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RESUMO 
 

O presente relatório é o culminar de uma trajetória repleta de desafios e descobertas onde a 

palavra aprender ganhou um novo significado.  

O estágio profissionalizante é parte integrante do percurso académico de um estudante do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Neste documento estão reunidos um conjunto de 

conhecimentos que só foram possíveis de alcançar com o empenho e perseverança que o 

contexto farmacêutico exige. Com início no dia 18 de março e término a 13 de setembro de 2019, 

este estágio cumpriu na íntegra o seu objetivo. Pude contactar com a realidade profissional, 

aplicando todos os conceitos teóricos até então adquiridos na Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto. De facto, as valências que esta última unidade curricular me possibilitou 

devem-se, de certa forma, ao privilégio de ter feito parte da equipa da Farmácia Sousa Beirão.  

Evidentemente, a grande novidade que estes últimos seis meses me proporcionaram foi a 

descoberta da relação estreita entre utente e farmacêutico que, por si só, obrigou-me a 

desenvolver certas capacidades de comunicação que, até então, nunca tinham sido estimuladas.  

Para melhor descrever o meu trabalho, dividi o relatório em duas partes distintas. A primeira parte 

(parte 1) tem como finalidade descrever o quotidiano na FSB, sendo este comum a grande parte 

das farmácias tendo, no entanto, características mais específicas de cada uma. Na segunda parte 

(parte 2) com um suporte científico e bibliográfico mais vasto, explano os três projetos que 

dinamizei ao longo do meu estágio e que transmitem o potencial do papel do farmacêutico perante 

a população.  

Efetivamente, inicio a parte 1 com a descrição da FSB na qual incluo o seu horário de 

funcionamento, os seus recursos humanos e o seu espaço físico. Num segundo momento, abordo 

a vertente da gestão em farmácia comunitária bem como todos os componentes que a tornam 

possível como o sistema informático capaz de gerir, juntamente com o farmacêutico, os stocks, 

prazos de validade e as encomendas. Por fim, são abordados todos os conceitos que viabilizam o 

atendimento ao público, como por exemplo, quais os produtos que podem ser dispensados numa 

farmácia comunitária e diferenças entre eles. São também abordados os serviços farmacêuticos 

prestados na FSB e um exemplo de parceria ambientalista, como é o caso da Valormed. 

De facto, só foi possível projetar a parte 2 deste relatório depois de conhecer e deduzir as vertentes 

que precisavam ser mais aprofundadas no restante intervalo de tempo da minha atividade. Assim 

sendo, participei ativamente na construção de três projetos distintos. No primeiro projeto abordei 

a prevenção de melanoma recorrendo à elaboração de um folheto informativo e posterior 

envolvimento da população no preenchimento do mesmo com o objetivo de melhorar a vigilância 

de sinais cutâneos anormais. No segundo projeto o tema abordado foi a cessação tabágica. 

Como tal, foi realizado primeiramente um inquérito à população com o objetivo de proceder à sua 
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caracterização quanto à prevalência do ato tabágico, o seu grau de dependência e o estado de 

mudança comportamental. Também nesta fase foi entregue um folheto informativo distribuído ao 

grupo de pessoas fumadoras. Por fim, o terceiro projeto incide sobre produtos de uso veterinário 

nomeadamente os desparasitantes utilizados no tratamento e prevenção de infestações por 

parasitas externos. Com o intuito de acrescentar valor no momento de aconselhamento de 

produtos deste segmento de mercado à população reuni, em forma de póster, um conjunto de 

informações pertinentes na prática farmacêutica, sendo este disponibilizado internamente à equipa 

da FSB. 

Em suma, é com enorme orgulho e sentimento de satisfação que dou por terminada esta etapa da 

minha formação, com a consciência de que todos os utentes com os quais contactei receberam 

de igual forma a minha motivação em ajudar e compreender as suas necessidades, empenhando-

me sempre para elevar o bom nome da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.  
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PARTE 1 – Descrição das atividades desenvolvidas 

Introdução 
 

Depois de meses de expectativa e ansiedade eis que chegou o dia tão aguardado. Iniciei o estágio 

com algum receio de não conseguir transpor todo o conhecimento adquirido ao longo dos 5 anos 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) para a nova realidade, a prática. Do 

ponto de vista pessoal, não tinha qualquer experiência da dinâmica de uma farmácia comunitária, 

o que tornou este estágio um verdadeiro desafio, encorajando-me e motivando-me a abraçar esta 

nova experiência com o máximo empenho. 

Logo nos primeiros dias de estágio, apercebi-me da grande influência que uma farmácia possui 

no seio da população: compreendi a importância do papel do farmacêutico tanto na promoção de 

saúde e prevenção da doença como no tratamento propriamente dito. Posso dizer que sinto que 

os farmacêuticos cuidam da população, com todo o significado inerente à palavra cuidar. É de 

enaltecer a confiança depositada no papel do farmacêutico por parte dos utentes. Pude perceber 

que, muitas vezes, as pessoas dirigem-se à farmácia em busca de uma oportunidade para se 

sentirem acompanhadas e estimadas, sendo percetível o impacto desta relação no seu bem-estar 

geral.  

Deste modo, a maior dificuldade que encontrei foi, sem dúvida, dar resposta à imensidão de 

situações diferentes que cada atendimento proporciona, sendo esta parte das mais gratificantes 

no sentido em que uma eficaz resolução destas situações representa, na maioria das vezes, uma 

melhoria na qualidade de vida dos utentes.  

Agora que terminei esta etapa, posso afirmar que excedeu todas as minhas expectativas quanto 

ao seu poder pedagógico e enriquecedor a todos os níveis completando, em pleno, um percurso 

desafiante. 

Em suma, o presente relatório de estágio em farmácia comunitária tem como objetivo reunir todas 

as atividades desenvolvidas durante estes 6 meses bem como apresentar os momentos em que 

pude aplicar todo o conhecimento adquirido, sempre com a missão de valorizar a cada dia o papel 

e valor do farmacêutico.
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Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio 
 

 

Receção e armazenamento de encomendas

Serviços farmacêuticos

Gestão e Regularização de Devoluções

Formações

Atendimento ao público

Ações na comunidade e educações para a saúde

Visualização do fecho e faturação do receituário

Controlo dos prazos de validade

Projeto 1: Prevenção do Melanoma

Projeto 2: Cessação Tabágica

Projeto 3: Parasitas Externos

Março       Abril         Maio        Junho       Julho       Agosto   Setembro 
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1. Farmácia Sousa Beirão  

1.1. Caraterização 
 

A Farmácia Sousa Beirão (FSB) é uma farmácia tradicional, com ambiente bastante familiar, 

localizada numa zona residencial perto do centro da Maia pelo que apresenta algum movimento. 

Devido às suas dimensões mais reduzidas cativa pelo seu espaço acolhedor.  

A FSB localiza-se na Rua Ângela Adelaide Calheiros Carvalho de Meneses, número 244, código 

postal: 4470-135, fazendo este ano uma década desde a sua implementação na cidade da Maia 

sendo que, anteriormente, esta se encontrava na cidade do Porto na freguesia de Campanhã. É 

de realçar que a FSB faz parte do grupo das Farmácias Portuguesas no qual é promovido o Cartão 

Saúda e também se insere na Associação Nacional de Farmácias (ANF) que tem como missão 

fazer das farmácias a rede de cuidados de saúde primários mais valorizada pelos portugueses. [1] 

A população beneficiada por esta farmácia varia um pouco ao longo do dia sendo que no período 

da manhã predomina uma população mais idosa, a qual vê na FSB a sua companhia diária e o 

seu local de eleição para qualquer prestação de cuidados de saúde e esclarecimento das diversas 

dúvidas que vão surgindo ao longo do tempo. Já no final do dia, prevalece uma população mais 

jovem e ativa que aproveita algum tempo livre que tenha para usufruir da sua farmácia.  

1.2. Horário de funcionamento 
 

A FSB possui um horário que permite abranger as necessidades da população encontrando-se 

aberta de segunda a sexta-feira, das 8:30 horas às 21 horas e ao sábado das 8:30 horas às 13 

horas.  

Ficou acordado pela Administração Regional de Saúde (ARS) que, de todas as farmácias do 

centro da Maia, pelo menos uma tem de estar de serviço (24h) aos sábados, domingos e feriados. 

Assim sendo, caso seja uma das farmácias de serviço, o que acontece normalmente uma a duas 

vezes por mês, o horário de abertura é às 9 horas de sábado até às 9 horas da manhã de domingo, 

ou, caso a FSB esteja de serviço ao domingo, abre às 9 horas da manhã e encerra, como habitual, 

no dia útil seguinte às 21 horas. 

 Durante o meu estágio cumpri, segundo acordado com a Dra. Marta Oliveira, o seguinte horário: 

segunda a sexta-feira das 9:30 horas às 18:30 horas com pausa para almoço.  

1.3. Recursos humanos 
 

A equipa da FSB é constituída por quatro elementos: a Diretora Técnica (DT), Dra. Leonor Nunes, 

a Farmacêutica Adjunta e Substituta, Dra. Marta Oliveira e pelas farmacêuticas Dra. Diana Sousa 

e Dra. Catarina Santos. Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto - Regime jurídico 

das farmácias de oficina, “o horário de funcionamento das farmácias pressupõe a permanência 
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de, pelo menos, um farmacêutico cinquenta e cinco horas por semana, o que só será possível com 

um quadro mínimo de dois farmacêuticos”, estando deste modo assegurada a vigência do decreto-

lei. [2]  

É importante referir que a capacidade de entreajuda e cooperação entre todos os membros da 

equipa permitem ultrapassar, muitas vezes, situações que possam ser mais complicadas ao longo 

do dia, algo de que pude beneficiar no meu processo de adaptação. 

1.4. Espaço físico 
 

1.4.1. Espaço exterior 
 

A FSB está situada no rés-do-chão de um edifício residencial, com estacionamento à porta. 

Apresenta à sua volta diversos serviços desde restaurantes, cabeleireiros e lavandarias até 

clínicas de fisioterapia, dentárias e veterinárias que valorizam toda a zona envolvente e permitem 

uma boa harmonia comercial. A fachada do espaço é quase toda constituída por vidro com a 

denominação da farmácia no topo, o que permite a entrada de luz solar bem como a utilização de 

duas montras para efeitos publicitário. Na fachada encontram-se também presentes informações 

como a direção técnica, horário de funcionamento e o mapa das farmácias de serviço.  

O sinal luminoso de cor verde em forma de cruz, que se encontra em cima da porta de entrada 

permite a identificação da farmácia à distância podendo informar os utentes que esta se encontra 

aberta através de um piscar consecutivo ao longo do dia.  

A nível de acessos é de salientar a presença de uma porta automática larga que permite a fácil 

passagem de idosos, pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebé e, ao mesmo tempo 

facilita, a nível logístico, o transporte diário de encomendas, por exemplo.   

É importante salientar que toda a fachada obedece às indicações do INFARMED. [3] 

1.4.2. Espaço interior 
 

O espaço interior assume uma responsabilidade de maior relevo. Segundo o manual das boas 

práticas em farmácia  comunitária, revela-se de extrema importância a existência de equipamentos 

e instalações adequadas para uma boa prestação de serviços, desde a conservação e segurança 

na dispensa dos medicamentos, acessibilidade, comodidade e salvaguarda da privacidade do 

utente e profissional de saúde. [4]  

Para este efeito, a FSB apresenta-se segmentada em áreas diferentes: a área de atendimento ao 

público (frontoffice), um gabinete de prestação de serviços farmacêuticos, uma casa de banho e 

uma zona de receção de encomendas e armazenamento (backoffice) tanto de medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM) como excedentes de produtos de saúde e bem-estar (PSBE). 

Existe também um laboratório no qual se encontram fontes bibliográficas de ajuda à prática da 

profissão e uma zona de arquivo contabilístico.  
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1.4.2.1 Frontoffice 

 

A identidade da farmácia muitas vezes é definida por esta área, é aqui que todos os utentes se 

devem sentir confortáveis, bem-vindos e seguros de que as suas motivações ao se deslocarem à 

FSB serão atendidas da melhor forma possível.   

Toda a disposição da farmácia tem um propósito e corresponde a uma finalidade que é ajustada 

ao longo do tempo, sendo este processo de gestão fundamental na eficácia da comunicação entre 

a farmácia e os utentes. Nesta zona, os utentes estão em contacto direto com os PSBE, 

organizados em gôndolas e expositores. 

A FSB dispõe de um balcão com três postos de atendimento independentes que asseguram, na 

maior parte do tempo, o fluxo de pessoas que frequentam o espaço. É de realçar a necessidade 

de criar privacidade entre os postos pelo que estes se encontram divididos por expositores de 

produtos em campanha, por exemplo, conforme a disponibilidade. Cada posto é, então, dotado de 

um computador no qual é operado o programa Sifarma2000® assim como o novo módulo de 

atendimento do Sifarma®. Optei por trabalhar maioritariamente com este sistema pois, sendo 

iniciante na sua utilização, observei, instantaneamente, os progressos face ao modelo mais antigo 

apercebendo-me que este modelo provavelmente seria no futuro o mais completo ainda que, de 

momento, apresente algumas limitações, motivo pelo qual é pertinente utilizar os dois programas 

em simultâneo durante o mesmo atendimento. 

Por trás do balcão surgem então os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

dispostos em lineares juntamente com suplementos alimentares e produtos de uso veterinário, o 

espaço animal. À disposição da equipa estão, também, quatro colunas de gavetas nas quais estão 

presentes produtos não visíveis ao público, mas que, por apresentarem elevada rotatividade, 

localizam-se a curta distância. Entre estes estão, por exemplo, os medicamentos cuja substância 

ativa é o paracetamol e contracetivos orais, encurtando o tempo de resposta a um número 

significativo de atendimentos. 

Outra zona bastante frequentada é a zona onde se encontram o tensiómetro automático e uma 

balança eletrónica de modo a permitir a avaliação da pressão arterial (PA), peso e altura. Deste 

modo, os utentes têm a possibilidade de controlar estes parâmetros de forma autónoma e 

relativamente rápida. 

Por fim, o espaço infantil destinado às crianças é muito útil tanto para os pais, pelo conforto na 

visita à farmácia, bem como para a criança que é estimulada com os brinquedos presentes 

encontrando-se em segurança durante esse intervalo de tempo. 

1.4.2.2. Backoffice 

 

Foi aqui que me deparei pela primeira vez com a dinâmica exigente na gestão de uma farmácia. 

Gostei de cada etapa de aprendizagem desde à simples organização de medicamentos nos sítios 
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corretos que, ao longo do tempo foi-se tornando mais fácil, num processo automático, passando 

pela receção de encomendas e gestão de stocks até às devoluções dos mesmos. Deste modo, 

nesta área estão presentes as gavetas de armazenamento de MSRM organizadas por fórmula 

farmacêutica, ordem alfabética, laboratório e por prazo de validade sendo os prazos de validade 

mais curtos sempre os mais acessíveis. Também aqui existe a zona de arrumação para 

excedentes do frontoffice, a zona de armazém de produtos cosméticos que não se encontram 

expostos no frontoffice, bem como um balcão ao longo do espaço servindo de bancada de 

trabalho, um computador de suporte, zonas de arquivo de documentos, uma impressora sempre 

pronta a ser utilizada, material de escritório necessário, artigos informativos cedidos durante 

formações, um frigorífico destinado a medicamentos cuja conservação seja obrigatória no mesmo, 

como vacinas e insulinas, e um gabinete de serviços farmacêuticos.  

O que mais me fascinou foi a funcionalidade do espaço. De início tudo me pareceu muito 

complicado, mas há medida que o tempo passou, o complicado descomplicou-se revelando um 

elevado nível de organização que acaba por ser benéfico e facilitar a execução do trabalho do 

farmacêutico.  

Assim sendo, existem diversas áreas que promovem a funcionalidade de todo o espaço. Existe 

um local destinado a medicamentos já pagos, organizados por ordem alfabética do destinatário; 

um local de produtos de pouca rotação; um local de produtos com prazo de validade reduzido; 

outra área com medicamentos reservados por utentes, mas não pagos (com etiquetas 

discriminando o utente, a data, o produto e o fornecedor). 

Há pormenores essenciais ao bom funcionamento. Por exemplo: as alterações de preço de venda 

ao público (PVP) têm de ser assinaladas com um elástico que alerta para a situação aquando da 

dispensa do artigo levando à sua atualização e dispensa do artigo com PVP mais antigo primeiro. 

Todas as pastas de arquivo são numeradas, cada local está bem delineado bem como cada objeto 

tem o seu respetivo sítio assinalado de maneira a que, independentemente de quem esteja a 

trabalhar, a disposição do backoffice mantenha um padrão, o que beneficia a sua operação.  

Também as paredes são ocupadas por tabelas com informações úteis servindo como meio de 

comunicação da equipa de modo a esta se encontrar em sintonia, possuindo também o 

cronograma de tarefas e calendário de eventos, por exemplo.  

O facto de ter dedicado o início do estágio ao contacto com toda a dinâmica do backoffice acelerou 

a minha adaptação e, ao mesmo tempo, estimulou-me de um modo que, até então, o ensino 

académico não conseguiu reproduzir, encontrando-me diariamente desafiado a conhecer, por 

exemplo, novos produtos e denominações comerciais, bem como a pôr à prova conhecimentos 

adquiridos previamente no MICF.  

Em suma, todas as atividades nesta área são aprimoradas com o intuito de melhorar a sua eficácia 

no menor tempo possível, sem prejudicar o normal funcionamento da farmácia. Isto significa que, 
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muitas vezes, uma tarefa que seja interrompida por uma pessoa é facilmente retomada por outra 

e uma transição de turnos seja efetuada sem necessidade de grande adaptação.  

2. Gestão da farmácia comunitária  
 

Para além da farmácia comunitária assumir a função de instituição de cuidados de saúde mais 

próxima da maioria da população, esta não pode descorar o facto de ser um espaço comercial 

que, como muitos outros, tem como um dos objetivos rentabilizar a sua atividade. Deste modo, 

considerando que vivemos numa atmosfera bastante competitiva, isto é, o utente tem ao seu 

dispor muitas formas de resolver o mesmo problema. Evidentemente, o farmacêutico necessita de 

possuir certos valores éticos que acima de tudo garantam o cumprimento do seu código 

deontológico cujo princípio geral é “o exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo 

essencial a pessoa do doente”, pelo que, acima de tudo, a eficiência e segurança dos utentes 

deverá ser sempre assegurada. [5]  

O papel do farmacêutico como gestor é fundamental para o sucesso e viabilidade da farmácia 

comunitária. Foi com bastante interesse que observei as diversas vertentes a que está sujeita esta 

gestão desde os grupos de compras, às inúmeras visitas comerciais pelos promotores das 

diversas marcas até à competitividade destas pela ocupação de espaços chave no frontoffice que 

possam cativar mais vendas para os seus produtos. Posto isto, é importante referir que a 

publicidade e o marketing farmacêutico são um segmento essencial que merece cada vez mais 

atenção e investimento. 

2.1. Sistema informático 
 

Como já foi referido acima, o sistema informático utilizado é o Sifarma2000® bem como o novo 

módulo de atendimento do Sifarma®. Cada farmacêutico da FSB possui um código de utilizador 

pelo que é possível diferenciar cada venda de acordo com o seu responsável. Gostei muito de 

contactar com estes dois programas visto que complementam o conhecimento de todos os 

elementos da equipa sendo, deste modo, uma fonte de informação extremamente útil donde é 

possível extrair rapidamente dados científicos como as reações adversas de fármacos, 

precauções a ter em conta, posologias... que permitem facilitar o atendimento. No início da minha 

atividade recorri, muitas vezes, a esta plataforma para, de forma rápida, recolher informações que 

me permitiam tomar melhores decisões ou validar conceitos pressupostos funcionando como uma 

ótima ferramenta de aprendizagem autónoma.  

Este sistema também nos permite aceder ao histórico de vendas de cada utente o que é muito útil, 

por exemplo, em situações em que é necessário obter informação acerca das últimas vendas do 

utente de modo a sabermos qual o laboratório/marca da medicação normalmente utilizada. Deste 

modo, durante todo o estágio a utilização deste sistema assumiu grande relevo.  
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É impensável idealizar a gestão da farmácia sem recorrer a um sistema destes, visto que, hoje em 

dia, a quantidade de informação diária que é preciso processar é enorme. Efetivamente, existem 

milhares de referências disponíveis no mercado o que impulsiona a utilização e melhoria constante 

destes programas. É neste sistema que a gestão de encomendas é realizada (diárias e 

instantâneas); os stocks e os prazos de validade são conferidos; e os medicamentos pagos para 

posterior entrega são assinalados. Como podemos perceber, este sistema é vital para o bom 

funcionamento da farmácia.  

2.2. Gestão de stocks e prazos de validade  
 

A gestão de stocks revelou ser uma área, a meu ver, interessante visto que envolve, por parte da 

FSB, um conhecimento aprofundado das necessidades da população. Na verdade, duas farmácias 

distintas poderão ter que definir stocks mínimos e máximos completamente diferentes sendo, cada 

stock, uma característica única. Este detalhe assume maior destaque quando abordamos 

farmácias de dimensões pequenas em que o espaço disponível é limitado e torna mais exigente 

este processo de gestão de modo a garantir as quantidades necessárias para suprimir o fluxo de 

vendas sem gerar excedente desnecessário. Para auxiliar esta atividade cada referência tem 

associada uma ficha de produto onde facilmente se observam as saídas mensais bem como outros 

dados estatísticos como a moda e média de venda. Depois de definidos os stocks mínimos e 

máximos estes são introduzidos automaticamente nas encomendas diárias sendo que estes 

valores podem e devem ser constantemente atualizados pois, sendo o conjunto de utentes uma 

população dinâmica, as necessidades de hoje poderão ser diferentes das do dia seguinte. Como 

processo de auditoria a esta gestão, mensalmente é executada uma série de contagens físicas de 

produtos por elementos da equipa da FSB. 

Outra vertente onde o controlo é fundamental é a gestão de prazos de validade. Por um lado, é 

necessário evitar que estes sejam ultrapassados devidos aos prejuízos económicos que advêm, 

por outro lado a própria integridade do produto não deve nunca ser posta em causa. Para esta 

verificação efetuada mensalmente uma auditoria pela equipa da FSB de todos os produtos do 

inventário da farmácia cujos prazos de validade terminem entre o mês anterior e os cinco meses 

seguintes. Deste modo são retirados todos os produtos nas condições anteriores e, 

posteriormente, os produtos com prazo de validade desse mesmo mês ou do mês anterior são 

imediatamente devolvidos ao fornecedor, enquanto que os restantes são colocados numa zona 

individualizada de modo a terem prioridade na dispensa ao invés de outros, com o prazo de 

validade mais longo, assegurando sempre a segurança de todos estes produtos. No caso de 

cosméticos, estes são retirados com um ano de antecedência. 
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2.3. Gestão de encomendas 

2.3.1 Fornecedores 
 

Como parceiros de atividade que suprimem as necessidades da FSB estão dois distribuidores: a 

Alliance Healthcare® e Cooprofar®. O primeiro realiza três entregas por dia, uma às 11 horas, a 

segunda às 15:30 horas e a terceira às 20 horas. A Cooprofar® fica encarregue de distribuir 

apenas duas encomendas diárias, a primeira entre as 10 horas e as 10:30 e a das 16 horas. Aos 

domingos e feriados a encomenda é única e realizada entre as 18:30 e as 19 horas. 

A FSB pertence a um grupo de compras: o grupo Ideal®. Este funciona em conjunto com a Alliance 

Healthcare® sendo que todos os produtos encomendados pertencentes a este grupo têm este 

distribuidor como intermediário. A existência de um grupo de compras permite a farmácias mais 

pequenas como a FSB a possibilidade de usufruir de preços mais competitivos que de outra forma 

seriam impossíveis de obter. Ou seja, existe uma lista dos produtos disponíveis para compra neste 

segmento, a qual é acessível através do sistema informático de cada farmácia pertencente ao 

grupo Ideal®, o que permite aquando da encomenda através deste grupo obter benefícios ao nível 

dos preços de compra já que os mesmos são adquiridos previamente pelo distribuidor em larga 

escala. 

Existem, então, três tipos de encomendas diferentes informatizadas: as diárias, as instantâneas, 

as via verde e, existem ainda, as encomendas manuais. 

As diárias encontram-se em sintonia com os valores inscritos nos stocks mínimos e máximos do 

sistema, como já referi, sendo que, após uma venda, é automaticamente gerada uma ordem de 

encomenda desse produto permitindo assim um inventário capaz de dar resposta às necessidades 

de stock, salvo exceções em que a necessidade supera a oferta. 

As instantâneas têm como principal função satisfazer pedidos pontuais de produtos que não façam 

parte do stock da farmácia e que, por isso, não aparecem na encomenda diária. Neste caso, é 

preciso ter em atenção o preço praticado pelo distribuidor no momento da encomenda devido a 

estes produtos sofrerem alterações de preço com regularidade. Posteriormente, é necessário 

aplicar sobre o preço do distribuidor a margem da farmácia obtendo, então, o PVP atualizado e só 

neste momento, transmitir ao utente o seu preço antes de qualquer oficialização de compra.  

No mesmo molde encontram-se as encomendas via verde. Estas nasceram para combater falhas 

no abastecimento de medicamentos vitais mas que a sua falta se prolonga no tempo. Neste tipo 

de encomenda é necessária a inserção de uma receita médica e é possível obter os fármacos 

num prazo máximo de 12 horas desde que a receita seja válida e o fármaco faça parte de uma 

lista elaborada pelo INFARMED. [6]  

Por fim, as encomendas manuais podem ser feitas por contacto telefónico quando a 

disponibilidade do produto não é garantida pelo sistema informático. Utilizei este método bastantes 
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vezes durante todo o meu tempo de estágio de modo a obter uma informação mais precisa acerca 

da disponibilidade e previsão de entrega de medicamentos que estariam esgotados.  

2.3.2. Receção de encomendas 
 

Penso que uma das primeiras tarefas que desempenhei enquanto estagiário foi precisamente a 

receção de encomendas e foi desse modo que fui estabelecendo contacto com o stock da FSB. 

De facto, receber as encomendas diárias, era uma oportunidade de me familiarizar com os 

principais produtos visto que, praticamente todos os produtos que estava a rececionar, tinham sido 

vendidos no dia anterior sendo a maior parte deles de grande rotação, o que facilitou a minha a 

adaptação à nova função. Se, por um lado, esta tarefa demonstrou que teria um “mundo novo” de 

conhecimentos para assimilar dali para a frente, por outro, percebi de forma gratificante que o 

conhecimento adquirido até ao momento poderia ser agora posto em prática e aplicado a situações 

reais. Na minha opinião, a maior dificuldade foi fazer a associação dos nomes, já por mim 

conhecidos, das substâncias ativas aos nomes comerciais dos produtos. Posteriormente, à 

medida que o tempo avançou, esta associação tornou-se mais intuitiva e, com recurso à 

informação científica que, como já mencionei é de fácil acesso, tudo se tornou mais fácil. 

Relativamente ao processo de receção de encomendas, o primeiro passo é fazer uma triagem 

entre as diárias, as instantâneas e as que continham produtos de frio aos quais, obviamente, tinha 

que ser dada prioridade. Em seguida, utilizando o Sifarma2000®, procede-se à identificação da 

encomenda através do número identificador de cada fatura. Também o valor final é preenchido 

previamente no sistema de modo a que depois de todas as embalagens serem processadas estes 

valores sejam idênticos. Durante a passagem dos produtos pelo leitor ótico, a sua integridade tem 

de ser avaliada e caso haja algum dano, o produto tem de ser devolvido. Outro aspeto importante 

a que temos de estar atentos nesta fase é o prazo de validade dos produtos que tem de ser 

conferido no sentido de perceber se este é mais longo que o dos produtos em stock e se a 

informação do sistema informático estaria de acordo com essa informação, procedendo se sempre 

que necessário à sua atualização. Seguidamente, e antes de finalizar a receção, são verificados 

um conjunto de elementos, nomeadamente, o número de unidades, os PVP, as margens de lucro 

da FSB, quais os produtos já pagos e quais os apenas reservados e, também quais os produtos 

que não fazem parte do stock. Depois de tudo verificado, prossegue-se com a impressão de 

etiquetas para os MNSRM sem preço inscrito na cartonagem (PIC). 

Por vezes, surgem produtos faturados que não se encontram nos caixotes da encomenda. Nestes 

casos, entramos em contacto telefónico com o respetivo distribuidor que nos fornece um código 

de reclamação que é arquivado até à elaboração de uma nota de crédito por parte do fornecedor. 

Como nem todos os produtos das encomendas diária se encontram sempre disponíveis, visto 

existirem medicamentos esgotados com frequência, no final da receção é necessário informar o 

INFARMED de quais os medicamentos indisponíveis num processo automático. Por fim, os 
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produtos rececionados são, então, organizados nos seus respetivos locais de armazenamento e 

os stocks atualizados. 

2.3.3. Requisitos de armazenamento 
 

Tanto no backoffice como no frontoffice existem áreas de armazenamento, como já foi referido. 

Nestes locais as condições de temperatura e humidade são reguladas por um termohigrómetro 

que regista as variações destes valores e, posteriormente, este documento é arquivado numa capa 

própria para o efeito de modo a garantir a supervisão das condições necessárias à estabilidade 

química e física dos medicamentos, isto é, intervalos de humidade inferiores a 60% e temperatura 

entre os 20ºC e os 25ºC. [2]  

2.3.4. Devolução de encomendas 
 

Fazer uma devolução foi um ato frequente durante a minha permanência na farmácia, ora porque 

a embalagem estava danificada, ora o prazo de validade ser demasiado curto ou, simplesmente, 

por erro no pedido/mudança de ideias por parte do utente.  

Para proceder à devolução e, mais uma vez, com recuso ao sistema informático, faz-se a emissão 

de uma nota de devolução que depois será recolhida pelo respetivo distribuidor no momento de 

recolha dos caixotes das encomendas da farmácia. Nesta nota de devolução é indicado o motivo, 

a identificação dos produtos, a identificação da fatura de origem da encomenda desses produtos, 

o preço de venda à farmácia (PVF) e o imposto sobre valor acrescentado (IVA). Em seguida são 

impressos, em triplicado, estes documentos para, posteriormente, o distribuidor ao recolher os 

caixotes assinar estas folhas colocando nas mesmas um código de barras. Por fim, resta à 

farmácia aguardar o veredicto do fornecedor que, no caso de a devolução ser aceite, emite uma 

nota de crédito sendo a situação regularizada no sistema informático. 

Considero esta possibilidade de devolução uma grande vantagem logística para as farmácias, 

principalmente quando não é possível possuir tanto stock quanto seria desejável, sendo, desta 

forma, possibilitada a rotação de mais produtos sem prejuízo da farmácia que de outra forma teria 

que fazer uma escolha muito mais criteriosa dos produtos a encomendar bem como o cliente teria 

que se comprometer com a compra à priori, muitas vezes sem contactar com o produto 

fisicamente. 

2.3.5. Gestão de reservas 
 

Quando um atendimento se dirige para uma situação em que o produto não faz parte do stock da 

farmácia existem duas possibilidades que são propostas, de imediato, ao utente: na primeira, 

procede-se à respetiva encomenda do produto na qual o mesmo fica logo faturado facilitando toda 

a logística no futuro, sendo apenas necessário levantar o produto assim que o mesmo chegue à 

farmácia; a segunda opção é efetuar a encomenda sem pagar o produto, ficando a FSB com um 
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registo escrito manualmente para que, aquando da receção das encomendas instantâneas, seja 

facilmente detetado esse pedido de modo ao produto ser guardado na zona própria para o efeito, 

já descrita acima.  

3. O atendimento ao público em farmácia comunitária 
 

Tal como esperava, foi neste campo que a minha curva de aprendizagem mais se acentuou, 

desloquei-me para uma posição totalmente fora da minha zona de conforto que me obrigou a 

crescer enquanto pessoa e profissional de saúde. Foi com grande motivação que encarei cada 

novo atendimento como mais um desafio e a verdade é que não me recordo de nenhum 

atendimento onde não tivesse aprendido algo pois, por muito simples que possam parecer, há 

sempre algo de diferenciador em cada situação nova que estimula o farmacêutico a ser detentor 

de uma ampla gama de conhecimentos. Percebi, desde cedo, que precisava de assistir ao máximo 

de atendimentos possíveis pois sabia que haveria um grande número de casos idênticos quando 

chegasse a minha vez de exercer o papel e iria sentir-me um pouco mais confortável perante um 

cenário conhecido. Efetivamente, a parte que considerei mais difícil foi aplicar todo o 

conhecimento, até então adquirido, a casos reais devido, em parte, à necessidade de adaptação 

do discurso a cada utente. Durante todo o MICF utilizei uma linguagem mais científica, à qual me 

habituei, mas que não é a mais adequada para comunicar com a maioria dos utentes pelo que tem 

de ser adaptada. 

Uma vez reunida a experiência de estar no backoffice onde tinha oportunidade de me familiarizar 

com todos os produtos e depois de assistir a um número considerável de atendimentos, 

absorvendo a experiência de toda a equipa da FSB considerei que estaria apto para iniciar o papel 

de atendimento ao público. Aproveito para agradecer uma vez mais a disponibilidade de todos os 

membros da equipa da FSB que me aconselharam sempre da melhor forma e me deram todo o 

apoio nesta nova fase. 

Assim que comecei a realizar atendimentos, percebi que, a cada dia que passava, conhecia melhor 

a população, principalmente as pessoas com patologias crónicas, que por este motivo eram 

assíduas na ida à farmácia. Pude então familiarizar-me com as suas necessidades e 

especificidades como, por exemplo, saber qual a preferência de cada utente relativamente ao 

laboratório de medicamentos genéricos ou, simplesmente, ter conhecimento de alguns problemas 

pessoais de cada utente, o que faz da FSB mais que uma instituição de dispensa e venda de 

medicamentos. Deste modo, a equipa é muitas vezes visitada por utentes que preferem deslocar-

se da sua área de residência para ouvir algumas palavras de conforto e simpatia da FSB. 

Rapidamente compreendi que cada utente requeria um discurso diferente destacando-se aqui a 

importância da capacidade de comunicação para estabelecer a relação ideal com cada utente.   
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 3.1. Medicamentos não sujeitos a receita médica 
 

Relativamente à dispensa destes medicamentos, a grande preocupação resume-se ao risco de 

automedicação incorreta por parte da população. Segundo o INFARMED, “a automedicação é a 

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

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

de um profissional de saúde” [7], deste modo o papel do farmacêutico é crucial para que este 

despacho se concretize e se estabeleça o limiar de segurança entre a necessidade de um MNSRM 

ou de uma observação médica que, na maioria das vezes, é evitada por comodidade. 

De modo a desempenhar a função de dispensar estes medicamentos de forma eficaz recorri, 

muitas vezes, à informação disponibilizada pelo novo modulo de atendimento®, a diagramas que 

diferenciavam cada situação tendo em conta grupos de risco e gravidade de sintomas. Também 

me senti sempre à vontade para questionar qualquer colega de equipa para uma melhor tomada 

de decisão. Ao longo do tempo com o recolher de feedbacks junto dos utentes bem como com a 

partilha de experiências no backoffice com a equipa da FSB fui-me adaptando e ganhando maior 

capacidade de decisão, sendo muito gratificante quando percebemos que ajudamos efetivamente 

o utente. 

3.2. Medicamentos sujeitos a receita médica 
 

Esta classe de medicamentos é bastante regulamentada devido às suas especificidades. 

Efetivamente, só é possível a dispensa destes medicamentos mediante a apresentação de uma 

receita médica, o que demonstra as particularidades destes fármacos.  

Segundo o estatuto do medicamento, para ser incluído neste grupo, o medicamento tem de 

cumprir pelo menos um dos seguintes requisitos: 

• 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;  

• 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; 

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

adversas sejam indispensáveis aprofundar; 

• São administrados por via parentérica. [8] 

3.2.1 Medicamentos manipulados 
 

A existência desta classe de medicamentos surge devido a eventuais falhas no mercado que não 

possam satisfazer as necessidades de um determinado doente. Deste modo, é prescrita pelo 
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médico uma fórmula magistral de um fármaco que exerça uma ação específica no doente sob a 

responsabilidade do farmacêutico na sua elaboração. [9]  

No caso da FSB, embora possua um laboratório preparado para o efeito, delegou essa tarefa a 

uma outra farmácia (Farmácia Couto) que por sua vez define o PVP conforme os custos 

respetivos, de produção e honorários. 

Sendo estes medicamentos intransmissíveis, a rotulagem deve conter o nome do utente, a 

composição, o lote, prazo de validade, instruções especiais de utilização, via de administração, 

identificação da farmácia e, por fim, do diretor técnico responsável. [10]  

3.2.2. Medicamentos psicotrópicos 
 

A prescrição desta classe de compostos é realizada à parte da prescrição da restante medicação, 

visto que a farmácia tem a obrigatoriedade de manter, em arquivo, durante 3 anos todos estes 

documentos. Esta regularização assume-se importante devido ao grau elevado de dependência 

provocado por estes compostos que leva, muitas vezes, ao seu uso abusivo.  

No momento da dispensa, ao inserir a prescrição no sistema informático somos automaticamente 

questionados quanto ao utente a que se destina o fármaco, bem como ao adquirente que deve ser 

devidamente identificado caso não se trate da mesma pessoa. Além disto, a dispensa está proibida 

a menores de idade e também em casos que o adquirente manifeste perturbações mentais 

visíveis. [11]  

Depois de finalizado o atendimento o documento é, então, arquivado numa pasta específica para 

o efeito que, por sua vez, no final de cada mês (até ao dia 8), é enviada para o INFARMED com o 

conjunto de cópias de receitas manuais dispensadas e a lista de todas as receitas dispensadas 

que possam conter alguns destes medicamentos. [12]  

Por fim, no final do ano de atividade farmacêutica, é também requerido um balanço da utilização 

de psicotrópicos por parte da farmácia onde está registado o número de entradas e saídas destes 

compostos, bem como o total armazenado na FSB. [12]  

Do ponto de vista pessoal, neste tipo de atendimento, não me deparei com nenhuma dificuldade 

uma vez que os utentes já se encontram familiarizados com o procedimento a cumprir nestas 

situações, pelo que, prontamente, apresentam os documentos necessários. 

3.3. Receita médica 
 

Como já foi referido, a receita médica é imprescindível para a dispensa de MSRM. Esta funciona 

como uma autorização para a aquisição do medicamento e, como tal, exige a supervisão médica 

sobre o utente garantindo que este está a ser devidamente acompanhado. 

Atualmente, a prescrição é feita via eletrónica sendo que as receitas manuais apenas se 

encontram em vigor para colmatar algumas exceções devidamente justificadas. [13]  
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Quando me deparava com receitas manuais a minha atenção era redobrada visto que existe um 

conjunto de alíneas que precisam de ser revistas para a receita se tornar válida. Assim sendo, 

aspetos como o número de identificação da RM, o local de prescrição, os dados do médico 

prescritor (vinheta com número da cédula profissional), a identificação do utente, o número de 

beneficiário, a data da prescrição e a assinatura do médico têm, obrigatoriamente, de constar na 

receita. Muitas vezes, por negligência, alguns destes parâmetros não são corretamente 

preenchidos e a receita torna-se inválida. Esta deve, ainda, incluir a denominação comum 

internacional (DCI) da substância ativa ou a designação comercial do fármaco, forma farmacêutica, 

dosagem, número de unidades e posologia. Existem, também, algumas regras específicas 

aplicadas pela FSB, por exemplo, caso não seja especificado pelo médico o número de unidades 

do medicamento a FSB dispensa, sempre, o número de unidades mais reduzido disponível no 

mercado. [14]  

A receita deve ser requerida independentemente de o fármaco ser, ou não, comparticipado, facto, 

muitas vezes, desconhecido pela população que considera que a receita apenas serve para os 

medicamentos “ficarem mais baratos”.  

Efetivamente, estão disponíveis três formas diferentes de prescrição médica: a prescrição 

eletrónica desmaterializada, a prescrição eletrónica materializada e as prescrições manuais. 

3.3.1 Receita eletrónica desmaterializada 
 

Depois de contactar com os diversos tipos de receitas, não tenho dúvidas que as receitas 

eletrónicas desmaterializadas são o futuro. Estas oferecem muito mais segurança no atendimento 

uma vez que se regem pelo Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

(CNPEM) diminuindo, eficazmente, a possibilidade de erro e oferecendo proteção contra fraudes. 

Penso que o objetivo a curto prazo seja que todas as prescrições sigam este modelo. Outra 

vantagem destas receitas é a forma automática como é detetada a validade das prescrições visto 

que, sempre que haja qualquer irregularidade, surge de imediato um alerta no sistema informático. 

Neste tipo de receitas existem dois tipos de tratamento que influenciam os prazos de validade das 

mesmas: os tratamentos de curta e média duração, nos quais as receitas apenas têm validade de 

30 dias e no máximo apresentam duas embalagens por linhas; e os tratamentos de longa duração, 

em que o prazo é de 6 meses e o limite de embalagens aumenta para seis por linha. [15]  

Uma vantagem destas receitas é a possibilidade de aceder à informação completa da mesma de 

modo a poder dispensar a medicação sem a necessidade da receita em suporte físico. Para isto 

apenas é necessário o conjunto de três códigos presentes na mesma: código de dispensa, número 

da receita e código direito de opção. Recordo-me de uma situação em que um utente se esqueceu 

da receita em casa e, esta possibilidade permitiu que, entrando em contacto com a esposa que se 

encontrava em casa com acesso à receita e respetivos códigos, pudesse adquirir o medicamento 

sem ter que se deslocar novamente à farmácia. 
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Por outro lado, estas receitas permitem ao utente gerir a quantidade dispensada conforme as suas 

necessidades evitando ter que adquirir todas as embalagens de uma só vez. Durante todo o meu 

estágio estas receitas eram prevalentes na forma de SMS. 

3.3.2. Receita eletrónica materializada 
 

Estas receitas possuem um prazo de validade de 30 dias e têm a particularidade de serem 

acompanhadas pelo guia de tratamento com as posologias. Estas receitas podem, então, ser 

renovadas no caso dos tratamentos crónicos de longa duração. Ao invés das referidas em 3.3.1., 

estas possibilitam até 4 linhas de prescrição com duas embalagens por linha ou, no caso de dose 

unitária, poderão ser prescritas 4 embalagens no total, não podendo este número ser ultrapassado. 

[15] 

3.3.3. Receita manual 
 

As receitas manuais apenas são utilizadas em casos pontuais, como já referi, tais como: falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio e limite de 40 receitas por mês. 

Existe na própria receita um espaço reservado ao preenchimento da justificação. 

Neste modelo as receitas apresentam 30 dias de validade sendo o número limite de embalagens 

idêntico ao das receitas materializadas. Todas as embalagens que ultrapassem a quantidade 

referida não beneficiam de comparticipação do serviço nacional de saúde (SNS) sendo o utente a 

fazer esta gestão. [15] 

Como também já foi referido, estas receitas exigem uma lista de verificação de vários campos para 

serem consideradas válidas. 

Para finalizar um atendimento com esta receita é necessário imprimir no verso da mesma a lista 

de produtos dispensados, tendo esta que ser assinada pelo adquirente e pelo farmacêutico que 

dispensou a medicação em questão. Posteriormente, coloca-se o carimbo da FSB, a data do ato 

e o documento é arquivado. 

3.3.4 Sistema de comparticipação 
 

O Estado português assume um papel fundamental ao comparticipar a compra de alguns 

medicamentos. Com alguma frequência, deparei-me com utentes que revelavam dificuldades 

económicas e estavam totalmente dependentes desta comparticipação para poderem adquirir a 

sua medicação.   

Existem várias diferenças e subgrupos na comparticipação dos medicamentos de maneira a 

garantir a justiça social. Assim sendo, existem regimes de comparticipação geral e regimes 

especiais para pensionistas de rendimentos baixos, doentes com patologias específicas ou partes 
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integrantes de grupos de exceção aos quais, para além da comparticipação a seguir mencionada 

é adicionada uma percentagem extra.  

No regime de comparticipação geral existem 4 escalões sendo que a atribuição destes segmentos 

depende da indicação terapêutica do medicamento, da sua utilização e da entidade prescritora: 

• Escalão A – 90% do PVP 

• Escalão B – 69% do PVP 

• Escalão C – 37% do PVP 

• Escalão D – 15% do PVP 

Para além destes 4 escalões mais abrangentes, existem comparticipações especiais para 

determinados produtos:  

• Comparticipação 100% do PVP: Agulhas, seringas, lancetas para controlo diabetes, 

produtos dietéticos terapêuticos e dispositivos médicos patos doentes ostomizados, com 

incontinência ou retenção urinária. 

• Comparticipação 85% do PVP: Tiras de teste para controlo de glicemia, cetonemia e 

cetonúria. 

• Comparticipação 80% do PVP: Câmaras expansoras 

• Comparticipação 30% do PVP: Medicamentos manipulados [15] [16]  

3.3.5. Verificação do receituário e faturação 
 

Com o aproximar da transição de um mês para outro, é necessária fazer a verificação das receitas 

dispensadas. Neste sentido é realizada uma verificação meticulosa das receitas que foram 

previamente armazenadas e organizadas. 

Este procedimento é de extrema importância visto que grande volume de vendas tem como base 

comparticipações o que implica que, qualquer erro de discordância entre a venda e uma receita, 

é suficiente para a FSB sair prejudicada com a perda do valor da comparticipação.  

Como referi, depois de organizadas pelos respetivos organismos são colocadas em lotes de trinta 

receitas de modo a serem comparadas com os verbetes. No fim deste processo, os verbetes são 

rubricados e carimbados pela DT e, posteriormente, é emitida uma fatura final com um resumo 

dos lotes de todos os organismos de uma determinada entidade responsável pela 

comparticipação. O receituário é enviado paras as respetivas entidades (as receitas e 

documentação do SNS para o Centro de Conferência de Faturas e os restantes para a ANF que 

adianta o valor das respetivas comparticipações). 

3.3.6. Vendas suspensas 
 

Quando um utente que faça parte da base de dados da FSB se dirige à farmácia em busca de 

MSRM mas que, no momento, não possuem a RM é realizada uma venda suspensa. O utente 



- 18 - 
  

efetua o pagamento do fármaco na sua totalidade recebendo um talão que terá de guardar até ao 

momento da regularização, isto é, quando regressar à farmácia com a RM sendo-lhe, nesta altura, 

creditado o valor da comparticipação do fármaco. A maior parte destas vendas envolvem 

medicação crónica. Embora todo este processo logístico possa parecer complicado, com a ajuda 

do sistema informático, torna-se um processo simples e de rápida resolução promovendo a 

comodidade ao utente que terá então um prazo de cerca de 30 dias para regularizar a venda.  

Este módulo de venda está interdito nos casos de medicamentos psicotrópicos por questões de 

segurança. 

 3.4. Dispensa de outros produtos de saúde 
 

Do meu ponto de vista, é na venda destes produtos que se encontra a vertente mais comercial da 

farmácia. Estes produtos são aqueles que não se encaixam nem nos MSRM, nem nos MNSRM 

sendo eles: suplementos alimentares, medicamentos veterinários, produtos de puericultura, 

dispositivos médicos, produtos de cosmética e higiene corporal e produtos para alimentação 

especial. 

A grande vantagem, face à concorrência das grandes superfícies comerciais, centra-se no 

aconselhamento disponibilizado aquando da venda destes produtos, devendo este ser 

privilegiado. Num mercado cada vez mais competitivo, em que a maioria das farmácias não 

consegue preços muito convidativos (à exceção dos grandes grupos farmacêuticos), sem dúvida 

que o utente que se desloca à farmácia para adquirir produtos deste grupo valoriza o atendimento 

personalizado que esta lhe confere.  

Neste sentido e devido ao vasto número e variedade de produtos disponíveis, as visitas constantes 

de delegados comerciais representantes das marcas, bem como as formações externas e internas 

a que tive oportunidade de comparecer tornaram-se, para mim, uma mais-valia. De facto, no 

momento do aconselhamento, um bom conhecimento dos produtos proporciona um melhor 

atendimento.  

3.4.1. Suplementos alimentares 
 

Os suplementos alimentares são muito procurados e requisitados na farmácia, surpreendendo-

me, pela positiva, a confiança que a população deposita nestes produtos. Como sabemos, este 

grupo de compostos não possui nenhuma comparticipação do estado, facto alvo de crítica e 

descontentamento por parte dos utentes. Na verdade, há suplementos imprescindíveis para 

alguns utentes já que, complementarmente a um regime alimentar, podem ser utilizados tanto na 

correção de défices nutricionais, como na manutenção de um bom estado nutricional, tendo 

impacto na qualidade de vida dos mesmos. Assim, nestes suplementos encontramos fontes 

concentradas de nutrientes e substâncias que desempenham um papel nutricional ou fisiológico, 

no entanto, é importante destacar que estes não são medicamentos, isto é, possuem um 
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enquadramento legal diferente pelo que a regulamentação aplicável a estes também difere. Assim 

sendo, os suplementos não podem apresentar qualquer alusão a propriedades profiláticas, de 

tratamento ou de cura de doenças ou dos seus sintomas. Esta informação é particularmente 

importante pois embora não sejam classificados como medicamentos não inviabiliza a existência 

de contraindicações, efeitos adversos ou interações com a farmacoterapia atual dos utentes. 

Efetivamente, revela-se neste contexto a relevância do papel do farmacêutico na garantia da 

utilização segura destes produtos no momento da dispensa em farmácia evitando possíveis 

utilizações incorretas. [17]  

3.4.2. Medicamentos veterinários 
 

Relativamente aos produtos veterinários, na FSB existe um “espaço animal” constituído, 

maioritariamente, por desparasitantes externos e internos. Devido à presença de uma clínica 

veterinária nas redondezas, eram frequentes as vendas deste tipo de produtos. É importante referir 

que estes podem, ou não, estar dependentes de uma receita veterinária. Ou seja, um 

medicamento veterinário é “toda a substância ou associação de substâncias, apresentada como 

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

ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico 

médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”.  [18]  

Devido ao fluxo constante e procura destes produtos por parte dos utentes, achei pertinente 

aprofundar os meus conhecimentos nesta área, inclusive, elaborei um projeto no âmbito desta 

temática, como irei abordar mais à frente. 

3.4.3. Produtos de puericultura 
 

Quanto aos produtos de puericultura, estes definem-se pelo propósito de promoverem o sono, 

relaxamento, higiene, alimentação e sucção das crianças. [19]  

Na FSB a procura destes produtos, mais precisamente do leite artificial e outros artigos para 

bebés, como biberões e chupetas, não tem muita expressão, possivelmente pela maior variedade 

que as grandes superfícies comerciais conseguem oferecer bem como por apresentarem preços 

mais convidativos. 

3.4.4. Dispositivos médicos 
 

Os dispositivos médicos apresentam muita procura por parte dos utentes englobando uma vasta 

gama de produtos considerados os mais vendidos, nomeadamente, os testes de gravidez, as 

meias de compressão e as seringas. Esta gama de produtos possui aspetos em comum com os 

medicamentos no sentido em que o seu objetivo é prevenir, tratar ou diagnosticar doenças, 

contudo são desprovidos de ação farmacológica, metabólica ou imunológica na sua atuação. [20]  
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3.4.5. Produtos para alimentação especial 
 

Os produtos para alimentação especial são destinados a situações delicadas em que os utentes 

estão, por exemplo, acamados ou em situações oncológicas devido à necessidade de um maior 

aporte de calorias e proteínas numa tentativa de manutenção da massa muscular. Outro produto 

específico deste subgrupo bastante procurado são os espessantes. Estes são utilizados em 

doentes que possuem disfagia para líquidos, condição que, como sabemos, é muitas vezes 

sequela de um acidente vascular cerebral (AVC). 

3.4.6. Cosméticos e produtos de higiene corporal 
 

O grupo de produtos que ocupa grande parte do frontoffice da FSB são os produtos de cosmética 

e higiene corporal. Estes produtos têm diversos objetivos como limpar, perfumar, alterar a 

aparência, corrigir odores corporais e, muito importante, proteger da pele. São, principalmente, de 

uso tópico estando em contacto com as diversas superfícies do corpo desde a epiderme, a unhas, 

cabelo, lábios, zonas íntimas até aos dentes e mucosa oral. [21]  

Na FSB as principais marcas com que se trabalha são La Roche-Posay®, Caudalie®, Vichy® e 

Bioderma®, sendo que os seus representantes proporcionam formações aos farmacêuticos o que 

é, do meu ponto de vista e, para mim, uma mais-valia.  

Devido à sazonalidade em que decorreu o meu estágio, os protetores solares foram os produtos 

mais solicitados e, neste sentido, achei oportuno elaborar um projeto relacionado com esta 

temática, como irei explanar mais à frente. 

3.5. Serviços farmacêuticos 
 

Como já referi anteriormente, existe um gabinete para os serviços farmacêuticos onde se pode 

realizar a avaliação da PA, glicémia e colesterol total. De facto, tentei incentivar, desde o início do 

meu contacto com a população da farmácia, a que fossem realizadas avaliações regulares dos 

parâmetros anteriormente referidos, entregando tabelas de registo destes parâmetros de modo a 

motivar o preenchimento regular das mesmas. Efetivamente, o controlo destes fatores que, como 

sabemos, estão na origem de grande parte de doenças comummente conhecidas e muitas vezes 

subestimadas pela população como a diabetes, doenças cardiovasculares e a obesidade.  

Deste modo, incentivando ao registo regular dos parâmetros acima referidos, é possível controlar 

os valores de modo a detetar qualquer alteração de forma precoce, permitindo criar hipóteses de 

diagnóstico ou perceber se a medicação está a fazer o efeito devido, no caso dos utentes já 

diagnosticados com este tipo de patologias. Assim que é detetada alguma alteração persistente, 

o utente é aconselhado a recorrer ao centro de saúde onde, tendo conhecimento do histórico de 

avaliações do utente, o médico de família pode, facilmente, elaborar um diagnóstico/ajustar a 

medicação nos doentes previamente diagnosticados. 
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É importante salientar que, em primeira instância procura-se sempre realizar uma abordagem mais 

pedagógica no sentido da educação para a saúde caraterizada pelo aconselhamento à adesão de 

medidas não farmacológicas para o controlo de alguns parâmetros, que poderiam fazer diferença 

sem grande dificuldade, medidas estas sempre muito bem aceites pelos utentes da FSB que 

demonstravam apreço pela preocupação da sua equipa de farmacêuticos.  

Por último, a FSB disponibiliza um serviço complementar de administração de injetáveis e vacinas 

que não façam parte do plano nacional de vacinação (PNV), para tal é requerida uma formação 

específica aprovada e creditada pela ordem dos farmacêuticos (OF). Devido às extensas listas de 

espera nos centros de saúde ou até à localização mais distante deste, por vezes há utentes que 

recorrem à farmácia para administração destes medicamentos sempre que a eles esteja associada  

uma prescrição médica válida.  

3.6. Consultas de nutrição 
 

Com uma frequência quinzenal, a FSB disponibiliza aos seus utentes duas consultas de nutrição 

em dias da semana fixos, com duas nutricionistas diferentes. Estas são realizadas no gabinete de 

serviços farmacêuticos e complementadas com a oferta de produtos fitoterapêuticos disponíveis 

de forma a satisfazer os utentes que obtêm um serviço complementar promovendo a fidelização 

dos mesmos à farmácia. 

4. Valormed 
 

Cada vez mais o cuidar do meio-ambiente deixou de ser uma pretensão para passar a ser uma 

obrigação. Efetivamente, reparei em pequenos gestos por parte da população como, por exemplo, 

a rejeição de sacos de plástico aquando da aquisição de produtos, a constante entrega de 

embalagens de medicamentos usados na farmácia ao invés da sua colocação no lixo doméstico 

e a utilização de sacos de pano reutilizáveis, por parte de doentes crónicos, sempre que, 

mensalmente, se dirigiam à farmácia.  

A Valormed tem como objetivo reduzir a presença de vestígios de fármacos nos solos e nas águas 

públicas. Deste modo, a gestão de resíduos é realizada por esta instituição que fornecia 

contentores específicos à farmácia. Estes contentores, como já referi, são rapidamente 

preenchidos pelos utentes que revelam bastante adesão a esta medida e, posteriormente, são 

recolhidos pelo distribuidor Alliance Healthcare® para darem continuidade ao seu tratamento. [22] 
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PARTE 2 – Apresentação dos temas desenvolvidos 

5. Projeto 1 – Prevenção de melanoma 

5.1. Enquadramento teórico 

5.1.1. Cancro da pele - O melanoma 
 

A forma de cancro mais comum no mundo é, precisamente, o cancro da pele. Existem dois grandes 

grupos deste cancro. O cancro de pele não melanoma - onde se incluem o Carcinoma Basocelular 

(a mais comum e menos perigosa forma de cancro da pele), o Carcinoma Espinocelular (a 

segunda forma mais comum de cancro da pele) e a Queratose Actínica (Lesões pré-cancerosas) 

- e o Melanoma. [23]  

O melanoma representa a mais agressiva e mortal forma de cancro da pele e, também por esse 

motivo, foi o foco deste projeto. [24]  

Esta patologia surge quando ocorrem mutações genéticas nos melanócitos e, consequente, falha 

no controlo normal de crescimento dos mesmos. [24, 25] Os melanócitos são células que têm 

como função, depois da migração para o cabelo e pele, produzir a melanina que determina a 

pigmentação e atua absorvendo radiação ultravioleta (UV), providenciando proteção face às 

lesões induzidas pelo sol. [24] As mutações ocorrem quando o ADN presente nas células é 

danificado pela radiação ultravioleta (UV) (seja através de queimaduras solares ou por recurso a 

sistemas de bronzeamento artificial). [25] 

5.1.2. Epidemiologia 
 

Segundo a organização mundial de saúde (OMS), por ano, cerca de 132 000 novos casos de 

melanoma são diagnosticados em todo o mundo. [26] 

Efetivamente, este tipo de neoplasia é responsável por mais de dois terços das mortes por cancro 

cutâneo. [27]  

Apesar de todos os esforços que têm vindo a ser exercidos no que respeita à promoção da 

proteção solar e diminuição de comportamentos de risco pelas populações, a incidência de 

melanoma maligno tem continuado a aumentar. [28]  

No último registo oncológico nacional, efetuado em 2010, foram descritos 938 casos de melanoma 

da pele em Portugal. A taxa de incidência por 100 000 habitantes é de 8,6% no sexo masculino e 

9,1% no sexo feminino. [29] 

Relativamente à distribuição geográfica da sua incidência, a zona mais crítica é o sul do país e, 

de toda a região norte, o distrito do Porto apresentou a maior taxa de incidência de tumores 

malignos de melanoma. [29]  

https://www.euromelanoma.org/intl/node/74
https://www.euromelanoma.org/intl/node/75
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Olhando para o futuro, com base nas últimas projeções elaboradas em 2010 pelo instituto 

português de oncologia (IPO) (fig. 1), podemos perceber que a taxa de incidência bruta de casos 

de melanoma tem tendência a aumentar até 2020. Também podemos observar que, comparando 

esta taxa com a taxa padronizada referente à população europeia, a primeira apresenta valores 

mais elevados. [30]  

 

Figura 1: Tendência observada nas taxas brutas e padronizadas para a idade de incidência de casos de 
melanoma, e previsões até 2020 na região norte de Portugal [30] 

 

Como podemos observar na tabela 1, o grupo etário com o maior número de casos  de melanoma 

é dos 65 aos 74 anos. [30]   

 

Tabela 1: Número de novos casos de melanoma observados em 2008 e previstos para 2013, 2015 e 2020 por 
grupo etário na região norte de Portugal [30] 

 

Curiosamente, esta é, precisamente, a faixa etária em que se inserem a maioria dos utentes da 

FSB. 

5.1.3. Exposição solar 
 

De facto, a exposição solar é benéfica visto que estimula a produção de vitamina D3, fortifica os 

ossos, favorece o crescimento e possui um papel fundamental na manutenção da saúde mental e 

na melhoria do humor. [31]. Contudo, apenas uma pequena exposição diária, e controlada, é 
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suficiente para  usufruirmos dos seus benefícios. Pelo contrário, uma exposição desprotegida à 

radiação pode ter consequências prejudiciais. A radiação ultravioleta está dividida em três tipos 

diferentes: 

• UV-A: Apesar desta radiação não ser diretamente responsável pelas queimaduras solares 

esta tem outras consequências negativas, já que tem a capacidade de penetração em 

camadas mais profundas da pele o que, se por um lado permite o tão ambicionado 

bronzeado duradouro, por outro provoca danos no tecido conjuntivo que causam o 

envelhecimento prematuro da pele e o aparecimento de rugas.   

• UV-B: A maior parte desta radiação é absorvida pela camada do ozono. No entanto, devido 

à diminuição desta camada, causada pela poluição ambiental, a radiação que atinge a 

superfície terrestre aumentou consideravelmente. Neste sentido, aquando da exposição a 

esta radiação, os melanócitos produzem melanina com o intuito de proteção. Quando a 

radiação ultrapassa o limite da capacidade de absorção da melanina, podem ocorrer danos 

genéticos irreversíveis levando eventualmente ao aparecimento de cancro. Esta radiação 

é utilizada por parte dos solários com o intuito de maior bronzeamento. 

• UV-C: é o tipo de radiação mais perigoso que, felizmente, é totalmente absorvida pela 

camada do ozono. [32]  

5.1.4. Fatores de risco 
 

Existem vários de fatores de risco associados ao aparecimento de melanoma, nomeadamente: 

histórico familiar de cancro da pele; tempo prolongado de exposição solar e frequência de solários; 

idade superior a 50 anos; fotótipos de pele mais baixos que correspondem a peles claras com 

dificuldade de bronzeamento e, consequentemente, com tendência a queimaduras solares; e a 

imunossupressão. [33]  

5.1.5. Prevenção 
 

Como já foi referido, a radiação UV é a grande responsável pelos danos na pele. Neste sentido, a 

prevenção do melanoma baseia-se, principalmente na diminuição do tempo exposição a esta 

mesma radiação.  

Assim sendo, medidas como usar vestuário que forneça proteção solar cobrindo as áreas do corpo 

mais expostas, evitar a exposição solar direta entre as 11 e 15 horas durante o verão (quando a 

radiação UV solar atinge o seu pico), procurar locais à sombra e aplicar regularmente protetor 

solar, de preferência com fator de proteção máxima são imperativas para a prevenção deste tipo 

de cancro. Relativamente aos locais de bronzeamento artificial, como os solários, estes são 

completamente desaconselhados visto que a sua utilização aumenta a probabilidade de 

desenvolvimento de melanoma em 74%. [34] 
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É, também, importante desmistificar algumas crenças da população relativas a este tema, tais 

como: não ser possível sofrer queimaduras solares em dias nublados; não haver radiação UV no 

inverno e o facto de que, se não se sentir a pele quente, não haverá qualquer dano nesta. 

Enquanto farmacêutico, é também importante estar particularmente atento a situações em que 

possamos acrescentar valor ao atendimento, aconselhando os utentes da melhor forma. Por 

exemplo, em situações que envolvem a aquisição de produtos cosméticos ou fármacos que 

possuam propriedades fotossensibilizantes devem-se alertar os utentes para esta propriedade dos 

mesmos. Também devem ser desaconselhados os produtos que possam induzir fenómenos de 

hiperpigmentação em períodos que antecedem qualquer tipo de exposição solar. 

5.1.6. Diagnóstico precoce 
 

Uma vez que, o sucesso do tratamento do melanoma depende, sobretudo, da rapidez com que é 

realizado o diagnóstico, torna-se de extrema importância realizar uma vigilância dos sinais 

cutâneos recorrendo ao autoexame da pele. Este exame carateriza-se pela inspeção de toda a 

superfície corporal de modo a detetar a presença de sinais suspeitos. Assim que detetados, há 

várias caraterísticas às quais se deve estar atento nomeadamente, a assimetria, o bordo, a cor, o 

diâmetro e a evolução do sinal (ABCDE do melanoma). [35]  

5.2. Objetivos 
 

No dia 15 de maio comemorou-se o dia do Euromelanoma, campanha europeia com o objetivo de 

sensibilização da população para o cancro da pele, na qual Portugal participa há 18 anos. No 

nosso país, esta iniciativa é promovida pela Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, com o 

apoio da Direção-Geral da Saúde e da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia e 

carateriza-se pela disponibilização de “rastreios” gratuitos de Cancro da Pele. 

Com isto em mente e, associando o facto de a sazonalidade do meu período de estágio ser 

propícia a um aumento do risco de exposição solar, pensei que seria oportuno e pertinente 

elaborar um projeto com esta temática. 

Neste âmbito, tendo em conta os fatores que previamente referi, decidi proporcionar à população 

da FSB uma atividade de educação para a saúde com o principal objetivo de sensibilizar a 

população para este tema e incentivar os utentes à vigilância da pele no sentido de serem capazes 

de detetar possíveis sinais de alarme.  

5.3. Métodos  
 

Com vista a conseguir transmitir a informação que referi anteriormente à população, considerei 

que o método mais eficaz seria elaborar um folheto (ver anexo I) no qual explano todas as questões 

relevantes para a temática. Além de ser um meio de transmissão da informação pretendida, este 

panfleto funciona como um guia para a vigilância dos sinais e possibilita o registo desta vigilância. 
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Optei por este método porque penso ser o mais eficaz no sentido de os utentes “poderem levar a 

informação para casa”, informação esta explicada de forma simplificada e objetiva de modo a ser 

de fácil compreensão para todos os utentes.  

 Assim sendo, o folheto foi distribuído aos utentes no dia do Euromelanoma (15 de maio) e aborda 

os seguintes aspetos: riscos da exposição solar desprotegida; o que é o cancro de pele, mais 

especificamente, o melanoma; como realizar uma prevenção eficaz deste e quais os grupos de 

risco; a importância do autoexame da pele, como o executar e como fazer uma vigilância eficaz 

dos sinais (ABCDE do melanoma). Além disto, com vista a incentivar a realização regular do 

autoexame da pele, incluí no folheto um local destinado ao registo desta vigilância. Podemos, 

então, observar no folheto a presença de um mapa do corpo humano onde é possível assinalar-

se a localização dos sinais e uma tabela que permite registar a evolução dos mesmos. 

Inicialmente, a minha intenção seria distribuir amostras de protetor solar de modo a cativar a 

atenção dos utentes. No entanto, após várias tentativas de contacto, não consegui ter o patrocínio 

de nenhuma marca dos produtos em questão, de modo que não foi possível complementar a ação 

com essas ofertas. 

5.4. Conclusão 
 

Depois de distribuídos 40 folhetos ao longo do dia comemorativo concluí que a atividade poderia 

ter sido complementada com um rastreio gratuito presencial juntamente com a oferta de amostras 

de protetores solares não só cativando os utentes, mas também promovendo a sua divulgação e 

uma futura fidelização ao produto. Também poderia ter alargado o período de divulgação de modo 

a aumentar o alcance da informação. Do ponto de vista pessoal considerei esta atividade bastante 

gratificante a todos os níveis. É importante salientar que me deparei com uma população 

totalmente recetiva à aquisição de novos conhecimentos, interessada e participativa, colocando 

as suas dúvidas e, em alguns casos, partilhando experiências relacionadas com o tema. 

6. Projeto 2 – Cessação tabágica 

6.1. Enquadramento teórico 

6.1.1. O tabaco - problemática aditiva 
 

Como sabemos, “fumar é uma das principais causas evitáveis de doenças crónicas, perda de 

qualidade de vida e mortalidade prematura”. Fumar agrava o risco de diabetes, de tuberculose e 

de cegueira, reduz a fertilidade e tem graves consequências para a saúde da mulher grávida, do 

feto e da criança. Também o fumo ambiental do tabaco tem efeitos nocivos imediatos e a longo 

prazo, não existindo um limiar seguro de exposição.” [36]  

De facto, o tabaco é composto por uma vasta lista de produtos tóxicos e nocivos para a saúde, 

como o alcatrão e o monóxido de carbono, mas, no que concerne ao seu poder aditivo, o principal 

responsável é a nicotina, um poderoso agente psicoativo.  
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Só é possível entender a problemática do tabaco se for conhecido este mecanismo de adição. 

Deste modo, no momento da inalação, as partículas de fumo são rapidamente transportadas até 

aos pulmões e absorvidas até à circulação sanguínea, atingindo o cérebro, local onde se ligam a 

recetores colinérgicos nicotínicos. Esta ligação promove a abertura de canais membranares que 

permitem a entrada de cálcio. A entrada deste catião nos neurónios tem como consequência a 

libertação de neurotransmissores, entre os quais a dopamina, responsáveis pela sensação de 

prazer e efeito de recompensa. A repetida exposição a este ciclo provoca o desenvolvimento de 

tolerância, isto é, o número de sítios de ligação aos recetores colinérgicos nicotínicos no cérebro 

é aumentado em resposta à dessensibilização dos recetores. [37] Nesta fase, se não fumar, o 

fumador começará a apresentar sintomas de abstinência como ansiedade, stress, irritabilidade e 

humor depressivo que por si só são suficientes para motivar o uso de tabaco e reiniciar mais um 

ciclo aditivo. [37] 

6.1.2. Epidemiologia 
 

Estima-se que 12% do total de mortes por doença cardíaca em todo o mundo estão associadas 

ao consumo de tabaco e à exposição ao fumo ambiental do mesmo. O tabaco é já considerado 

uma epidemia global uma vez que mata mais de 7 milhões de pessoas por ano, no mundo, sendo 

que cerca de 900.000 pessoas são não fumadores que morrem por exposição ao fumo do tabaco. 

[38] 

Relativamente a Portugal, considera-se que, todos os anos, mais de 11 mil pessoas perdem a vida 

por doenças provocadas/agravadas pelo consumo de tabaco. Também mais de 800 pessoas 

morrem por doenças decorrentes da exposição ao fumo ambiental sendo este número assustador, 

principalmente tendo em conta que esta é uma causa evitável. [39] [40] 

Segundo a DGS, os fumadores têm um maior risco de doenças e morte por doenças graves ou 

incapacitantes, sendo este duas a três vezes superior ao das pessoas não fumadoras. Podemos 

dizer que quem fuma perde, em média, 10 anos de expectativa potencial de vida.” [39] 

“Estima-se que, no ano de 2016, o tabaco foi responsável por 46,4% das mortes por doença 

pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), por 19,5% das mortes por cancro, por 12% das mortes por 

infeções respiratórias do trato inferior, por 5,7% das mortes por doenças cérebro-cardiovasculares 

e por 2,4% das mortes por diabetes.” [36]  

Segundo a análise comparativa dos inquéritos nacionais de saúde de 2017, “O consumo de tabaco 

em Portugal Continental apresenta diferentes tendências para homens e mulheres, com a 

prevalência a diminuir nos homens e a aumentar nas mulheres desde 1987. Nos homens, a 

frequência mais elevada de consumo observa-se nos grupos socioeconómicos mais 

desfavorecidos verificando-se o oposto nas mulheres.” [41]  
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Segundo o programa nacional para a prevenção e controlo do tabagismo de 2017 [42] concluiu-

se que “a mortalidade por doenças atribuíveis ao tabaco é cerca de quatro vezes maior nos 

homens do que nas mulheres”. 

6.1.3. Medidas do Sistema Nacional de Saúde  
 

Neste sentido, o SNS tem tomado medidas para a diminuição dos números anteriormente 

mencionados. 

Uma destas medidas foi implementar, pela primeira vez em 2016, um regime de comparticipação 

em medicamentos antitabágicos sujeitos a receita médica. Após esta medida foi registado um 

aumento na dispensa de embalagens de medicamentos nas farmácias: mais 56.330 embalagens 

dispensadas comparativamente ao ano anterior. Assim sendo, a comparticipação destes 

medicamentos para ajudar a deixar de fumar, que entrou em vigor em 2016, contribuiu para o 

aumento da sua utilização. A título de exemplo, o consumo de um desses fármacos, a vareniclina, 

aumentou cerca de 68,2% no primeiro trimestre de 2017 (correspondendo a mais 6.196 

embalagens dispensadas). [40] 

Outra medida associada à anterior, também em 2016, foi o aumento do número de consultas de 

cessação tabágica realizadas no SNS, tendo-se registado cerca de 31.800 consultas de apoio 

intensivo à cessação tabágica a nível dos agrupamentos de centros de saúde e unidades 

hospitalares do SNS (um aumento de 3,5% face a 2015). [40] 

6.1.4. Consultas de cessação tabágica 

Segundo a fundação portuguesa do pulmão, as consultas de cessação tabágica devem ser 

realizadas por profissionais treinados em cessação tabágica e “destinam-se prioritariamente 

a fumadores motivados a deixar de fumar, com elevada dependência da nicotina, que 

falharam em tentativas anteriores, que apresentaram sintomas de privação significativos 

nessas tentativas, que começaram a fumar antes dos 17 anos, que têm história de alcoolismo 

ou outras dependências, e que apresentam baixa confiança nas suas capacidades” [43]. 

Nestas consultas são utilizadas diversas técnicas de intervenção, onde o aconselhamento e 

apoio comportamental e psicológico são combinados com tratamento farmacológico e um 

plano personalizado de seguimento. É comum recorrer a testes e escalas de dependência, 

motivação, depressão e ansiedade. Nestas consultas também é incentivado o uso de 

terapêutica farmacológica para deixar de fumar que mostrou ser eficaz, duplicando as 

possibilidades de sucesso. Um dos pontos cruciais para o sucesso é o seguimento destes 

fumadores em consultas de acompanhamento regulares de modo a prevenir as recaídas. [43] 

Segundo a DGS, “as primeiras consultas de apoio intensivo à cessação tabágica aumentaram 

cerca de 60% entre 2016 e 2017. Os locais de consulta de apoio intensivo à cessação tabágica a 
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nível dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e unidades hospitalares do SNS também 

aumentaram, passando de 180 em 2016, para 218 em 2017 (mais 21,1%).” [38] 

6.2. Objetivos 
 

O Dia Mundial sem Tabaco comemora-se no dia 31 de maio e é promovido pela OMS. Este dia 

surge no sentido de influenciar todos os países a intensificarem o controlo do tabaco como parte 

das suas estratégias para a diminuição da mortalidade por doenças cardiovasculares. [38]  

Com esta data em mente, sensibilizei-me para a temática e comecei a observar com mais atenção 

as pessoas que frequentavam a farmácia. Depois de um curto período, pude constatar que um 

elevado número de pessoas aparentavam ser fumadoras, bem como a existência de bastantes 

pessoas que recorriam à farmácia para comprar produtos auxiliares da cessação tabágica na 

farmácia.  

Durante a minha pesquisa sobre o tema deparei-me com a seguinte frase na qual considero que 

devemos refletir:  

“morreu uma pessoa a cada 50 minutos, em Portugal, no ano passado, por doenças atribuíveis ao 

tabaco”. [40] 

Com a afirmação anterior em mente e tendo em conta o plano nacional para a prevenção e controlo 

do tabagismo da DGS bem todas as considerações feitas no item anterior, apercebi-me que 

poderia ser benéfico instituir algumas medidas que abrangessem esta população no sentido do 

apoio à cessação tabágica. Recordando que, na farmácia, não estava implementada nenhum tipo 

de consulta de cessação tabágica nem qualquer registo acerca deste tema, surgiu a necessidade 

de realizar um pequeno estudo sobre a prevalência do ato tabágico nos utentes que frequentavam 

habitualmente a farmácia (seriam representativos da sua população), como também avaliar os 

respetivos estados de mudança comportamental face à problemática, se existentes.  

Neste âmbito, o objetivo foi categorizar a amostra populacional segundo o seu grau de 

dependência e estádio de mudança comportamental em que se encontra de modo a providenciar 

à farmácia dados concretos da realidade face a esta questão. Com os dados colhidos e 

devidamente analisados seria possível ponderar, sobre a necessidade ou não de, a curto prazo, 

alargar os serviços farmacêuticos prestados à população no sentido do apoio à cessação tabágica 

como, por exemplo, a possibilidade de se efetuarem consultas/acompanhamentos destes utentes, 

apostando, também, na formação interna dos seus profissionais de saúde. 

Tendo em conta o contexto, pensei que seria uma excelente oportunidade para realizar uma 

atividade de promoção de saúde alusiva ao tema da cessação tabágica e, como tal, elaborei um 

folheto informativo sobre a temática com vista a alertar a população para as consequências do 

tabaco tendo como objetivo sensibilizar as pessoas para deixar de fumar. 
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6.3. Métodos  
 

Como referido anteriormente, com vista a realizar um estudo sobre a prevalência do ato tabágico 

na população que frequenta a farmácia, o método que me pareceu mais adequado foi um inquérito 

que incluiu uma adaptação do Teste de Fagerström [44] (ver anexo II) também este adaptado pela 

DGS aquando da avaliação de utentes em consultas de cessação tabágica. [45] 

Neste sentido, foi elaborado um inquérito constituído por 13 questões de escolha múltipla (ver 

anexo III). As primeiras três questões do inquérito são de contextualização e abordam a idade, 

género e se a pessoa é, ou não, fumadora. As restantes perguntas destinam-se apenas a quem 

respondeu afirmativamente a esta última pergunta. Seguidamente, optei por contemplar duas 

dimensões diferentes. Na primeira dimensão o objetivo era compreender o grau de dependência 

dos fumadores e, para isto, foram colocadas as 6 seguintes perguntas de escolha múltipla que 

fazem parte do Teste de Fagerström: “Quanto tempo depois de acordar fuma o seu primeiro 

cigarro?”; “Custa-lhe não poder fumar em locais onde é proibido?”; “Qual o cigarro que seria mais 

difícil deixar de fumar?”; “Quantos cigarros fuma por dia?”; “Fuma mais vezes nas primeiras horas 

após acordar do que no resto do dia?”; “Fuma se estiver doente e de cama?” A cada resposta a 

estas questões é atribuída uma pontuação (ver anexo IV) sendo que o nível de dependência é 

avaliado mediante a pontuação total da seguinte forma: de 0 a 3 pontos é considerada 

dependência baixa; de 4 a 6 pontos dependência média e de 7 a 10 dependência alta. [44] Numa 

segunda dimensão o objetivo seria perceber se os fumadores têm intenção de mudar o 

comportamento face ao ato tabágico. Para este efeito, foram realizadas as seguintes questões: 

“No último ano, alguma vez tentou estar 24h sem fumar?”; “Tem intenção de deixar de fumar?”. 

Por último, optei por incluir 2 questões que considero serem úteis para melhor perceber e adaptar 

uma possível estratégia de intervenção futura nomeadamente: “Quais os motivos que mais o/a 

motivam a parar de fumar?”; “Como avalia a informação disponível sobre os meios alternativos de 

ajuda à cessação tabágica?” (numa escala de 0 a 5). 

O inquérito que descrevi anteriormente foi aplicado a 75 utentes de forma aleatória ao longo de 

uma semana, sendo esta amostra considerada representativa da população da farmácia. À 

medida que os utentes iam respondendo ao inquérito foi-lhes entregue o folheto informativo sobre 

esta temática, por mim elaborado. (ver anexo V) 

6.4. Resultados  
 

Após a realização dos inquéritos procedi à análise dos resultados.  

Na primeira parte, que se referia a dados de contextualização da amostra, concluí que a média de 

idades dos utentes que responderam ao inquérito é de 54 anos e a faixa etária de maior 

prevalência é dos 65 aos 74 anos, sendo que 20% se encontravam na faixa etária dos 18 aos 44 

anos, 20% dos 45 aos 54, 24% dos 55 aos 64, 26% dos 65 aos 74 e 8% dos 75 aos 84 anos. 

Quanto ao género 60% dos utentes eram mulheres e 40% eram homens. 
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Avançando para a questão principal, pude concluir que 34% dos utentes são fumadores (figura 2).  

 

Figura 2: Resultados do inquérito realizado - avaliação da prevalência do ato tabágico 

 

Dos fumadores, 5,9% referiu fumar o primeiro cigarro após acordar nos primeiros 5 min, 23,5% 

nos 30 minutos seguintes; 35,3% entre 31 e 60min e 35,3% passado mais de 60 min; 41,2% referiu 

dificuldade em não fumar nos locais onde é proibido; 35,3% considerou o primeiro da manhã como 

o cigarro que seria mais difícil não fumar; quanto o número de cigarros que fuma por dia 41,2% 

respondeu 10 ou menos, 52,9% entre 11 e 20 e 5,9% entre 21 e 30 cigarros; 17,6% referiu fumar 

mais nas primeiras horas após acordar; e 58,8% referiu fumar mesmo quando está doente. 

Relativamente à existência de alguma tentativa anterior de estar sem fumar, percebi que 41,2% 

pessoas já tinham tentado estar 24h sem fumar (figura 3).  

 

 

Figura 3: Resultados do inquérito realizado - avaliação da existência de uma tentativa de estar sem fumar 

 

Quanto à intenção de deixar de fumar, 52,9% refere que não tinha intenção de deixar de fumar, 

23,5% referiu ter intenção de deixar de fumar nos próximos 30 dias e 23,5% nos próximos 6 meses, 

como traduz a figura 4.  
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Figura 4: Resultados do inquérito realizado - avaliação da intenção de deixar de fumar 

 

Entre os motivos que mais motivam as pessoas a deixar de fumar, 64,7 % refere os benefícios 

para a saúde; 47,1% para agradar/não prejudicar terceiros; 41,2% menciona a poupança 

monetária e 23,5% responderam a opção “outros”, contemplando uns, uma futura gravidez e, 

outros, dar o exemplo aos filhos. 

Quanto à avaliação da informação disponível sobre os meios alternativos de ajuda à cessação 

tabágica, numa escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insuficiente e 5 a excelente, 52,9% 

avaliou a informação em 3; 35,3% em 2; 11,8% em 1. 

6.5. Discussão 
 

Analisando os resultados anteriores percebemos que há alguns dados que são importantes 

discutir. 

Em primeiro lugar, é notório que a percentagem de utentes fumadores é significativa (superior a 

um terço dos utentes), o que traduz a necessidade de intervir no sentido da promoção da cessação 

tabágica. 

Em segundo lugar, analisando as respostas ao grupo de perguntas que constituem o Teste de 

Fagerström, e atribuindo-lhes as devidas pontuações de acordo com o mesmo, foi possível 

classificar o grau de dependência dos fumadores em dependência baixa (64,7%), dependência 

média (29,4%) e dependência alta (5,9%), como podemos observar na figura 4.  

O facto de apenas 5,9% da população ter um grau de dependência alta, encoraja a atuação da 

equipa de farmacêuticos de modo a reverter estes resultados para números ainda mais reduzidos 

ou nulos. Por outro lado, o dado de que a maioria dos fumadores apresenta uma dependência 

baixa pode significar uma maior taxa de sucesso de uma futura intervenção.   

52.9%

23.5%

23.5%

Tem intenção de deixar de fumar?

Nunca

em 30 dias

em 6 meses
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Figura 5: Resultados do inquérito realizado - avaliação do grau de dependência segundo o teste de 
Fagerström 

 

Outro dado que considero extremamente positivo é que, a curto ou longo prazo, 47% da população 

demonstrou interesse em cessar o ato tabágico, exaltando a pertinência de intervenção por parte 

dos farmacêuticos nesse sentido. 

Quanto aos resultados da avaliação da informação disponível sobre os meios alternativos de ajuda 

à cessação tabágica, estes confirmaram o que idealizava inicialmente: os utentes não consideram 

a informação suficiente denotando-se uma lacuna na divulgação da mesma. 

6.6. Conclusão 
 

Considero que toda a dinâmica do projeto foi um sucesso. É de enaltecer a colaboração e 

participação ativa dos utentes da FSB neste tipo de atividades. 

A título de curiosidade gostava de mencionar que, além de colher os dados pretendidos, os utentes 

da FSB de forma proativa foram partilhando diversos episódios das suas vidas relativos ao tema, 

como por exemplo: “Só fumo de vez em quando, até porque convivo com pessoas doentes”, “Fui 

fumadora passiva toda a vida. O meu marido morreu de cancro do pulmão aos 56 anos”, “Eu nunca 

fumei mas o meu marido era fumador e morreu por causa disso”, “Deixei de fumar há 20 anos, 

primeiro quando o meu filho nasceu, depois voltei a ter uma recaída e, só passado 8 anos é que 

deixei definitivamente de fumar”, “Já fui fumador mas agora só fumo socialmente com os meus 

amigos”, “Comecei a fumar com 17 anos porque, na altura, toda a gente fumava e nem se tinha 

noção que fazia mal”, “Apenas fumei uns cigarros no tempo da tropa, na altura eram 5 tostões, 3 

cigarros” e “Não fumo, vício só tenho o de roer as unhas”.  

Para concluir, importa mencionar que foi iniciado um processo de formação da equipa de 

farmacêuticos com o objetivo de adquirirem valências necessárias à implementação de consultas 

de cessação tabágica na FSB. 

 

64.7%

29.4%

5.9%
Grau de dependência

Dependência baixa

Dependência média

Dependência alta
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7. Projeto 3 – Parasitas externos 

7.1. Enquadramento teórico 

7.1.1. Parasitas externos 
 

Ao longo do meu estágio na FSB denotei que os principais alvos dos desparasitantes procurados 

pela população eram a carraça, a pulga, o mosquito e o flebótomo.  

A carraça é o vetor de transmissão de diversos agentes patogénicos responsáveis por diferentes 

doenças no hospedeiro como por exemplo a babesiose, bartonelose, a erliquiose e a rickettsiose. 

A sua presença é assinalada na maior parte dos países europeus. No caso de Portugal, devido ao 

clima mais temperado, este parasita não se extingue nos meses mais frios. No Homem, a 

infestação é preocupante não pela picada em si, mas pelas possíveis zoonoses provocadas pelos 

agentes patogénicos que este vetor hospeda. Após uma possível infeção, alguns dos sintomas 

característicos são febre, erupções cutâneas, náuseas, dores musculares, vómitos, gânglios 

linfáticos aumentados, entre outros. [46] Na verdade, nem todas as carraças estão infetadas por 

estes agentes e, nesses casos, apenas ocorrerá uma inflamação no local da picada. Na 

eventualidade de se localizar uma carraça alojada na pele, o mais acertado será usar uma pinça 

e lentamente puxar o corpo estranho e rodar, se necessário, sobre si mesmo de modo a facilitar a 

extração, mas sem quebrar ao ponto de este permanecer no local.  Por fim, é importante também 

realçar que, do momento da picada da carraça e seu alojamento para se alimentar, até à 

transmissão de uma possível doença decorre um intervalo de tempo aproximado de 24h. [47]  

Relativamente à pulga, estamos perante um dos parasitas mais frequentes entre os animais 

domésticos. Devido às suas reduzidas dimensões, a deteção da sua presença é difícil na maioria 

dos casos. Outra característica que explica a sua elevada prevalência é a alta capacidade 

reprodutiva num curto intervalo de tempo. A exposição ambiental ocorre durante todo o ano 

embora o seu pico sazonal seja na primavera e verão. O problema associado à infestação por 

parte deste parasita é a dermatite alérgica à picada da pulga (DAPP) sendo descrita pela 

hipersensibilidade aos constituintes da saliva do mesmo. Após o momento da picada e posterior 

resposta imunológica, os sintomas caracterizam-se pelo intenso prurido e comichão que têm como 

consequência a perda de pelo na parte inferior do corpo do animal. Esta ocorrência é provocada 

pelos próprios animais em busca de alívio perante a situação. Os desparasitantes assumem aqui 

um papel fundamental visto que a eliminação das pulgas é suficiente para a cura. No entanto, 

convém relembrar  que o tratamento não será eficaz se além da eliminação dos parasitas alojados 

no animal, não se proceder igualmente à destruição dos ovos depositados, durante o seu ciclo de 

vida, por todo o espaço envolvente. [48]  

O flebótomo é o vetor de transmissão de leishmaniose que é provocada por outro parasita, a 

Leishmania infantum. Toda a região mediterrânica, na qual está incluída Portugal, é habitada por 

este vetor. Entre animais domésticos, os cães apresentam-se como o maior reservatório deste 
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parasita. A leishmaniose é considerada também uma zoonose pelo que muitas vezes representa 

um risco para a saúde pública. De facto, existem circunstâncias que agravam a perigosidade desta 

infeção tais como, a possibilidade de um animal ser infetado e não revelar sintomas clínicos. 

Efetivamente ocorre, nestes casos, a exacerbação do reservatório do parasita pois o seu 

diagnóstico no hospedeiro em questão não será realizado. Por outro lado, caso surjam sintomas, 

estes podem variar dependendo da resposta imunológica de cada organismo. Assim sendo, são 

provocadas principalmente lesões articulares, problemas renais, lesões oculares e problemas de 

pele. Toda esta conjuntura reduz bastante a qualidade de vida do animal. Quanto à sua dinâmica, 

os flebótomos embora muitas vezes confundidos com mosquitos, são mais seletivos que estes. O 

mesmo ocorre no seu horário de atividade (deslocam-se principalmente após o por de sol), isto é, 

possuem mais restrições de habitat e também menor alcance de movimento enquanto que os 

mosquitos percorrem maiores distâncias, deslocam-se por todo o lado e a qualquer hora. Os 

flebótomos estão presentes em todo o território nacional, de modo que todas as zonas do país 

estão suscetíveis. Por último é de realçar a extrema importância da prevenção desta doença pois 

não existe atualmente cura definitiva para a mesma, sendo apenas possível uma melhoria do 

estado clínico do animal ao invés da eliminação do parasita pelo que mais tarde a probabilidade 

de recidiva é elevada. [47]  

Os mosquitos são vetores responsáveis pela transmissão de dirofilariose, doença provocada pelo 

parasita Dirofilaria immitis. Estamos perante um fenómeno endémico no nosso país e a 

prevalência em gatos representa um terço quando comparado em cães. Ao completar parte do 

seu ciclo de vida no coração dos animais infetados, este parasita gera uma larva que, depois de 

instalada, impede o normal funcionamento cardiovascular por obstrução das válvulas, causando 

sintomas como cansaço rápido durante o passeio diário, dificuldades respiratórias e perda de 

peso. O tratamento e diagnóstico são bastante dispendiosos podendo, em alguns casos, a cirurgia 

ser a única opção.  [47]  

Em suma, uma vez que é cada vez mais comum a presença de um animal de estimação no seio 

das famílias portuguesas, é importante perceber que a exposição destes animais a meios 

exteriores implica riscos. Sendo a atividade no exterior da casa essencial para o desenvolvimento 

animal, o aconselhamento deve passar pela prevenção de infeções parasitárias ao invés da 

restrição de movimento dos animais. Na verdade, é importante referir que não é necessário 

frequentar espaços exteriores para ser contaminado já que existe também a possibilidade de 

contaminação por contacto indireto, por exemplo, quando os donos chegam a casa podem 

transportar do exterior formas adultas ou ovos de parasitas.  

7.1.2. Epidemiologia 
 

Relativamente às infestações por parasitas externos, a mais comum na Europa é causada por 

pulgas atingindo cerca de 5 a 10% dos animais domésticos. Em segundo lugar, encontra-se a 
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infestação por carraças que, apesar de não ser a mais comum, assume maior perigo visto serem 

o principal vetor de zoonoses. [49] 

Os produtos de tratamento e prevenção de infestações causadas por ectoparasitas são 

responsáveis pela maior quota de mercado da indústria de produtos veterinários representando 

quase metade da totalidade do segmento (45%). É também a fatia de mercado com a maior taxa 

de crescimento anual. [49] 

Existe uma discrepância entre a utilização de produtos antiparasitários externos e internos. A 

maioria da população tende a recorrer preferencialmente aos primeiros levando a que estes 

representem 75% de todos os desparasitantes. Este facto pode ser explicado pela prevalência 

superior de ectoparasitoses face a endoparasitoses, à maior exposição no quotidiano aos fatores 

de risco bem como à maior facilidade de contactar e diagnosticar este tipo de infeções por parte 

dos donos. [49] 

7.1.3. Desparasitantes  
 

O termo desparasitante externo refere-se a fármacos eficazes na eliminação de ectoparasitas.  

Depois de contactar com as opções existentes no espaço animal da FSB, pude concluir que este 

controlo parasitário é efetuado maioritariamente por três classes de compostos: os fenilpirazóis 

como o fipronil; os piretróides como a deltametrina e a permetrina; e os reguladores de crescimento 

de insetos, como o S-metopreno.  

Fenilpirazois (Fipronil): atuam por ligação aos recetores GABA e glutamato (recetores que 

exercem efeitos inibitórios) levando à inibição da abertura de canais iónicos e consequente 

hiperexcitabilidade neuronal que provoca a morte. Apresentam um espetro de ação 

reduzido: apenas pulgas e carraças. A grande vantagem deste composto está no seu 

caráter lipofílico e fotoestável, ou seja, pode ser incorporado nas pipetas “spot-on” ou em 

sprays sendo que a duração do seu efeito pode ir desde os 15 dias no combate às carraças 

em gatos e até aos dois meses no que toca à eliminação de pulgas em cães. A lipofilia é 

importante por questões de segurança, visto que o fármaco não é absorvido para a 

corrente sanguínea, permanecendo na epiderme do animal mesmo em condições de 

chuva. [49] 

• Piretróides: provocam a abertura dos canais de sódio induzindo a despolarização da 

membrana de células nervosas resultando num choque imediato. Numa primeira fase o 

inseto fica totalmente paralisado. Numa segunda fase, uma hiperexcitação nos nervos 

periféricos leva à morte do parasita. A deltametrina e a permetrina são ambas inseticidas 

e acaricidas. O facto destas moléculas serem voláteis explica a sua função repelente 

sendo esta a grande vantagem desta classe de compostos em formulações desenvolvidas 

nos últimos anos. A sua presença em coleiras prolonga a duração da atividade bem como 

a eficácia. Devido ao processo de metabolização destes compostos, o seu uso é restrito a 

cães. Este fenómeno é explicado pelo facto da metabolização dos piretróides incluir uma 
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fase oxidativa através do citocromo P450 seguida por uma fase de conjugação. Ora, os 

gatos são fisiologicamente deficientes em enzimas de glucuronoconjugação pelo que é 

assim explicada a sua hipersensibilidade aos piretróides, especialmente à permetrina. Em 

suma, estes compostos são utilizados para a eliminação de pulgas e carraças e como 

repelentes de insetos voadores. [49] 

• Reguladores de crescimento de insetos (S-metopreno): atuam por interferência em 

hormonas e enzimas inibindo a reprodução de fases adultas de insetos e o 

desenvolvimento de fases imaturas. O S-metopreno que é o isómero ativo, atua por 

esterilização de ovos podendo ser difundido diretamente no ambiente para controlo de 

pragas ou combinado com inseticidas como o fipronil tornando a formulação mais 

completa, ou seja, no caso da existência de pulgas que tenham sobrevivido, estas 

possuem uma reduzida taxa de proliferação visto que seus ovos apresentam muito pouca 

probabilidade de eclodirem, o que garante a extinção das próximas gerações beneficiando 

assim tanto o animal infestado como o ambiente que acolhe outros animais. [49] 

7.2. Objetivos 
 

Como já referi anteriormente, a FSB possui um espaço dedicado aos animais domésticos. Neste 

sentido, fui-me apercebendo que a aquisição de desparasitantes, apenas quando o animal já se 

tornou hospedeiro de um parasita, é hábito na população. Ora, tendo em conta o referido 

anteriormente, esta não é a postura mais adequada, uma vez que há um descuido no que 

concerne à prevenção destas infeções. 

Pessoalmente, esta era uma temática na qual sentia algumas lacunas ao nível do conhecimento, 

pelo que tive a oportunidade de frequentar uma formação sobre parasitas externos, lecionada pelo 

médico veterinário Dr. Octávio Carraça, a qual me permitiu a aquisição de conhecimentos 

essenciais para colmatar as minhas dificuldades e, deste modo, poder realizar um atendimento 

mais detalhado aos utentes que procuravam ajuda nesta questão. 

Neste sentido e, uma vez que a restante equipa da FSB não teve oportunidade de frequentar a 

formação acima referida, achei pertinente partilhar os conteúdos adquiridos, aproveitando para 

aprofundar um pouco a temática no sentido de relembrar conceitos e aprimorar alguns 

conhecimentos de modo a aperfeiçoar o aconselhamento aquando o atendimento.  

De facto, o principal objetivo, foi promover a utilização de desparasitantes como método de 

prevenção desta problemática, ao invés de apenas serem utilizados como tratamento quando a 

infeção já está instalada.  

Para conseguir concretizar este objetivo senti necessidade de estabelecer outros objetivos tais 

como ampliar o meu conhecimento pessoal sobre os produtos em questão e, posteriormente, 

aprimorar o conhecimento de toda a equipa da farmácia, para que seja possível melhorar o 

atendimento aos utentes no que concerne a esta temática. 
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7.3. Métodos  
 

Com vista a cumprir o objetivo acima referido, decidi reunir a equipa da FSB de modo a promover 

uma partilha de conhecimentos e experiências sobre a temática dos parasitas externos. Neste 

sentido, elaborei uma breve exposição oral e, de modo a facilitar a consolidação  da informação, 

optei por realizar um póster (ver anexo VI) com a compilação da informação obtida na formação 

anteriormente mencionada bem como dos novos conhecimentos que adquiri durante a minha 

pesquisa sobre o tema, incluindo dicas que podem ser úteis no momento do atendimento aos 

utentes.  

7.4. Conclusão 
 

Efetivamente, esta atividade permitiu preencher algumas lacunas de conhecimento face ao grupo 

de fármacos de uso veterinário, potenciando igualmente o sucesso de futuros atendimentos no 

âmbito dos desparasitantes externos por parte da equipa da FSB que, como sempre, mostrou-se 

disponível e recetiva a toda a dinâmica da atividade, exaltando a sua utilidade. Em suma, do ponto 

de vista pessoal senti uma melhor prestação e proatividade no aconselhamento à população sobre 

a temática realçando sempre a importância da desparasitação como medida preventiva de 

possíveis doenças.  
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ANEXOS 

Anexo I – Folheto alusivo ao projeto 1 “Prevenção do Melanoma”  
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Anexo II – Teste de Fagerström 
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Anexo III – Inquérito relativo ao projeto 2 “Cessação tabágica” entregue 

aos utentes  

 



- 46 - 
  

 

  



- 47 - 
  

Anexo IV- Inquérito relativo ao projeto 2 “Cessação tabágica” com 
pontuações do Teste de Fagerström 
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Anexo V - Folheto alusivo ao projeto 2 “Cessação tabágica” 
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Anexo VI – Póster alusivo ao Projeto 3 “Parasitas externos” 
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