSRM pode resultar da 

indicação pelo médico, mas na grande maioria das vezes advém da indicação 

farmacêutica. De salientar, que a disposição destes medicamentos na farmácia deve ser 

feita de modo a que estes se encontrem à vista dos utentes, mas que sejam acessíveis ao 

utente apenas por intermédio do farmacêutico ou técnico de farmácia (13). 

Aquando a dispensa de um MNSRM deve sempre questionar-se o utente acerca dos 

sintomas, evidentemente, das patologias e medicamentos concomitantes. A decisão de 

qual o medicamento mais indicado tem em consideração todos estes fatores. 

Durante o período de estágio, que decorreu durante o período de outono e inverno, a 

procura de aconselhamento foi, essencialmente, devido a gripes e constipações. Aquando 

a dispensa de um MNSRM deve sempre questionar-se o utente acerca dos sintomas, 



20 
 

evidentemente, das patologias e medicamentos concomitantes. A decisão de qual o 

medicamento mais indicado tem em consideração todos estes fatores. 

Numa fase inicial, para dispensar estes medicamentos necessitei sempre do auxílio de um 

colaborador. Com o passar do tempo, com base na experiência prévia, foram surgindo 

situações em que me sentia confiante para aconselhar e dispensar, mas fi-lo sempre com 

o consentimento de alguém.  

Dada a variedade de MNRSM disponíveis no mercado, garanto que, o aconselhamento 

destes medicamentos foi, talvez, a maior dificuldade que senti no período de estágio. 

 

2.10 Automedicação e indicação farmacêutica 

A automedicação é definida como a instauração de um tratamento medicamentoso por 

iniciativa própria do utente (2). Esta prática envolve a utilização de MNSRM de forma 

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

passageiras e sem gravidade, com ou sem aconselhamento por um profissional de saúde. 

A lista de situações passíveis de automedicação está definida na legislação (14).  

Caso seja solicitado, o farmacêutico deve sempre procurar saber qual a finalidade a que 

se destina o medicamento que o utente pretende adquirir e orientar o utente numa escolha 

ajustada ao perfil da sua saúde. Só um consumidor informado e consciente será capaz de 

assumir, em segurança e com responsabilidade, a condução da sua saúde. 

A indicação farmacêutica difere da automedicação, na medida em que, o farmacêutico 

responsabiliza-se inteiramente pela seleção de um MNSRM ou tratamento não 

farmacológico para aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como um 

transtorno menor ou sintoma menor, autolimitante, de curta duração, que não apresente 

relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente (2). 

Na realidade, durante o meu período de estágio, posso afirmar que a dispensa de MNSRM 

por indicação farmacêutica foi bastante maior do que em automedicação. Nota-se que as 

pessoas depositam uma grande confiança no farmacêutico, e preferem saber a sua opinião 

em relação ao tratamento que devem adquirir. 

Como já referi, dado o período em que decorreu o estágio, a procura por MNSRM foi devido 

a estados gripais e constipações. Normalmente, as pessoas pretendem adquirir este tipo 

de produtos com base na indicação farmacêutica. Assim, é extremamente importante 

seguir um protocolo de questões que devem ser aplicadas ao utente, no sentido de 

escolher o produto mais ajustado à sua sintomatologia e condição de saúde. De realçar, 

que também é extremamente importante fomentar a adoção de medidas não 

farmacológicas que complementem o tratamento instruído.  

A título de exemplo, foram vários os utentes que me abordaram devido à tosse. Este tipo 

de sintomatologia, uma vez que é bastante inespecífico, cabe ao farmacêutico despistar 
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causas patológicas (ex. asma) ou iatrogénicas (IECA) que devem ser referenciadas para 

consulta médica, ou dispensar um MNSRM de acordo com o tipo de tosse (seca ou 

produtiva). Além disto, também procurei sempre incentivar a ingestão regular de líquidos e 

a evicção de possíveis desencadeantes (ex. fumo do tabaco). 

 

2.11 Dispensa e aconselhamento de outros produtos de saúde 

 

2.11.1 Produtos de dermofarmácia, cosmética e higiene  

De acordo com a legislação,  entende-se por produto cosmético e de higiene corporal, 

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

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

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

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

ou proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais (15). Na 

Farmácia Avenida, estes produtos estão colocados em lineares amplos de fácil acesso ao 

utente.  

Na realidade, é nos cuidados de rosto e corpo que as pessoas solicitam mais 

aconselhamento, dada a variedade de marcas e gamas disponível. É da responsabilidade 

do farmacêutico saber aconselhar os produtos ideais à pele e às necessidades de cada 

um.  

Sendo a exigência nesta área cada vez maior, considero extremamente importante a 

realização de formações e sessões de esclarecimentos acerca destes produtos, 

direcionadas para quem faz o aconselhamento (farmacêuticos e técnicos de farmácia). 

 

2.11.2 Produtos dietéticos para alimentação especial e infantil 

A Farmácia Avenida dispõe de uma gama de produtos dietéticos destinados a satisfazer 

necessidades especiais como é o caso dos lactentes e dos indivíduos com cuja condição 

clínica assim o exige. E também de alguns produtos usados para este fim, nomeadamente 

soluções e suplementos nutricionais para pessoas co doenças metabólicas e produtos com 

textura modificada que facilitam a alimentação em indivíduos com dificuldades na 

deglutição. Em relação à alimentação infantil, a Farmácia Avenida dispõe, na zona de 

atendimento, de uma gama de leites infantis e de crescimento, papas infantis e outros 

alimentos infantis (frutas, refeições para bebé e snacks). 

 

2.11.3 Fitoterapia e suplementos nutricionais 

O Estatuto do Medicamento define medicamentos à base de plantas como “qualquer 

medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias 
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derivadas de plantas; uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais 

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

plantas” (6). A Farmácia Avenida dispõe de alguns destes produtos, sendo que os mais 

solicitados no aconselhamento são para disfunções do trato gastrointestinal.  

Os suplementos alimentares são definidos como géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como 

cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, 

ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós 

que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida (16).  

Em relação aos suplementos alimentares, a Farmácia Avenida dispõe de uma variada 

gama de suplementos alimentícios, acessíveis ao utente, que se encontram expostos na 

zona ao acesso do público, na zona de atendimento. Cada vez mais, os utentes procuram 

alternativas às substâncias medicamentosas e a integração de novas gamas de 

suplementos alimentares nas farmácias é uma mais valia para que o utente possa obtê-los 

de um local de confiança e com aconselhamento fidedigno.  

Por fim, gostaria de mencionar a gama de produtos da EasySlim®, que contém uma linha 

de suplementos de emagrecimento entre os quais drenantes, promotores de perda de peso 

e anticelulíticos. Esta linha é, talvez a mais popular, de toda a gama de suplementos, na 

medida em que, muitos destes produtos são aconselhados pela Dr.ª Daniela, a 

nutricionista.  

 

2.11.4 Medicamentos de uso veterinário  

Um medicamento veterinário é toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doença em 

animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas (17). A farmácia Avenida dispõe, apenas, de uma gama limitada produtos para 

cães e gatos da marca Frontline®. 

 

2.11.5 Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material 

ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo 

seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e 

que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 
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pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou 

compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da conceção (18).  

Os dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, também definidos nos termos do decreto 

lei referido (18), dividem-se naqueles utilizados pelo para autodiagnóstico, nomeadamente 

teste de gravidez, equipamento para medição de glicémia, tiras-teste para determinação 

da glicémia, glicosúria e cetonúria e recipientes para colheita de amostras, esterilizados e 

não esterilizados (colheira de urina, expetoração).   

2.12 Preparação de medicamentos  

 

2.12.1 Medicamentos manipulados 

Medicamento manipulado é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. O laboratório é a zona destinada 

à preparação destes produtos e encontra-se munido de todo o equipamento mínimo 

obrigatório à realização desta tarefa bem como toda a documentação necessária ao registo 

e preparação de manipulados (20). A preparação de fórmulas magistrais ou de preparados 

oficinais só pode ser realizada pelo farmacêutico diretor técnico ou sob a sua supervisão e 

controlo, como disposto na legislação (19).  

Na Farmácia Avenida tive oportunidade de preparar alguns manipulados, nomeadamente 

pomadas de Ácido Salicílico, Diprosone com Vaselina e de Enxofre. Na realidade, pomadas 

de enxofre, a diferentes concentrações, foi o manipulado que mais vezes realizei, uma vez 

que este, durante um período, foi bastante solicitado pelos lares da Santa Casa da 

Misericórdia, graças a um surto de sarna. 

Antes da preparação do manipulado é necessário imprimir a sua ficha de preparação e a 

ficha com o cálculo do preço.  

A ficha de preparação segue um modelo, na qual constam todos os elementos definidos 

na legislação. Antes da preparação de um manipulado deve ser reunido todo o material 

necessário à preparação, proceder à desinfeção da área de trabalho, pesagem das 

matérias-primas e realização do procedimento de preparação de acordo com as exigências 

do Formulário Galénico Português. Sendo que apenas preparei pomadas, a preparação foi 

através do método de espatulação. No final, procede-se ao acondicionamento, à rotulagem 

e ao preenchimento da ficha de preparação e cálculo do preço. Por fim, as matérias-primas 

são guardadas e todo o material é devidamente lavado e arrumado. 
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O cálculo do PVP deste tipo de medicamentos, segue os critérios definidos na lei, que 

estabelece que este preço depende do valor dos honorários da preparação, do valor das 

matérias-primas e do valor do material de embalagem (20). Podem ser objeto de 

comparticipação pelo SNS os medicamentos manipulados aos quais não exista no 

mercado a especialidade farmacêutica com igual substância ativa na forma farmacêutica 

pretendida, exista uma lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados 

industrialmente ou na necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às 

carências terapêuticas de populações específicas, como é o caso da pediatria ou da 

geriatria. 

 

2.12.2 Preparações extemporâneas 

Alguns medicamentos na forma farmacêutica de pó, estão destinados a serem 

administrados por via oral na forma de suspensão. No entanto, dada a sua instabilidade na 

presença de água, a preparação desta suspensão, apenas deve ser realizada no momento 

da dispensa do medicamento.  

A preparação extemporânea de medicamentos é algo que se realiza, quase diariamente, 

na Farmácia Avenida e destina-se, em grande parte, à preparação de medicamentos de 

uso pediátrico. Neste caso deve alertar-se o utente para agitar bem o frasco antes de cada 

administração, de modo a garantir a máxima homogeneidade e que a suspensão deve ser 

conservada no frigorífico e no prazo de validade máximo de 14 dias.  

2.13 Outros cuidados de saúde prestados ao utente na Farmácia Avenida 

A Farmácia Avenida disponibiliza ao utente uma série de serviços que permitem uma 

monotorização o seu estado de saúde geral, nomeadamente: medição de glicémia, 

pressão arterial, colesterol e triglicerídeos, avaliação antropométrica, consultas de nutrição 

e podologia. Além destes, o utente ainda tem ao seu dispor serviços de administração de 

injetáveis, massagens, fisioterapia e perfuração de orelhas.  

2.14 Gestão e contabilidade  

 

2.14.1 Processamento do receituário e faturação  

Ao contrário do que acontece com as receitas desmaterializadas, as receitas manuais ou 

materializadas são guardadas na farmácia e há procedimentos a cumprir, para obter o 

reembolso das comparticipações. Assim, no final de cada atendimento as receitas são 

arquivadas por organismo, num espaço destinado ao efeito.  

A conferência das receitas é realizada diariamente, e no total deve ser feita por 3 pessoas 

distintas. Caso haja lugar a correções detetadas e comunicadas na sequência do processo 

de conferência do mês anterior, as farmácias terão de enviar uma nota de débito ou crédito 
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com vista à retificação da fatura a corrigir (21). Assim, de acordo com o disposto no 

regulamento deste procedimento de pagamento da comparticipação do Estado no PVP dos 

medicamentos dispensados a beneficiários do SNS, as farmácias têm que enviar até ao 

dia 10 do mês seguinte, ao Centro de Conferência de Faturas (22):  

a) As receitas médicas, manuais ou materializadas, onde estão prescritos os 

medicamentos comparticipados dispensados a beneficiários do SNS ou de subsistemas 

públicos cujo pagamento seja da responsabilidade do SNS, contendo impresso no verso 

da receita os elementos definidos no Manual de Relacionamento de Farmácias, a 

aprovar pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.); 

b) A informação de prestação decorrente da prescrição desmaterializada, de acordo com 

o definido no Manual de Relacionamento de Farmácias, a aprovar pela ACSS, I.P; 

c) A fatura eletrónica mensal correspondente ao valor da comparticipação do Estado no 

PVP dos medicamentos dispensados, independentemente do suporte da receita, a 

beneficiários do SNS ou de subsistemas públicos cujo pagamento seja da 

responsabilidade do SNS e nos produtos e serviços objeto de contratualização; 

d) As notas de débito ou notas de crédito no caso de retificação de desconformidades 

detetadas em faturas anteriormente emitidas. 

e) Adicionalmente, junto com as receitas manuais e materializadas, deve constar: duas 

guias de fatura, a relação resumo de lotes, notas de débito ou crédito referentes a faturas 

com erros de meses anteriores, e o verbete de identificação do lote. O pagamento é 

concretizado no dia 10 do mês seguinte ao do envio da fatura mensal, mediante 

transferência para uma conta bancária indicada pela farmácia ou por entidade por esta 

designada (22).  

Toda a tarefa de organização e processamento do receituário exige um comprometimento 

total do farmacêutico na execução, dada a responsabilidade associada a esta tarefa. 

Durante o período de estágio tive oportunidade de auxiliar e acompanhar todos os passos 

implicados neste processo.  
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3. Conclusão  

O estágio em farmácia comunitária permitiu-me integrar os conhecimentos obtidos durante 

a formação académica, bem como a alcançar e desenvolver aptidões que apenas se 

revelam no contexto real da farmácia e com o contacto com o utente. 

Ao longo do estágio, apercebi-me da confiança que as pessoas depositam no farmacêutico 

e a enorme responsabilidade que acarreta esta profissão. Também tive a perceção que, 

para que o farmacêutico possa exercer a sua profissão com distinção, tem de estar 

atualizado e a par do progresso em áreas de saúde. Assim, destaco a relevância do 

farmacêutico realizar formações e sessões de esclarecimento para que possa primar na 

interação com o utente.  

A minha experiência na Farmácia Avenida fica marcada pelo espírito de equipa e pela 

organização que propiciam, todos os dias, um atendimento de excelência aos seus utentes. 

A prioridade às necessidades do utente e a preocupação com o seu bem-estar geral, e não 

apenas a “cura da doença”, é algo fomentado por todos os colaboradores da Farmácia 

Avenida.   
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Parte II – Temas desenvolvidos no âmbito do estágio curricular 

1. Introdução 

 

1.1 Doença Cardiovascular 

As doenças do aparelho circulatório representam a maior causa de mortalidade em 

Portugal, representando 29,8% da mortalidade no país, estimando-se a perda média de 

10,9 anos de vida pelos indivíduos que sofrem destas doenças (23). Nas causas de morte 

por doenças relativas ao aparelho circulatório destacam-se as doenças cerebrovasculares 

também designados por acidentes vasculares cerebrais (AVC) e as relacionadas com a 

doença isquémica do coração (23). 

Este cenário de prevalência de mortalidade por doença crónica cardiovascular é 

semelhante aos restantes países desenvolvidos (24), e de acordo com as Nações Unidas, 

reverter esta situação representa um dos maiores desafios do século XXI (25).  

Existem evidencias de que a adoção de medidas preventivas e a melhoria do diagnóstico 

de Enfarte Agudo do Miocárdio e AVC, permitiram diminuir em Portugal o número de óbitos 

causados por doenças cardiovasculares (DCV) atingindo um dos melhores valores das 

últimas décadas (26). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Evolução da proporção de óbitos pelas principais causas de morte no total das 

causas de morte em Portugal (%) 1988 a 2015 (26). 

 

Esta diminuição notável da mortalidade por DCV deveu-se também a uma maior eficácia 

dos tratamentos, que explicam aproximadamente metade do declínio geral dos óbitos por 
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estas doenças, nomeadamente a aposta na redução da pressão arterial através da 

medicação com antihipertensores e uma resposta rápida dos serviços de saúde a situações 

como o enfarte agudo do miocárdio (27). 

Nesta área assumem particular relevância três classes de fármacos (Tabela 2) devido ao 

seu potencial de influenciar as diferentes expressões de mortalidade e morbilidade 

cardíaca ou vascular, embora representa um grande encargo financeiro para o SNS. São 

exemplos disso os: 

• Antihipertensores; 

• Antidislipidémicos (estatinas em particular); 

• Anticoagulantes e antitrombóticos. 

O crescimento da sua utilização está inequivocamente relacionado com os resultados 

obtidos. Continua a verificar-se um incremento do número de embalagens de 

antihipertensores e antidislipidémicos consumidos. 

Entre as diferentes classes farmacológicas é de salientar o incremento da utilização de 

anticoagulantes, em particular os não dicumarínicos (novos anticoagulantes orais), que irá 

certamente continuar a crescer. O alargamento da terapêutica anticoagulante da fibrilação 

auricular com este grupo farmacológico é certamente uma das razões da redução de 

mortalidade no AVC isquémico (26). 

 

Tabela 2 - Consumos farmacológicos da área cardiovascular (26). 

 

 

Os fatores de risco para o desenvolvimento de DCV podem ser considerados em dois tipos, 

os fatores de risco não modificáveis, como o sexo e a idade, e os fatores de risco 

modificáveis como o perfil lipídico (especialmente uma concentração elevada do LDL 
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colesterol), hipertensão arterial, hábitos tabágicos, obesidade, Diabetes mellitus e 

inatividade física (28). 

Neste trabalho, irei dar especial atenção ao fator de risco modificável que é a hipertensão 

arterial. 

 

1.2 Hipertensão Arterial 

Em Portugal, 36% da população adulta apresenta hipertensão arterial de acordo com os 

dados do primeiro Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (29). 

O diagnóstico de hipertensão arterial define-se, em avaliação de consultório médico, como 

a elevação persistente, em várias medições e em diferentes ocasiões, da pressão arterial 

sistólica (PAS) igual ou superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) 

igual ou superior a 90 mmHg (30) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Limites de referência da pressão arterial para o diagnóstico de hipertensão 

arterial de acordo com o tipo de medição realizado (Adaptado da DGS, 2013) (30).  

Tipo de medição PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Consultório 140 90 

24 horas 

(MAPA) 

Global (24 horas) 125-130 80 

Período do dia (07-23h) 130-135 85 

Período da noite (23-07h) 120 70 

Automedição no domicílio 130-135 85 

MAPA – Medição Ambulatória da Pressão Arterial. 

 

A medição da PA deve obedecer às seguintes premissas (30): 

i. efetuada em ambiente acolhedor; 

ii. realizada sem pressa; 

iii. com o doente sentado e relaxado, pelo menos, durante 5 minutos; 

iv. com a bexiga vazia; 

v. não ter fumado nem ingerido estimulantes (café por exemplo) na hora anterior; 

vi. com o membro superior desnudado; 

vii. usando braçadeira de tamanho adequado; 

viii. medição sistemática no membro superior em que foram detetados valores mais 

elevados da PA na primeira consulta. 

As recomendações de intervenção não farmacológicas são das recomendações mais 

recentes e incluem (31): 

• A perda de peso é recomendada para reduzir a pressão arterial (PA) em adultos 

com níveis elevados de PA ou hipertensão com excesso de peso ou obesidade; 
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• Realizar uma alimentação saudável para o coração, como a dieta “Dietary 

Approaches to Stop Hipertensão”, que facilita a obtenção de um peso desejável 

recomendado para adultos com pressão arterial elevada ou hipertensão; 

• A redução da ingestão de sal (sódio) é recomendada para adultos com níveis 

elevados de PA ou hipertensão. A este respeito, realça-se que o Programa Nacional 

para as Doenças Cérebro-cardiovasculares, estipulou em 2017 como meta até 

2020, a redução do consumo de sal entre 3 a 4% ao ano na população (meta 

comum ao Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável) (32); 

• Suplementação de potássio, preferencialmente através da alteração alimentar, é 

recomendado para adultos com pressão arterial elevada ou hipertensão, a menos 

que contraindicada pela presença de doença renal crónica ou uso de drogas que 

reduzam excreção de potássio; 

• O aumento da atividade física com um programa de exercícios estruturado é 

recomendado para adultos com pressão arterial elevada ou hipertensão; 

• Homens e mulheres adultos com PA ou hipertensão elevada que atualmente 

consumem álcool deve ser aconselhado a beber não mais que 2 a 1 bebidas padrão 

por dia, respetivamente. 

Em relação ao tratamento farmacológico, a Direção Geral da Saúde estipula que a escolha 

inicial da terapêutica farmacológica antihipertensora deve ter em conta (33): 

a) a recomendação, implementação e vigilância correta das medidas não farmacológicas; 

b) a idade; 

c) lesões coexistentes nos órgãos-alvo; 

d) fatores de risco cardiovasculares concomitantes; 

e) doenças e condições clínicas associadas; 

f) indicações, contraindicações relativas e absolutas e os efeitos adversos dos fármacos; 

g) condicionalismos da adesão à terapêutica; 

h) fatores económicos associados. 

As opções terapêuticas preferenciais em função de lesões ou patologia presente 

encontram-se definidas na Tabela 4.  

 

Existem algumas condições patológicas ou clínicas que constituem contraindicações 

absolutas e relativas que devem ser tidas em consideração no tratamento com anti-

hipertensores (Tabela 5). 
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Tabela 4 – Tratamento com anti-hipertensores: opções terapêuticas preferenciais em 

função de lesões ou patologia presente (adaptado de DGS, 2013) (30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Tratamento com anti-hipertensores: contraindicações absolutas e relativas 

(Adaptado de DGS, 2013) (30). 
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2. Hipertensão Arterial: Intervenção no âmbito da farmácia comunitária 

 

Nas últimas duas décadas, a prática farmacêutica tem evoluído no sentido de desenvolver 

atividades focadas nos pacientes, com esforços para melhorar a sua saúde (34). É 

reconhecido o papel que a Farmácia Comunitária tem adquirido, nomeadamente nos 

benefícios consideráveis em termos de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e valor 

económico devido ao aumento da gama dos seus serviços com maior integração nos 

cuidados de saúde primários (35). Entre essas atividades destacam-se: 

• Ensino a medição correta da pressão arterial no domicílio 

É importante a disponibilização de informação correta sobre a medição da pressão arterial 

no domicílio ao cliente, uma vez que essa medição se torna cada vez mais importante no 

diagnóstico e monitorização de hipertensão arterial e também devido à grande difusão dos 

dispositivos de medição da tensão arterial (36); 

• Melhoria da adesão farmacêutica 

Na hipertensão, os indivíduos que têm melhor adesão aos medicamentos prescritos têm 

menor propensão a desenvolvimento de eventos cardiovasculares, assim, devem ser 

utilizadas estratégias que aumentem a adesão como o explicação da utilização e 

importância da medicação (37); 

• Educação alimentar 

Sendo a alimentação, especialmente o consumo excessivo de sal um dos principais fatores 

para o desenvolvimento de hipertensão arterial, é importante reforçar a importância da 

diminuição do seu consumo abaixo das 5 g/dia (38). Um estímulo para aumento do 

consumo de uma alimentação equilibrada, rica em frutas e vegetais e com pouca carne 

também deve ser dada (39); 

• Estilo de vida fisicamente ativo 

A prática de exercício físico regular e a obtenção ou manutenção de um peso saudável 

(Índice de Massa corporal (IMC) <25) é uma recomendação de estilo de vida que deve ser 

dada e reforçada. Os doentes hipertensos devem ser aconselhados a fazer pelo menos 30 

min de exercício aeróbico dinâmico de intensidade moderada (caminhada, corrida, ciclismo 

ou natação) em 5 a 7 dias por semana (39); 

• Consumo de tabaco e álcool 

A insistência na cessação do tabágica é de especial relevância, uma vez que o tabagismo 

tem um efeito pressor agudo que pode elevar a pressão arterial. Moderação no consumo 

de álcool para não mais que 20 a 30 g de etanol por dia em homens e para não mais que 

10-20 g de etanol por dia em mulheres é uma recomendação que deve ser dada (39). 
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2.1 Desenho da intervenção 

Neste contexto, foi desenvolvida uma intervenção que consistiu na realização de um estudo 

transversal, com aplicação de um questionário construído para avaliar a relação entre as 

atitudes em relação ao sal e os valores de pressão arterial como indicativos do risco de 

hipertensão arterial. 

Os questionários foram aplicados nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2018. 

 

2.2 População em estudo 

A população alvo para o desenvolvimento desta intervenção foram os utilizadores da Loja 

da Junta de Freguesia de Galegos Santa Maria, Concelho de Barcelos.  

Durante o período em estudo 60 utilizadores aceitaram participar no estudo, tendo 

fornecido consentimento verbal informado. 

O número de participantes foi reduzido, não sendo possível fazer uma extrapolação para 

a população portuguesa, sendo apenas realizado neste trabalho uma descrição dos 

resultados obtidos. 

 

2.3 Questionário e recolha de dados 

Para esta intervenção no âmbito da farmácia comunitária os questionários foram aplicados 

de forma indireta a todos os participantes do estudo. 

O questionário era composto por 3 grupos:  

Grupo I – caracterização demográfica; 

Grupo II – caracterização clínica e antropométrica; 

Grupo III – hábitos alimentares. 

No Grupo I para a caracterização demográfica utilizaram-se as variáveis: idade, sexo, 

escolaridade e situação profissional. No Grupo II para a caracterização clínica e 

antropométrica, foram reportados pelos participantes os dados referentes à caracterização 

clínica (diagnóstico de doença, medicação e prática de exercício físico). Em relação aos 

dados antropométricos, para a medição de peso utilizou-se uma balança portátil OMRON 

BF511®, para a medição da altura utilizou-se um estadiómetro portátil SECA 213® e para 

a medição da pressão arterial utilizou-se o esfigmomanómetro OMRON M2 BASIC®. 

Todas as medições foram realizadas de acordo com as boas práticas. 

A pressão arterial foi medida três vezes. Sendo a primeira medição realizada após a 

explicação do estudo e a obtenção do consentimento do doente, a segunda medição foi 

efetuada após a resposta às questões do Grupo I, por fim, a terceira medição foi efetuada 

após resposta de todo o questionário, finalizando a intervenção. 
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No Grupo III para a caracterização dos hábitos alimentares, utilizou-se o questionário 

(Anexo A) adaptado do “WHO STEPS Instrument” (40; Anexo B) sobre “conhecimento, 

atitude e comportamento em relação ao sal” com opção de resposta “Sim” ou “Não”. 

 

3. Resultados e discussão 

Dos 60 participantes, a idade média foi de 47 anos (Tabela 6), sendo 60% do sexo feminino 

(Figura 1). Em relação ao IMC verificou-se que 26 sujeitos apresentavam excesso de peso 

(43%). 

 

Tabela 6 – Caracterização da amostra (n=60). 
 

Idade 

(anos) 

Pressão arterial 

sistólica (mmHg) 

Pressão arterial 

diastólica (mmHg) 

Peso 

(Kg) 

Altura 

(cm) 

Média 47 128,2 74,0 75,1 170,3 

Mínimo 21 100,3 57,0 45,0 142,0 

Máximo 81 180,3 95,7 104,0 187,0 

 

 

Figura 2 – Caracterização da amostra em relação ao género feminino e masculino (n=60). 

Em termos sociológicos, 72% dos sujeitos encontravam-se profissionalmente no ativo 

(Figura 3), sendo que 30% têm formação em ensino superior, 18% têm o 12º ano, 2% têm 

o 10º ano, 18% têm o 9º ano, 12% o 6º ano, 17% o 4º ano e 3% o 3º ano de escolaridade. 

24; 40%

36; 60%

SEXO

feminino masculino
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Figura 3 – Caracterização da amostra em relação à condição profissional (n=60).  

 

Verificou-se que 20 participantes referiram estar diagnosticados como hipertensos (Figura 

4), no entanto, apenas 15 referiram consumir medicação antihipertensora (Figura 5). 

 

 

Figura 4 – Caracterização da amostra em relação à situação clínica reportada (n=60). 
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Figura 5 – Consumo de medicamentos reportados pelos participantes (n=60).  

 

Na média das medições, 11 sujeitos apresentavam pressão arterial sistólica >140 mmHg, 

desses, 4 sujeitos apresentavam também pressão arterial diastólica >90 mmHg. 

Analisando apenas o grupo de sujeitos que apresentavam valores de pressão arterial 

elevados (n=11), 7 já tinham sido diagnosticados com hipertensão, sendo que 6 estão 

atualmente a tomar medicação para a hipertensão. Destes 11, 4 praticam exercício 

regularmente e 6 apresentam excesso de peso. No total da amostra 32 participantes 

referiram não praticar exercício físico (Figura 6). 

 

Figura 6 – Caracterização dos hábitos de prática de exercício reportados pelos 

participantes (n=60). 

 

Tal como se pode verificar na Tabela 7, em relação aos hábitos alimentares relacionados 

com o sal , verificou-se que quanto a comportamentos que promovem a ingestão de sal, a 

grande maioria dos participantes no estudo não usa habitualmente molhos à mesa (80%), 

não compra habitualmente refeições pré-confecionadas (95%) e não usa 
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preferencialmente produtos enlatados em alternativa aos alimentos frescos (75%), o que 

demonstra um cuidado especial na ingestão de alimentos com elevadas quantidades de 

sal. 

A utilização de especiarias é uma ótima alternativa na condimentação da comida para 

evitar a utilização excessiva de sal e a maioria dos participantes (77%) têm por hábito o 

uso de especiarias para condimentar refeições. 

A maioria dos participantes não apresentou um cuidado especial na leitura da composição 

dos alimentos que adquire. 57% não lê os rótulos das embalagens quando vai às compras 

e 77% não vê a quantidade de sal nos referidos rótulos. 

A maioiria dos participantes vai frequentemente almoçar/jantar a restaurantes (63%) mas 

poucos são os que pedem para cozinhar com menos sal (97%) apesar de a maioria 

considerar que, quando come fora de casa, a comida é mais salgada do que a que come 

habitualmente (60%). 

Um dado extremamente positivo é o de que 100% dos participantes relacionam 

corretamente o consumo excessivo de sal com problemas de saúde. 

 

Tabela 7 – Hábitos alimentares em relação ao sal (n=60).  
 

SIM NÃO 

Tem por hábito o uso de especiarias para condimentar 

refeições?  

46 (77%) 12 (23%) 

Usa habitualmente saleiro à mesa?  5 (8%) 55 (92%) 

Usa habitualmente molhos à mesa (maionese, ketchup, 

etc.)?  

12 (20%) 48 (80%) 

Lê os rótulos das embalagens quando vai às compras?  26 (43%) 34 (57%) 

Vê a quantidade de sal nos rótulos das embalagens? 14 (23%) 46 (77%) 

Compra habitualmente refeições pré-cozinhadas (sopas 

instantâneas, pizzas, bacalhau com natas, lasanha, etc.)?  

30 (50%) 30 (50%) 

Usa preferencialmente produtos enlatados em alternativa 

aos alimentos frescos?  

15 (25%) 45 (75%) 

Vai frequentemente almoçar/jantar a restaurantes?  38 (63%) 22 (37%) 

Quando vai a restaurantes pede para cozinhar com menos 

sal?  

2 (3%) 58 (97%) 

Quando come fora de casa considera que a comida é mais 

salgada do que a que come habitualmente?  

36 (60%) 24 (40%) 

Julga que uma alimentação com muito sal pode causar 

problemas de saúde?  

60 

(100%) 

0 (0%) 
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De acordo com o último inquérito alimentar nacional, a ingestão média de sal da população 

portuguesa foi de 7,4g por dia, sendo que 63,2% das mulheres e 88,9% dos homens 

consumiam sal acima do limite máximo tolerado (41). Os alimentos processados, onde se 

incluem os alimentos enlatados, apresentam teores elevados de sal na sua composição 

(42), sendo alimentos com um grande contributo para a ingestão excessiva de sal na 

população. 
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4. Conclusão 

Este trabalho permitiu intervir junto da comunidade na sensibilização para os problemas 

associados ao excesso de consumo de sal e o seu impacto na elevação da pressão arterial. 

Dos dados recolhidos, é importante destacar que 4 sujeitos nunca tinham sido 

diagnosticados com problemas de hipertensão e apresentavam valores que alertavam para 

esse possível problema. Foram vários os sujeitos que louvaram a iniciativa e que apelavam 

para que houvesse mais espaços públicos de proximidade em que se pudesse fazer 

medições da pressão arterial. 

Outro dado relevante é que 100% dos sujeitos responderam afirmativamente à questão: 

“Julga que uma alimentação com muito sal pode causar problemas de saúde?”, o que 

demonstra uma enorme sensibilidade da população para os problemas associados a um 

excesso de consumo de sal. 

As autarquias locais, como o caso das Juntas de Freguesia, podem ser espaços para a 

promoção de comportamentos alimentares mais adequados através da sensibilização com 

folhetos informativos e rastreios. 
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Anexos 

 

Anexo A – Questionário utilizado na intervenção comunitária 
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Anexo B – Componente do WHO STEPS Instrument que foi adaptada para elaboração do 

questionário utilizado na intervenção comunitária. 
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