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Resumo 

 

 De forma a completar o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas realizei na 

Farmácia Lever (FL) o estágio curricular em farmácia comunitária de 21 de fevereiro a 21 de 

agosto.  

 O presente relatório pretende expor, sucintamente, os conhecimentos que este estágio 

me proporcionou e todas as funções que desempenhei ou colaborei, estando dividido em duas 

partes. 

 A primeira parte consiste na apresentação da farmácia, do seu modo de funcionamento 

e das atividades que realizei no decorrer dos seis meses, sejam elas relativas à gestão da 

farmácia comunitária, à dispensa de medicamentos ou outros produtos farmacêuticos, ou aos 

serviços prestados pela FL. 

 Na segunda parte, exponho os trabalhos individuais que levei a cabo no âmbito do 

estágio. No primeiro projeto apresento formações sobre MUV à equipa da FL com o intuito 

de alargar o conhecimento nesta área. No meu segundo projeto desenvolvo um panfleto sobre 

“o cuidador” de forma a sensibilizar utentes e profissionais para a temática, já o terceiro 

projeto diz respeito a uma intervenção numa instituição local através de rastreios 

cardiovasculares frequentes.  
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Parte 1 – Atividades desenvolvidas no estágio 

1.Planeamento 

 Durantes estes seis meses foram várias as tarefas em que pude participar na realidade 

que é a farmácia comunitária. A tabela 1 representa, resumidamente, de forma cronológica essas 

atividades. 

 

2. Farmácia Lever 

2.1 Localização e horário de funcionamento 

 A Farmácia Lever (FL) situa-se no centro de Lever, no Largo do Santo nº4, concelho de 

Vila Nova de Gaia e distrito do Porto.  

 Além da zona habitacional que rodeia as instalações existe num raio de 2 km diversos 

serviços e estabelecimentos que tornam a farmácia próxima da população e do seu quotidiano, 

sendo eles: o centro paroquial, a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Lever 

(UCSPL), uma clínica de medicina dentária, três escolas, o posto da GNR, confeitarias e cafés 

locais, a Associação de Solidariedade Social de Lever (ASSL), a Junta de Freguesia e um 

laboratório de análises clínicas. Adicionalmente existem inúmeras possibilidades para 

estacionamento gratuito e acessibilidade a transportes públicos, o que facilita o acesso à FL. 

Tabela 1 – cronograma de atividades do estágio 
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 Gostaria de realçar um outro fator que faz com que a população opte pela FL – a cerca 

de 6 km de distância existe a Farmácia Picado (FP), propriedade do Dr Nuno e da sua família 

há algumas décadas, esta estabeleceu já uma relação de confiança com muitos utentes. Ora, 

sabendo que o Dr Nuno adquiriu a FL a maio de 2018 elegem-na para obter os seus 

medicamentos.  Por diversas vezes os utentes afirmaram confiar na FL por saberem que se rege 

pelos mesmos princípios que a FP mesmo tendo outras opções na sua zona de residência. 

 Apesar de estar inserida numa pequena localidade a FL desenvolve muitas atividades 

para os seus utentes como rastreios, caminhadas e ações de formação. Esta proatividade ajuda 

a aumentar o elo de ligação entre os utentes e a FL. 

 O horário de funcionamento de segunda a sexta é das 9h às 20h com interrupção para 

almoço das 13h-14h. Aos sábados a farmácia encontra-se aberta das 9h-12h30 e 14-19h.  Nos 

feriados apenas das 9h às 12h30. Respeitando assim os requisitos legais [1] [2]. 

  Metade do meu estágio fiz o horário das 9h30 às 17h30 tendo posteriormente alterado 

para turnos em que realizava também o horário das 14h às 20h. Tive, também, a oportunidade 

de estagiar durante sábados e feriados possibilitando-me  o contacto com diferentes utentes 

que se dirigiram à farmácia, em função da altura do dia ou do dia da semana. 

2.2 Espaço físico 

2.2.1 Espaço exterior  

 No exterior das instalações da FL existe um letreiro com a designação “Farmácia Lever” 

e a cruz verde que indica a existência de uma farmácia. A entrada permite acessibilidade a 

qualquer utente mesmo se apresentar mobilidade reduzida. Encontra-se visível no espaço 

exterior o logótipo da farmácia, o nome do Diretor Técnico (DT), o horário de funcionamento 

e, ainda, o calendário das farmácias de serviço do município, obedecendo aos requisitos legais 

e orientações das Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária [3]. 

 Além disso, a FL faz-se valer de duas montras exteriores destinadas à divulgação de 

produtos e serviços da farmácia. Estas são remodeladas periodicamente de acordo com a 

sazonalidade e promoções existentes. 

2.2.2 Espaço interior  

 No espaço interior, a farmácia divide-se em diferentes áreas, entre elas a zona de 

atendimento ao público, dois gabinetes de atendimento personalizado, zona de armazenamento, 
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o escritório do DT, a zona de processamento de encomendas, as instalações sanitárias e o 

laboratório. O armazém propriamente dito existe num piso inferior a este, é também aí onde os 

colaboradores têm uma pequena divisão para fazerem as suas refeições e uma outra casa de 

banho, respeitando, assim, os requisitos de áreas mínimas e divisões obrigatórias das farmácias 

[4]. 

 A zona de atendimento ao público é um espaço amplo e com grande luminosidade 

composto por um balcão com três postos de atendimento. Atrás do balcão existe um linear que 

acompanha toda a parede, onde se encontram expostos medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) e produtos sazonais. Existem ainda gavetas com medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) e MNSRM organizados segundo ordem alfabética e forma 

farmacêutica, nomeadamente medicamentos de aplicação tópica, vaginal, retal e injetáveis.  

 Ainda nesta zona, existem duas cadeiras onde os utentes podem aguardar pela sua vez, 

uma balança eletrónica para medição automática do peso, altura e IMC, assim como, lineares 

devidamente identificados com MNSRM, produtos de higiene corporal e cosmética, 

suplementos alimentares e dispositivos médicos. 

 Os gabinetes privilegiam a privacidade destinando-se a situações especificas: um deles 

contém todo o material necessário às determinações bioquímicas como tensiómetro, 

glicómetros, lancetas, tiras teste, contentores de resíduos, entre outros. Realizam-se na FL 

principalmente testes de glicémia, colesterol total, triglicerídeos e avaliação da PA e o respetivo 

aconselhamento. No caso do segundo gabinete, este é utilizado nas consultas de podologia, 

nutrição, fisioterapia, situações que carecem de maior privacidade e para formações realizadas 

pela Indústria farmacêutica.  

 A zona de armazenamento possui um armário com gavetas devidamente identificadas, 

reservadas a formas farmacêuticas sólidas organizado por ordem alfabética da Denominação 

Comum Internacional (DCI). Algumas gavetas são, ainda, destinadas a xaropes, MUV, 

antiasmáticos, medicamentos de aplicação auricular e nasal, colírios, medicamentos sob a 

forma de pó ou granulados e produtos do protocolo da diabetes.  

 Na zona de receção de encomendas é a área na qual os medicamentos e produtos 

farmacêuticos são conferidos e rececionados informaticamente. É também nesta zona da 

farmácia que ficam guardados os documentos relativos a fornecedores e encomendas tais como: 

notas de encomenda, notas de devolução e faturas. 
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 No laboratório encontram-se todos os materiais necessários à preparação de 

medicamentos e produtos manipulados, bem como alguma bibliografia.  

2.3 Perfil do utente  

 De acordo com o mencionado anteriormente, a maioria dos utentes são residentes da 

freguesia de Lever e de outras vizinhas, pelo que são, na sua generalidade, utentes fidelizados 

à farmácia.  

 Na sua maioria tratam-se de utentes idosos e polimedicados que recorrem à FL para as 

mais diversas situações, como controlo de parâmetros bioquímicos, levantamento da medicação 

com prescrição médica e aconselhamento em questões menores como é o caso da obstipação, 

diarreia, gripe e dores musculares. Além disso, muitos destes utentes visitam a FL com 

frequência simplesmente para cumprimentar toda a equipa e poder, assim, contrariar a solidão 

que se faz sentir nestas idades em que os filhos se deslocam em busca de um futuro melhor e 

alguns companheiros já partiram.  

 Dada a sua localização muitos utentes deslocam-se à FL para aviar a medicação 

necessária para a terapêutica instituída pelos médicos da UCSPL próxima.  Adicionalmente 

existem ainda utentes fidelizados a serviços prestados na farmácia como, por exemplo, as 

consultas de nutrição, podologia e fisioterapia. Surgindo, assim, um grupo mais heterogéneo.   

 Não poderia perder a oportunidade de expressar a forma carinhosa com que a 

população me recebeu, deixando-me sempre mensagens de esperança em relação ao meu 

futuro. Muitos deles, na reta final do meu percurso na FL, já me tratavam pelo nome e 

partilhavam com facilidade situações da sua vida pessoal deixando-me muito satisfeita por 

escolher uma farmácia de proximidade para o meu estágio. 

2.4 Recursos humanos  

 A equipa da FL é constituída por dois farmacêuticos (Dr. Nuno Silva e Dra. Sara Silva), 

duas técnicas de farmácia (Dra. Catarina Magalhães e Dra. Sandra Vidal) e uma auxiliar de 

limpeza (Alice Cancela). A direção técnica é da responsabilidade do Dr. Nuno Silva.  

 Trata-se de uma equipa jovem, harmoniosa e muito motivada a servir os utentes da 

melhor forma diariamente. Tendo em conta as diferentes tarefas necessárias cumprir no dia a 

dia da farmácia existe uma organização tal que permite que cada elemento tenha as suas funções 

tirando proveito dos seus gostos e características pessoais, assegurando o bom funcionamento 

da farmácia e satisfação das necessidades dos utentes. 
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  A FL conta, ainda, com a presença de colaboradores no serviço de podologia (Alexandre 

Teixeira), nutrição (Dra. Maria João Vieira) e fisioterapia (Dr. Henrique Rocha). 

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

colaboradores que se mostraram sempre recetivos a ensinar e a integrar-me. Todos eles foram 

importantes para o meu desenvolvimento pessoal e profissional nesta etapa. 

3. Gestão da farmácia Lever 

3.1 Fontes de informação e sistema informático 

 De forma a uma boa prática farmacêutica é necessário que os profissionais de saúde 

tenham ao seu alcance várias fontes de informação sobre medicamentos. A FL tem um vasto 

leque de bibliografia disponível na farmácia respeitando as boas práticas farmacêuticas para a 

farmácia comunitária [3].  

 No entanto, para relembrar a constituição, indicações, contraindicações, interações, 

posologia e precauções a ter com um medicamento recorre-se, frequentemente, ao sistema 

informático - Sifarma2000® (SI). Trata-se de uma ferramenta preciosa para o momento do 

aconselhamento pela facilidade e abrangência de informação.  

 O SI permite, ainda, a realização e receção de encomendas, a gestão de stocks de 

produto, com possibilidade de consulta de informação sobre a frequência de venda de produtos, 

o controlo do prazo de validades, a atualização de preços, a faturação diária, a emissão de 

documentos para a faturação mensal, entre outras funções importantes para a gestão de uma 

farmácia.  

 De salientar, ainda, a possibilidade de criar uma “ficha de acompanhamento” para cada 

utente. Tal permite armazenar informações sobre o utente e rapidamente consultar histórico de 

vendas, importantíssimo em utentes mais confusos em que o mesmo medicamento com uma 

embalagem diferente poderia levar a erros relacionados com a medicação como a diminuição 

da adesão à terapêutica ou duplicar a toma. Lembro-me de várias situações em que esta 

ferramenta foi crucial, muitas pessoas estando habituadas à equipa da FL faziam pedidos 

vagos como:” quero o meu remédio para as pernas” ou utentes que se lhes apresentasse um 

genérico de um laboratório diferente ao seu habitual afirmavam não tomar aquele 

medicamento e dificilmente voltavam a confiar em mim pois acreditavam que me tinha 

enganado na dispensa. .  
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 Acredito que sem o SI o meu estágio seria muito mais difícil uma vez que consegui 

colmatar muitas dúvidas com uma consulta rápida no sistema. Além disso, sentia-me mais 

confiante na dispensa de medicação uma vez que os produtos são duplamente verificados 

informaticamente impedindo confundir medicamentos com embalagens muito idênticas e 

estranhas para quem está no seu primeiro contacto.   

 Tive a oportunidade de utilizar a recente atualização do SI a partir de julho, este é mais 

intuitivo, tornando o atendimento mais rápido.  

3.2 Realização de encomendas e fornecedores 

 A realização de encomendas trata-se de um processo de grande relevância na gestão de 

uma farmácia, sendo necessária a ponderação entre o stock existente e aquele a encomendar, de 

forma a satisfazer as necessidades dos utentes sem acumulação de stock, o que poderia 

constituir prejuízo para a farmácia.  

 Além disso, um ponto importante a ter em conta é a necessidade de uma análise cuidada 

da oferta, de forma, a adquirir produtos com o melhor benefício tendo em conta os preços 

praticados, as condições comerciais e a frequência, rapidez e qualidade com que são realizadas 

as entregas pelos fornecedores. A FL recorre-se diariamente de duas empresas distribuidoras: a 

Alliance Healthcare e a Empifarma para duas encomendas diárias. E esporadicamente vale-se 

dos serviços da distribuidora OCP e COOPROFAR. 

 Caso um medicamento não faça parte do stock local da farmácia, é possível a realização 

de uma encomenda instantânea pelo SI ou via telefone. Nestas situações também pode ser usado 

o projeto Via Verde do Medicamento, pelo qual se adquirem medicamentos sem stock na 

farmácia mediante apresentação de receita médica. Pude fazer encomendas diárias com 

supervisão e foi-me dada autonomia para realizar encomendas instantâneas nos meus 

atendimentos.  

 Periodicamente também são realizadas encomendas diretas a laboratórios, estando 

geralmente envolvidas compras em grandes quantidades e negociações entre o DT e delegados 

comerciais, de modo a definir as condições comerciais e as quantidades envolvidas. Tive a 

oportunidade de, em conjunto com o DT, estudar possíveis stocks mínimos para determinados 

produtos, escolher o fornecedor com maior benefício para a farmácia, fiz propostas de números 

de embalagens a negociar com delegados comerciais e presenciei uma reunião com um destes 

profissionais.  
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 Sinto-me muito grata por me ter sido dada a oportunidade de conhecer este lado tão 

pouco abordado durante o curso referente à gestão de uma farmácia. 

3.3 Receção e conferência de encomendas  

 A receção de encomendas é feita através do SI e todas as encomendas chegam à farmácia 

em pequenos contentores selados, identificados com o nome da farmácia, fornecedor e 

acompanhados com a respetiva fatura ou guia de remessa. Os produtos que exigem refrigeração 

vêm acondicionados em caixa térmica, que por apresentar uma cor diferente permite a sua 

rápida identificação e transferência para o frigorífico. 

 A receção de encomendas compreende a realização de vários passos sucessivos: 

conferência dos produtos e quantidades pedidas com os efetivamente recebidos e faturados; 

verificação do estado de conservação das embalagens e dos prazos de validade e confirmação 

dos preços (Preço de Venda do Fornecedor, o Preço de Venda ao Público) e margens. Posto 

isto, o SI permite transferir informaticamente os produtos em falta/esgotados para outros 

fornecedores e ainda enviar essa informação ao INFARMED.  

 Em situação de falta de algum produto efetua-se a reclamação ao fornecedor, sendo esta 

depois regularizada pelo envio do produto em falta ou pela emissão de uma nota de crédito.  

 Apesar de se tratar de uma tarefa que deve ser realizada com extremo cuidado e 

responsabilidade, a receção e conferência de encomendas foi a primeira atividade que me foi 

solicitada a desempenhar e que fui realizando ao longo de todo o período de estágio. Creio 

que este contacto foi de extrema importância uma vez que me permitiu reconhecer com maior 

facilidade quais os MSRM e os MNSRM, os suplementos alimentares e outros produtos de 

venda livre, estabelecer associações entre os medicamentos de marca e genéricos e as diversas 

formas farmacêuticas. Assim, esta tarefa demonstrou ser de grande importância e utilidade, 

principalmente durante os meus primeiros atendimentos.  

 Como em todas as fases de aprendizagem os erros são importantes, deixo o exemplo de 

um dos meus erros: num fim de tarde, uma utente deslocou-se à FL muito descontente e 

mostrando intensões de o demonstrar por escrito no livro de reclamações. Afirmava ter-lhe 

sido cobrado um valor superior do que a etiqueta do produto marcava. Tal pode ter acontecido 

por, no momento da entrada do produto na farmácia, não ter confirmado o preço de venda ao 

público (PVP) por lapso e a etiqueta foi impressa com um preço inferior ao que efetivamente 
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custava. Felizmente a utente aceitou os nossos pedidos de desculpa, o dinheiro foi-lhe 

devolvido e não avançou com a sua reclamação por escrito.    

3.4 Armazenamento  

 Após a receção dos produtos, procede-se ao seu armazenamento. Deve ter-se em conta 

o tipo de produto, as condições que exige, a sua rotatividade e a disponibilidade de espaço.  

 Os medicamentos termosensíveis são armazenados em primeiro lugar, num frigorífico 

destinado ao efeito, e por ordem alfabética da denominação comercial. O armazenamento na 

área de balcão é feito em gavetas por ordem de classificação do produto (produtos vaginais, 

cremes e pomadas, injetáveis entre outros) e nestas por ordem alfabética. Também os 

estupefacientes e psicotrópicos são armazenados em local adequado e de acesso restrito como 

é legalmente exigível pelo decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro [5]. 

 Os restantes medicamentos estão organizados por forma farmacêutica e ordem 

alfabética do princípio ativo, salvo exceções. Os excedentes são armazenados no piso inferior 

com a mesma organização. Conforme o espaço e a necessidade, as gavetas vão sendo repostas 

semanalmente. 

 Durante todo o estágio sempre fui sensibilizada para manter a organização em todos 

os sectores da farmácia. Além disso, tentei fazer algumas reposições de stock de forma 

autónoma.  

3.5 Devoluções e regularização de devoluções 

  As devoluções são procedimentos bastante comuns no quotidiano de uma farmácia, 

tendo como base diferentes motivos, como a aproximação ou expiração do prazo de validade 

(PV), erro no pedido, seja por parte da equipa da farmácia ou do fornecedor, por desistências 

de compra pelo utente, receção de uma embalagem danificada ou não pedida. Podem ainda 

ocorrer por circulares de suspensão de comercialização, ou seja, pedidos de recolha de produtos 

ou lotes cuja comercialização se encontra suspensa por ordem do INFARMED ou do detentor 

da AIM, entre outros. As devoluções são feitas no SI, de forma a retirar os produtos do stock 

informático da Farmácia. 

 Algumas destas devoluções implicam reclamações efetuadas diretamente ao 

distribuidor, nomeadamente quando se tratam de produtos faturados e não enviados e que, por 

isso, se aguarda a emissão de uma nota de crédito ou o envio do mesmo. Estas foram as 
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situações com que me deparei com mais frequência durante o meu estágio tendo eu própria 

efetuado várias reclamações e devoluções.  

3.6 Controlo de prazos de validade 

  O controlo de PV é uma tarefa de grande relevo uma vez que impede que a segurança 

do utente seja posta em causa pela dispensa de produtos cujos prazos já tenham sido 

ultrapassados ou prestes a expirar, além de evitar perdas monetárias dado que a comercialização 

destes produtos é interdita [6]. 

 Na FL há uma pessoa responsável pela emissão da listagem dos produtos que expiram 

nos próximos três meses, pela sua verificação física e atualização dos PV, com recurso ao SI. 

Nestas situações, caso seja possível, os produtos são devolvidos ao fornecedor emitindo-se as 

notas de crédito relativas. Quando o fornecedor em causa não aceita devoluções, os produtos 

são mencionados na lista de produtos a vender colocada estrategicamente numa zona especifica 

da farmácia de grande passagem pela equipa para que, sempre que possível, dar-se prioridade 

à sua venda. Caso não se verifiquem nenhuma destas possibilidades os produtos transformam-

se em prejuízo para a Farmácia, sendo esses artigos designados como “quebras de stock”.  

 Durante o estágio pude ajudar a pessoa responsável no controlo de PV e atribuição de 

um fim aos produtos, assim como, colaborei na atualização de PV no sistema informático.  

3.7 Gestão de stock 

 A gestão de stock disponível está intimamente ligada à gestão da farmácia e creio que 

tem particular importância numa farmácia recente e em crescimento como a FL por se estar 

ainda a conhecer o utente e as suas necessidades. Além de suprimir as necessidades da 

população o stock em farmácia deve ser tal que evite tanto ruturas de stock como excesso de 

produto que poderia consistir em perdas. Mais uma vez o SI se torna um excelente aliado 

permitindo criar um stock mínimo e máximo para cada produto e ainda elabora a proposta de 

encomenda à medida que o produto atinge o stock mínimo. Os aspetos tidos em conta para 

estabelecer um stock máximo e mínimo adequado são a rotatividade do produto, prazo de 

validade e sazonalidade assim como bonificações do fornecedor.  

 O período do meu estágio foi marcado pela falta de medicamentos nas farmácias. O 

centro de estudos e avaliação em saúde da ANF mostrou, num estudo recente, que a falta de 

medicamentos terá afetado cerca de 3,4 milhões de utentes e motivou a interrupção dos 

tratamentos de perto de 370 mil utentes, de maio de 2018 ao mesmo mês deste ano [7]. 
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 O mesmo trabalho revela ainda que a indisponibilidade de medicamentos levou 1,4 

milhões de utentes a recorrer a consultas médicas para alterar a prescrição, o que representa um 

custo estimado para o sistema de saúde entre os 35,3 e os 43,8 M€ e para os utentes entre os 2,1 

e os 4,4M€ [7]. 

3.8 Reservas 

  Por várias situações os utentes vêm à farmácia pedir um produto específico e inexistente 

em stock no momento. Nestas situações, o utente é questionado se deseja proceder à sua reserva.   

 Apesar do SI apresentar ferramentas que auxiliam este processo, a FL tem uma 

metodologia própria: após o pedido do produto, é colocado um papel num quadro para esse fim 

na zona de entrada de encomendas com o nome do medicamento e do utente. Caso este 

medicamento tenha sido pago no momento da reserva este papel é um duplicado do recibo.  

 No momento da receção de encomendas, os produtos reservados são separados e 

guardados num armário no backoffice, dividas entre produto “pago” e “não pago”, nestes dois 

grupos são organizados por ordem alfabética. Existem também duas capas onde é assinalado o 

nome do utente, produto e data de receção do produto, igualmente separado por “pago” e “não 

pago”. 

 Periodicamente é feita a revisão destes produtos e caso o utente não tenha vindo levantar 

a sua reserva num prazo de uma semana esta é anulada, podendo o produto ser devolvido ou 

aproveitado para o stock da farmácia. 

 A FL tem como alternativa para os seus utentes a possibilidade de saber se o produto 

que procura está disponível na FP. Nesse caso, se o utente preferir pode optar por se deslocar à 

outra farmácia a 5 minutos de carro.  

 Durante o meu estágio procedi autonomamente a muitas reservas, sendo esta uma fonte 

de ansiedade que tive que enfrentar, uma vez que um lapso meu na encomenda de uma reserva 

poderia levar à falta de um medicamento mais tarde.  

 Segue um destes exemplos de grande ansiedade: certo dia, ao final da manhã, atendi 

um senhor com uma prescrição de domperidona injetável, o utente mostrou-se muito 

preocupado por não conseguir encontrar o medicamento em nenhuma farmácia por onde já 

tinha passado. Empaticamente, tentei confortá-lo explicando que apesar não ter o 

medicamento de momento o conseguia para o final da tarde. O senhor aceitou voltar mais tarde 
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apresentando-se mais tranquilo. Fiz a encomenda instantânea como era habitual, mas por 

ainda sentir a preocupação do senhor pedi a um elemento da equipa que confirmasse que a 

encomenda estava feita e que efetivamente o produto iria chegar, isto deixou-me mais 

confortável.  

 Nesse dia, quando a encomenda chegou procurei o medicamento para o reservar, mas 

não o encontrei – o medicamento que eu tinha ficado de entregar àquela hora ao utente não 

tinha chegado à farmácia. Rapidamente alertei o DT que propôs ligar às farmácias mais 

próximas para tentar encontrar o medicamento. Foram longos os minutos ao telefone até 

conseguir uma embalagem, já que a maioria das farmácias não apresentava o medicamento 

em stock. Aproximadamente uma hora após o combinado o medicamento estava a ser entregue 

ao utente que por se ter atrasado não se apercebeu da demora. 

 Creio que nunca esquecerei os momentos de grande ansiedade que experienciei naquela 

tarde da mesma forma que nenhum membro da FL se esquecerá que a distribuidora Empifarma 

só entrega durante a tarde encomendas feitas antes das 12h30, o que não tinha sido o caso. 

4. Dispensa de medicamentos 

 A Dispensa Clínica de Medicamentos é a atividade profissional realizada pelo 

farmacêutico que consiste na cedência de medicamentos ou produtos farmacêuticos [3]. 

 Esta dispensa deve ser sempre acompanhada de todos os esclarecimentos e informações 

necessárias para a sua utilização [3]. Trata-se de um ato farmacêutico que requer grande 

conhecimento do medicamento, das suas indicações, efeitos adversos, posologia e interações. 

 Por acreditar na importância do farmacêutico nesta tarefa, podendo ser decisivo no 

uso racional do medicamento e na adesão à terapêutica, era a que estava com maior ânsia de 

desempenhar.  

 A dispensa de medicamentos exige, também, uma grande capacidade de comunicação, 

uma dessas situações ocorre no momento da dispensa de produtos de preparação para 

colonoscopia, por exemplo. Certa vez atendi um senhor idoso, muito simpático e utente 

habitual da FL, vinha receoso porque ia fazer uma colonoscopia, mas não sabia o que devia 

comprar. Depois de avaliar os documentos para ele enviados pelo hospital, selecionei o 

produto em questão e expliquei como devia fazer, depois expliquei o que poderia ou não comer 

nos 3 dias anteriores. O senhor foi acenando afirmativamente e sorrindo, mas quando o 
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questionei acerca de outras questões, disse-me que ouvia mal e não tinha percebido toda a 

minha explicação.  

 Decidi que o melhor seria escrever tudo numa folha e personalizar o mais possível, nele 

coloquei também o pedido de voltar à FL na véspera do exame de forma a que a equipa pudesse 

ver como estava a correr a sua preparação. Ciente que tinha dispensado com o senhor perto 

de 40 minutos nas várias repetições conversei com a equipa que me explicou que o utente em 

causa raramente cumpria o estabelecido e temiam que não fizesse corretamente a preparação.  

 A verdade é que o senhor voltou na véspera e afirmou estar a cumprir a minha proposta 

escrita. Voltou, ainda, após o exame para nos dizer, com um grande sorriso de orgulho, que 

tudo correu bem e que no Hospital o congratularam por ter “o intestino mais limpinho, tal 

como a Dra. na farmácia pediu”. 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)  

 Os MSRM são aqueles que para serem dispensados, necessitam de uma receita médica 

válida. Fazem parte deste grupo todos os medicamentos que apresentem pelo menos uma das 

seguintes condições: constituam um risco para a saúde mesmo quando utilizados para o fim a 

que se destinam, ou quando utilizados com frequência para fins diferentes daqueles a que se 

destinam; quando é necessária vigilância médica durante o tratamento; medicamentos que 

contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja necessário aprofundar; medicamentos que se destinem a ser administrados por via 

parentérica [8][9]. 

4.2. Receita médica 

 Na receita devem constar, obrigatoriamente, a DCI da substância ativa a dispensar, a 

forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia a aplicar. Ocasionalmente, a 

receita pode apresentar a DCI por marca ou indicação do titular da AIM [10]. Apesar de o utente 

poder optar um qualquer medicamento que seja abrangido pelas indicações mencionadas na 

receita médica (em termos de DCI, forma farmacêutica, dosagem, apresentação e posologia), 

em algumas situações, o médico pode enumerar algumas exceções que restringem o direito de 

opção do utente: medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, perante suspeita de 

intolerância ou reação adversa (previamente reportada ao INFARMED) a um dado 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado com outra denominação 

comercial; no caso da prescrição de um medicamento destinado a assegurar a continuação de 

um tratamento com duração superior a 28 dias [10]. 
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 De forma a garantir as opções de escolha ao utente, a farmácia deve dispor de pelo 

menos três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e 

dosagem, de entre os cinco mais baratos de cada grupo homogéneo [11] [12]. 

 Atualmente, em Portugal, existem três tipos de receitas: receita manual, receita 

eletrónica desmaterializada (sem papel) e receita eletrónica materializada (em papel). As 

receitas médicas manuais podem apenas ser utilizadas em caso de falência informática, 

inadaptação do prescritor (devidamente identificada), prescrição no domicílio ou até um 

máximo de 40 receitas por mês [13] [14]. 

 Aquando da receção das receitas manuais, o farmacêutico deve garantir que as mesmas 

contêm a identificação do utente (nome e número de utente), vinheta de identificação do médico 

prescritor, local de prescrição, entidade financeira responsável e número de beneficiário, 

referência ao regime especial de comparticipação (se aplicável), número de receita visível, data, 

assinatura do médico prescritor e identificação da exceção para utilização de receita não 

eletrónica.  

 Nestas receitas, o farmacêutico tem de selecionar informaticamente o regime de 

comparticipação. Já no caso das receitas eletrónicas, é possível aceder a toda a informação 

através do SI, graças ao número da receita e respetivo código de acesso. Dispõem ainda do 

código de direito de opção, introduzido aquando da possibilidade da escolha do medicamento 

pelo utente [13] [14].  

 No período do meu estágio, os modelos de receita médica passaram a ter o logótipo 

“SNS – 40 anos” como forma de celebração dos 40 anos do Sistema Nacional de Saúde, desta 

forma, esta foi mais uma parcela a verificar nestas receitas, uma vez que, a partir de 31 de junho 

as anteriores, sem este logótipo, passaram a não ser aceites para efeitos de comparticipação [15]. 

 Sempre que recebia um utente com uma receita manual ficava receosa. Infelizmente 

muitos médicos apresentam uma caligrafia difícil de decifrar e, ciente de que um erro poderia 

ter consequências graves, tinha como método preparar a medicação cujo nome conseguia 

perceber e pedir verificação/ajuda a outro elemento da equipa, só após estar tudo verificado 

voltava para junto do utente com uma postura mais confiante. Situações existiram em que tive 

mesmo que conversar com o profissional de medicina, via telefone, de forma a compreender a 

medicação prescrita.  
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4.3. Dispensa de estupefacientes e psicotrópicos  

 Os psicotrópicos e estupefacientes correspondem a substâncias que atuam ao nível do 

Sistema Nervoso Central, o que implica um controlo mais apertado em todo o seu circuito, 

desde a aquisição, até ao armazenamento e dispensa ao utente. A sua dispensa apresenta regras 

bastante particulares, uma vez que estes medicamentos apresentam uma legislação específica, 

conforme descrito no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro [13]. 

 A prescrição destas substâncias, deve ser feita isoladamente, isto é, não podem constar 

outros medicamentos é, também, necessário fazer o registo do número da receita, nome do 

médico prescritor, nome e morada do utente e dados da pessoa que fez o levantamento da 

medicação (caso não seja para o próprio). No final do atendimento, para além da fatura, é 

emitido um comprovativo de dispensa de psicotrópicos que contém todas estas informações 

relativas à dispensa do medicamento e que tem de ser arquivado na farmácia por um período 

mínimo de 3 anos [13]. 

 O controlo de receituário de estupefacientes e psicotrópicos é realizado pelo 

INFARMED I.P, ao qual a farmácia deve enviar mensalmente o registo das saídas de 

psicotrópicos e estupefacientes.  

 Ao longo do estágio foram várias as vezes em que dispensei este tipo de medicamentos 

e colaborei na emissão do seu registo de saídas.   

4.4. Regimes de comparticipação de medicamentos 

 O preço dos medicamentos dos utentes do SNS pode ser comparticipado pelo estado, 

caso estes sejam comparticipáveis e mediante apresentação da prescrição médica [16].   

 O valor da comparticipação depende do regime de comparticipação do utente (geral ou 

especial) e do escalão de comparticipação em que estão incluídos os medicamentos a dispensar 

[16][17]. 

 Cada escalão representa uma percentagem de comparticipação sobre o PVP dos 

medicamentos, de 90% para o escalão A, 69% para o escalão B, 37% para o escalão C e 15% 

para o escalão D. O regime especial de comparticipação destina-se a pensionistas com 

rendimento total anual inferior a 14 vezes o salário mínimo nacional e a utentes com 

determinadas patologias [18]. 
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 Para estes pensionistas, a receita indica como regime de comparticipação a letra “R”. 

Nestes casos a comparticipação aumenta em 5% para o escalão A, em 15% para os escalões B, 

C e D, e é de 95% para os medicamentos com PVP igual ou inferior ao do 5º mais barato do 

grupo homogéneo. O regime de comparticipação especial destinado a determinadas patologias 

requer a indicação do diploma correspondente pelo prescritor. Medicamentos de caráter 

imprescindível estabelecido legislativamente são totalmente comparticipados. Os 

medicamentos comparticipados pelo SNS que pertençam a grupos homogéneos estão sujeitos 

ao sistema de preços de referência, que visa definir o valor máximo comparticipado atendendo 

ao escalão ou regime de comparticipação para um dado grupo homogéneo. O preço de 

referência de um grupo homogéneo consiste na média dos 5 PVPs mais baratos do mercado 

dentro desse grupo. Para além do SNS, existem outros organismos de comparticipação e 

seguros [14] [18].    

4.5. Conferência de receituário e faturação  

 No final da dispensa com receita médica é impresso no verso da receita o documento de 

faturação, ao qual é atribuído um número de ordem (de 1 a 30) e um lote. O documento tem de 

ser assinado pelo utente, carimbado, datado e assinado pelo responsável pela dispensa. Na FL, 

as receitas em papel são depois arquivadas numa gaveta para posteriormente serem separados 

de acordo com o plano de comparticipação e conferidas por um elemento da equipa. [19].    

 No último dia de cada mês, para cada entidade, é realizada a emissão do “Verbete de 

Identificação de Lote”, com a identificação da farmácia, ano, mês, plano e entidade responsável 

pela comparticipação, tipo e números de lote, PVP, valor pago pelo utente e valor total de 

comparticipação. É também neste dia que se procede ao fecho dos lotes, com a emissão da 

“Relação de Resumo de Lotes” e da respetiva fatura [20]. 

  Posteriormente, procede-se ao envio das receitas/documentos de faturação, dos 

respetivos “Verbete de Identificação de Lote”, “Relação de Resumo de Lotes” e fatura para a 

ANF, com a exceção do SNS, em que todos os documentos são levantados na farmácia e 

transportados para o Centro de Conferência de Faturas do SNS. Se todas as receitas e 

documentos de faturação forem aceites pelas respetivas entidades, a farmácia recebe o valor 

total das comparticipações aplicadas [20]. 

 Tive a oportunidade de realizar a verificação de receitas manuais e de participar no 

fecho de faturação de um mês durante o meu estágio. 
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 Apesar da presença de uma receita médica, que pressupõem, à partida, uma consulta 

médica, o farmacêutico deve estar muito atento a possíveis dificuldades ou dúvidas que 

permanecem nos utentes sobre a sua medicação.  

 Neste campo, existiram, entre outras, duas situações do meu estágio que me marcaram: 

numa delas, uma utente apresenta-se na farmácia com uma receita manual de AUGMENTIN 

DUO® (GSK), que corresponde a 875 mg de amoxicilina com 125 mg de ácido clavulânico. 

Simplesmente por ter perguntado, com ar preocupado: “Então, é para si?”, a utente respondeu 

de forma nervosa que sim, mas estava receosa porque sabia ter alergia à amoxicilina e não 

sabia se podia fazer reação ao medicamento. O profissional de medicina foi rapidamente 

consultado e a pessoa em questão levou outro antibiótico, uma situação que podia ter sido fatal 

e facilmente evitada na farmácia. 

 Na segunda situação, uma utente também com uma receita, neste caso com um outro 

antibiótico (com posologia de 1 comprimido de 12/12h), e um probiótico (com posologia de 1 

comprimido 3 vezes ao dia) referia querer levar apenas o antibiótico. Questionei o motivo de 

não querer também o probiótico e a pessoa esclareceu que já tinha, sabia-o porque na consulta 

lhe tinham explicado que era utilizado também para a diarreia. Confirmei a informação e 

perguntei se sabia o nome desse tal que já possuía, nesse momento, a senhora mostrou-me a 

que se referia: loperamida de 2 mg.  

 A utente estaria a ingerir um medicamento reservado a situações agudas de diarreia e 

que não iriam ter o efeito pretendido com o probiótico. Após alertar a utente e explicar as suas 

diferenças, a senhora compreendeu a situação e levou os dois medicamentos prescritos. 

4.6. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

 Aqueles medicamentos que não preencham qualquer das condições descritas para os 

MSRM designam-se por MNSRM, e estão geralmente destinados a transtornos menores [21]. 

 Ao contrário dos MSRM, nestes podem existir publicidade junto do público, desde que 

não sejam comparticipados pelo SNS e que esteja explícito que se trata de um medicamento, 

sejam disponibilizadas informações imprescindíveis ao seu uso racional, assim como seja 

aconselhado ler o folheto informativo e consultar um médico ou farmacêutico em caso de 

dúvida ou de persistência dos sintomas [22]. 

 São estes os medicamentos que o farmacêutico tem como base para o seu 

aconselhamento na farmácia, ajudando a comunidade em situações que não exigem a visita ao 
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médico. Na FL muitas foram as vezes que os utentes recorriam à FL para estas situações e 

mais tarde voltavam para dar um feedback e prestar o seu agradecimento. Durante o meu 

estágio ajudei, junto da equipa, um senhor que queimou a mão numa fogueira na limpeza da 

ferida e na indicação de produtos para regenerar a pele. Quando se viu recuperado, o utente 

quis agradecer à equipa todo o cuidado com uma rosa para todos os elementos. É com grande 

felicidade que constato o reconhecimento pelo trabalho do farmacêutico.  

5. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

5.1. Produtos de cosmética e higiene corporal 

 Um produto cosmético consiste numa substância ou preparação “destinada a ser posta 

em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano (…) com a finalidade de 

exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em 

bom estado ou de corrigir os odores corporais” [23]. 

 Na FL apesar de não existirem muitas gamas de cosmética, as situações frequentes como 

combate às alterações relativas ao envelhecimento, acne, psoríase, rosácea e alopecia estão 

salvaguardadas.  

 Durante o meu estágio apercebi-me que tinha muito pouco conhecimento nesta área. 

Com a ajuda de toda a equipa fui capaz de desenvolver competências que me permitiram, na 

reta final do estágio, fazer aconselhamentos deste tipo de produtos de forma de autónoma.  

5.2. Produtos e medicamentos homeopáticos  

 A homeopatia defende que uma substância capaz de produzir determinados sintomas 

num indivíduo saudável terá propriedades curativas num indivíduo doente com sintomas 

semelhantes, se administrada em grandes diluições [24]. Baseia-se no tratamento adaptado aos 

sintomas descritos pelo utente e no uso de elevadas diluições que garantem a não toxicidade 

das substâncias utilizadas. Quando maior a diluição, maior a potenciação e eficácia.  

 A FL não tem, por norma, medicamento homeopáticos, existindo, esporadicamente, a 

sua solicitação efetuando-se, assim, encomendas pontuais.  

5.3. Produtos e medicamentos de uso veterinário  

 Os medicamentos de uso veterinário (MUV) são substâncias ou composições para uso 

animal destinados a fins curativos ou preventivos de doenças ou sintomas, ao diagnóstico ou à 

correção de processos fisiológicos [25].   



 

18 

 

 A dispensa de medicamentos de uso humano para administração animal requer a 

apresentação da prescrição do médico veterinário, e não é comparticipada.  

 Estes produtos tiveram o meu olhar atento durante todo o meu estágio por serem uma 

das áreas de intervenção (Projeto 1), foram vários os pedidos de aconselhamento pelos utentes 

para os seus animais. 

5.4. Preparações oficinais e magistrais (manipulados) 

 Um medicamento manipulado consiste numa preparação personalizada que visa 

responder às necessidades terapêuticas de um paciente específico tendo em conta as suas 

características e a fisiopatologia [25]. 

 A fórmula magistral consiste no medicamento preparado em farmácia comunitária ou 

hospitalar que cumpre uma receita médica destinada a um doente específico. Um preparado 

oficinal consiste na preparação de um medicamento segundo indicações farmacopeicas ou de 

um formulário, em farmácia comunitária ou hospitalar, destinado aos pacientes assistidos por 

essa farmácia ou por esse serviço farmacêutico [25]. 

 Na FL não é frequente surgirem receitas de manipulados pelo que não se realizam este 

tipo de serviços. Desta forma, caso exista essa necessidade são pedidos a outras farmácias, 

normalmente à Farmácia Couto localizada também em Vila Nova de Gaia.  

5.5. Produtos fitoterapêuticos  

 Produtos fitoterapêuticos são compostos por substâncias derivadas de plantas [26]. 

 Na FL estes produtos destinam-se principalmente para o emagrecimento, insónia e 

obstipação. Julgo que atualmente existe a ideia que sendo natural está livre de perigo e estes 

produtos acabam por ser privilegiados. Acredito que esta linha de pensamento obriga a um 

seguimento e atenção por parte do farmacêutico uma vez que não se tratam de produtos inócuos 

nem livres de interações medicamentosas como vulgarmente são considerados pela população.  

5.6. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial  

 Géneros alimentícios para alimentação especial apresentam um objetivo nutricional 

específico e diferem dos correntes devido ao seu processo de fabrico ou composição [27]. 

 Neste percurso estes produtos foram alvos de grandes dúvidas, desconhecia a existência 

de tantos leites de transição para bebé ou da existência de suplementos nutricionais 

hiperproteicos em pó para adulto, por exemplo.  
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5.7. Dispositivos médicos  

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

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software (…) 

necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico”, que visa alcançar um efeito no 

corpo humano sem recurso a meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos [28]. 

 Destinam-se ao diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

condição, a um efeito anatómico ou fisiológico ou ao controlo da conceção [28]. 

 Estes podem ser classificados em quatro grandes classes: Classe I (baixo risco), IIa 

(baixo médio risco), IIb (alto médio risco) e III (alto risco), tendo em conta fatores como a 

duração de contacto com o corpo humano, o grau de invasibilidade do corpo humano, os órgãos 

afetados e potenciais riscos relacionados com fabrico ou técnica de uso (26). Exemplos da 

Classe I são sacos para ostomia, meias de compressão, já da classe IIa podem referir-se as 

compressas e pensos de gaze e lancetas. A Classe IIb pode ser exemplificada falando de canetas 

de insulina, diafragmas ou preservativos masculinos. Por fim, dentro da Classe III, encontram-

se, por exemplo, pensos com medicamentos, preservativos com espermicida [28]. 

 Os dispositivos médicos cedidos, com maior frequência, durante o meu estágio foram 

meias de compressão, testes de gravidez, materiais para ostomizados e urostomizados. No 

início do meu estágio dediquei algumas horas de estudo aos dispositivos médicos disponíveis 

na FL para melhor os compreender, e assim, prestar um melhor atendimento.  

6. Serviços prestados pela FL 

6.1 Determinação de parâmetros bioquímicos e da pressão arterial 

 A FL possibilita a determinação de vários parâmetros bioquímicos, que incluem a 

determinação da glicemia, colesterol total e triglicerídeos. Estas determinações são sempre 

acompanhadas de uma interpretação do resultado e aconselhamento ao utente. 

 A determinação da PA é bastante comum, e é procurada tanto pelo utente que estando 

medicado e se desloca à farmácia para um controlo regular da PA, mas também procuram este 

serviço utentes que desconfiavam alteração dos valores por sentirem sintomas como: elevada 

sudorese, visão turva, cansaço extremo. 

 Sempre que possível abordava os utentes sobre os seus hábitos alimentares e estilo de 

vida em geral. Procurei sempre dar algumas dicas sobre hábitos de vida saudável, assim como 
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medidas não farmacológicas nos casos que tal se justificava. Além disso, esforcei-me para dar 

um reforço positivo a todos o que procuravam ter um dia-a-dia saudável.  

6.2. Serviço de consultas 

 A FL dispõe, como referido anteriormente, consultas de nutrição com frequência 

semanal, consultas de fisioterapia sob marcação e ainda consultas de podologia mensalmente.  

 Estas consultas permitem à população de Lever um acesso rápido e fácil a estes serviços 

que não existem a nível local.  

6.3. Valormed 

 A VALORMED é um sistema de gestão de resíduos que surgiu da colaboração entre a 

indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias. Trata-se de uma organização sem fins 

lucrativos, que implementou um sistema de recolha de resíduos de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso nas farmácias para posterior tratamento de forma segura [29]. 

 Periodicamente a FL faz campanhas e alertas para os utentes sobre esta temática. Fui 

responsável por desenvolver uma dessas iniciativas, na ASSL. Em aproximadamente duas 

horas discuti com os utentes a utilização da VALORMED. Aproveitei, ainda, para incidir sobre 

a importância de atentar aos PV e armazenar corretamente medicamentos em casa, 

promovendo sempre o aconselhamento junto do farmacêutico em caso de dúvidas.  

 Por ter achado que a projeção de uma apresentação seria monótono e aborrecido para 

estes utentes, que muitas vezes apresentam dificuldades de visão, optei por lhes levar várias 

embalagens de medicamentos fora de uso, para que cada um tivesse a oportunidade de tocar 

numa embalagem e, por exemplo, procurar o PV. Todos os utentes participaram e 

esclareceram facilmente as suas dúvidas.  

 Acredito que fruto já destes trabalhos, a população adere bem ao projeto passando 

muitas vezes pela farmácia apenas para entregar produtos para a VALORMED.  

6.4. Outras iniciativas promovidas pela farmácia Lever 

 Por se tratar de uma farmácia que procura estabelecer um elo de confiança e 

proximidade com os seus utentes foram várias as atividades, ações e campanhas que pude 

colaborar ao longo do meu estágio. São exemplos: rastreios de pele, auditivos, capilares, 

cardiovasculares e de podologia. Ao contrário dos restantes que são promovidos por 

profissionais da área que se deslocam à farmácia, fui responsável por desenvolver vários 
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rastreios cardiovasculares na FL em que avaliava a PA, a glicémia e o colesterol de forma 

gratuita aos utentes. Estes rastreios eram divulgados à população via telefone, através das redes 

sociais, publicidade nos balcões da farmácia, no momento do atendimento a utentes que tal se 

justificasse, existindo, até, um rastreio em que coloquei panfletos nas caixas de correio das ruas 

próximas da FL. (Anexo I)  

 Outro exemplo desta proatividade foi a realização da primeira caminhada solidária da 

farmácia Lever, a 1 de junho. Neste caso ajudei na sua preparação, por exemplo, na preparação 

de kits que a FL forneceu a todos os inscritos compostos por t-shirt, garrafa de água e algumas 

amostras de produtos fornecidos pela indústria farmacêutica. Assim como, na sua divulgação 

através do desenvolvimento de um panfleto (Anexo II). Tive também o privilégio de 

acompanhar utentes e uma parte da equipa da FL e da FP ao longo de uma incrível caminhada 

pela natureza. Esta foi, ainda, uma excelente oportunidade de melhor conhecer a comunidade e 

de esta ver o rosto novo da sua farmácia. Tratou-se de uma atividade de cariz solidário uma vez 

que em troca da sua inscrição os utentes deviam deixar um bem alimentar não perecível, que 

mais tarde foi oferecido à ASSL.  
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Parte 2- Trabalhos realizados ao longo do estágio  

1. Projeto 1 - Formações de medicamentos veterinário  

1.1 Escolha do tema e objetivos 

 Duas semanas de estágio foram o suficiente para me aperceber que vários utentes 

recorriam à FL para obter ajuda com os seus animais, tanto de estimação como de produção. O 

mesmo acontecia com adeptos da columbofilia, uma vez que, muito próximo da farmácia existe 

a Sociedade Columbófila Leverense. Por razões económicas, muitos utentes afirmam não fazer 

visitas periódicas ao médico veterinário, sendo a farmácia o único aconselhamento profissional 

a que têm acesso para a saúde dos seus animais.  

 A função do Farmacêutico Comunitário na dispensa de MUV assume, desta forma, 

ainda mais importância. Adicionando a este panorama o meu gosto por animais, decidi 

desenvolver na farmácia formações destinadas à equipa sobre a temática. Tentei ir de encontro 

com as necessidades reais da farmácia tendo por base os atendimentos que assisti e o que era 

mencionado pela equipa como solicitação frequente.  

 Com estas formações tive como objetivos colmatar falhas na minha própria formação, 

ajudar a equipa da FL nestes atendimentos, e ver respondidas as suas principais dúvidas. Dessa 

forma, dividi esta formação em três módulos: 1) Animais de companhia, 2) Pombos 

(columbofilia) e 3) Animais de produção. 

1.2. Introdução 

 A saúde dos animais é hoje uma preocupação evidente e a procura de cuidados aumentou 

bastante nos últimos anos. Dados recentes indicam que cerca de 56% dos lares portugueses 

possuem, pelo menos, um animal de estimação, refletindo um crescimento de 11 pontos 

percentuais nos últimos 7 anos [30][31]
. 

 Por outro lado, também a produção de animais tem sofrido profundas transformações, 

fruto de alteração de mentalidades com maior consciência ambiental áreas como a pecuária 

biológica têm vindo a aumentar [32]
. 

 É prova deste aumento de procura o crescente número de consultórios veterinários que 

se encontram dispersos por todo o país, e o surgimento de novos negócios nesta área como 

creches e escolas de treino [33]
. 
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 As farmácias são, muitas vezes, o primeiro sítio a que a população recorre para pedir 

informações sobre MUV e patologias dos seus animais, mesmo antes de se dirigirem ao médico 

veterinário. É, por isso, importante as farmácias estarem dotadas de profissionais capazes de 

aconselharem corretamente para o bom uso do medicamento e para o bem-estar e saúde do 

animal [34]
. 

 Apesar das afirmações anteriores, um estudo de 2014 verificou que mais de 70% dos 

profissionais de farmácia afirmavam trabalhar num local onde se vendem MUV, mas apenas 

21% tinha formação na área. Do total dos inquiridos, 69% sentiu dificuldades no preenchimento 

de um questionário sobre MUV e 94% considerou importante obter uma formação extra nesta 

área [34]
. 

1.3. Metodologias  

 As formações foram individuais, ou seja, sem a presença de qualquer outro elemento 

da equipa e, na sua generalidade tiveram a duração de, aproximadamente, 20 minutos. 

Foram realizadas em dias em que nenhum profissional folgava, e nos horários em que a 

farmácia regista menos movimento, de forma a não comprometer o seu bom 

funcionamento.  

 No módulo 1, pareceu-me pertinente abordar os MUV existentes na FL, alguns 

problemas de saúde menores, mas frequentes, e medidas não farmacológicas que podem 

ser cruciais para o animal e valorizam o trabalho do farmacêutico. Considerei, ainda, 

importante abordar algumas fontes bibliográficas de forma a recordar a equipa de sites 

online onde rapidamente podem obter informações sobre patologias e tratamentos na área 

animal. (Anexo III) 

 Para que a intervenção pudesse ser avaliada a nível do seu impacto, pedi que 

respondessem a um inquérito imediatamente antes e após a formação. Tal processo foi feito 

em total anonimato, os profissionais apenas tiveram que, na pergunta nº1, se identificarem 

com uma palavra ou número de forma a ser possível comparar a respostas de cada 

elemento.  

 Este inquérito foi realizado por mim com recurso à plataforma survio 

(https://my.survio.com/). Esta ferramenta era me completamente desconhecida, sendo, 

desta forma mais um momento de aprendizagem que resultou de uma pesquisa online. A 

apresentação e os inquéritos foram realizados com o auxílio de um tablet.  

https://my.survio.com/
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 O questionário com as respostas corretas selecionadas encontra-se no Anexo IV 

assim como todos os resultados no Anexo V. 

 No que toca ao módulo 2, considerei importante preparar para a equipa uma 

formação de carácter mais introdutório. Nesta, foram abordadas questões como as 

características gerais do pombo-correio, as suas principais necessidades, doenças e 

tratamentos mais frequentes, e, ainda, qual a realidade da columbofilia a nível local. 

(Anexo VI). 

 Para avaliar esta intervenção pedi aos profissionais que num pequeno papel, por 

mim fornecido, fizessem uns minutos antes da formação uma check list e onde colocariam 

o que gostavam de ver esclarecido pela formação. No final adicionavam um visto/check 

naqueles em que efetivamente foram esclarecidos. 

 Esta check list consiste numa folha A5 criada por mim e encontra-se no anexo VII. 

 Relativamente ao módulo 3, elaborei um quadro-resumo com as principais 

patologias dos animais de produção. Apresentei os sinais, agentes etiológicos, meios de 

transmissão e tratamento, enfatizando a necessidade de prevenção seja através da 

vacinação como da higiene cuidada dos animais e instalações. (Anexo VIII) 

 Estes estados patológicos devem-se, principalmente, a agentes infeciosos, pelo que 

é necessária a intervenção de um médico veterinário de forma a identificar o agente causal 

e, assim, reconhecer a doença e o tratamento. Achei pertinente após a formação deixar o 

quadro-resumo na farmácia de forma a colmatar questões pontuais e auxiliar no momento 

do aconselhamento. No entanto, não considerei que devesse avaliar a minha intervenção 

através de inquéritos e, por este módulo ter ocorrido já no fim do meu estágio, não consegui 

nenhum método de forma a avaliar a minha intervenção.  

1.4. Resultados e discussão 

 No módulo 1, receberam formação as equipas da FP e da FL, resultando num total 

de 8 profissionais, dos quais 2 eram homens e 6 mulheres.  

 O inquérito avalia, principalmente, o conhecimento sobre as indicações, posologia 

e formas de administração dos MUV disponíveis na FL. Em relação ao conhecimento da 

equipa sobre a indicação do ATAXXA®(KRKA), antes da formação 7 (87,5%) indicaram 

para prevenir futuras infestações de pulgas e carraças por 4 semanas e 1 (12,5%) para 
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prevenir futuras infestações de pulgas e carraças por 3 semanas, enquanto que depois da 

formação toda a equipa selecionou a opção correta - prevenir futuras infestações de pulgas 

por 4 semanas. Ainda sobre o mesmo medicamento, na questão seguinte, a equipa começou 

por se dividir, e 4 (50,0%) responderam ser verdade que este antiparasitário externo 

continua a ser eficaz quando os cães são molhados, e os restantes (50,0%) indicaram tal 

como falso. No entanto, após a formação todos consideraram a afirmação como verdadeira, 

respondendo corretamente.  

 Existindo vários medicamentos na forma de solução para unção punctiforme, o 

questionário segue, com a questão mais generalizada - qual a zona do animal em que estas 

soluções devem ser colocadas. Em resposta, 6 (75%) consideraram sobre a linha média das 

costas, 1 (12,5%) optou por - na zona das omoplatas e outro (12,5%) que depende do peso 

do animal. Já após a formação, 6 (75,0%) responderam a alínea correta, depende do peso 

do animal, no entanto, 2 profissionais (25,0 %) indicaram a resposta - sobre a linha das 

costas - como verdadeira.  

 Relativamente à solução para pulverização cutânea AMFLEE® (KRKA), antes da 

formação 3 (37,5%) apontaram como verdade que pode ser utilizada para tratamento direto 

do meio ambiente, como por exemplo: mantas ou rodapés. Os restantes (62,5%) indicaram 

a afirmação como falsa, já depois da formação, 8 (100,0%) consideraram, corretamente, a 

afirmação falsa.  

 Já a meio do questionário, a questão procura perceber se o medicamento 

CAPST*R® (Novartis), usado no tratamento de infestações por pulgas em gatos e cães, 

apresenta atividade persistente. Antes da intervenção, 6 (75,0%) consideraram a afirmação 

verdadeira, 1 (12,5%) considerou falso, por possui atividade persistente, e outro (12,5%) 

igualmente falsa por não ser utilizado em infestações de carraças. Depois da formação, 7 

(85,5%) considerou a afirmação verdadeira e 1 (12,5%) falsa. 

 No que toca à forma de administração do medicamento NexGard® e NexGard 

SPECTRA® (Merial Portuguesa), 7 (87,5%) indicaram, antes da formação, poder ser 

administrado com ou sem comida, e 1 (12,5%) que tal era falso. No segundo momento de 

avaliação, todos (100%) responderam corretamente, o medicamento pode ser administrado 

em jejum ou com comida. Quanto ao medicamento STRONGID® (PFIZER), os 

profissionais voltam a divergir nas suas respostas antes da formação, 5 (62,5%) 

acreditavam que este medicamento não podia ser administrado durante a gestação ou 
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lactação. Enquanto 3 (37,5%) afirmavam o oposto. Após a formação, todos escolheram a 

opção certa, este medicamento pode ser utilizado na gestação e lactação.  

 Na pergunta, o MUV ROMEFEN® (Merial Portuguesa) está indicado para o 

tratamento de estados inflamatórios dolorosos agudos, em cães e gatos, devidos a 

osteoartrite ou distúrbios músculo-esqueléticos, 7 (87,5%) indicaram a afirmação como 

verdadeira e 1 (12,5%) como falsa.  Após a intervenção todos (100%) consideraram, 

corretamente, a afirmação verdadeira. E na questão, o MUV MEGECAT® (vétoquinol) é 

uma pílula usada em gatas devendo-se administrar 1 comprimido a cada 15 dias, 6 (75%) 

considerou a afirmação verdadeira e 2 (25%) como falsa. Já na segunda vez a responder ao 

inquérito, aumentou para 8 (100,0%) os que responderam corretamente como verdadeiro.  

 Na última questão do inquérito, o que não é verdade sobre MUV CONOFITE® 

(Ecophar), 4 (50%) afirmam ser usado no tratamento das otites externas e dermatites dos 

cães e gatos e os restantes 4 (50%) dizem que este medicamento pode ser aplicado 

topicamente sobre grandes áreas de pele lesionada. Após a formação, 7 (87,5%) respondem 

corretamente, pode ser aplicado topicamente sobre grandes áreas de pele lesionada, e 1 

(12,5%) a polimixina B, um dos constituintes, é um agente potencialmente ototóxico.  

 Os resultados mostram uma melhoria em todas as questões realizadas. Apesar disso, 

o estudo apresenta algumas limitações, como é exemplo a pergunta sobre o antiparasitário 

CAPST*R® (Novartis),  usado no tratamento de infestações por pulgas em gatos e cães não 

tem atividade persistente, foi, por mim, mal formulada uma vez que a opção “Falso, não é 

usado em infestações de carraças!” não é coerente com a pergunta. O medicamento não é, 

efetivamente, utilizado nestas infestações. Este lapso foi detetado no momento da 

realização do teste e novamente explicado à equipa com o suporte da formação.  

 Relativamente à questão sobre as soluções para unção punctiforme, apercebi-me 

durante as formações que para alguns profissionais foi uma grande novidade que as 

soluções de unção punctiforme em cães com mais de 10 Kg são colocadas sobre a linha 

média das costas em direção à cauda. Dessa forma, creio que foi este fator surpresa que 

levou a alguns elementos a não selecionar a resposta correta. Na última questão, a falta de 

100% de respostas certas parece dever-se ao facto da pergunta ser feita na negativa.  

 Outra limitação grande do meu estudo, que me apercebi algum tempo após a 

realização do projeto, é o facto do questionário incidir apenas sobre os MUV e nunca sobre 
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outros temas abordados, como por exemplo, medidas não farmacológicas em situações de 

tosse nestes animais.  

 A formação apresentava, ainda, sugestões de produtos e MUV que poderiam ter 

interesse para a FL, um destes produtos foi, o Bolfo Casa Spray®, um inseticida 

recomendado na prevenção do aparecimento de pulgas, carraças e piolhos no ambiente do 

cão e do gato. Em consequência da minha formação o DT adquiriu este produto para a área 

animal da FL, nos últimos 4 meses do meu estágio dispensou-se uma embalagem por mês, 

em média.   

 Relativamente ao módulo 2, esteve apenas presente na formação a equipa da FL, 

que nesta altura era apenas constituída por 3 elementos, 2 mulheres e 1 homem. 

 Os profissionais tinham objetivos comuns nas suas check list, eram eles: 

o Aprender as características gerais do pombo, de forma a conseguir um 

aconselhamento mais personalizado; 

o Conhecer as principais doenças que afetam o pombo-correio; 

o Saber mais sobre a columbofilia como desporto; 

o Compreender a suplementação existente para o pombo, principalmente as suas 

necessidades nos momentos de competição; 

o Perceber o que leva tantos columbófilos a procurar antibióticos para os seus 

animais; 

 

No final da formação, todos apresentavam um visto/check. 

 Vários pontos parecem residir em questões sobre as necessidades básicas dos 

pombos, em que os profissionais procuram ver esclarecido as características dos animais, 

por exemplo. E, outros resultantes de dúvidas que permaneceram de atendimentos 

anteriores, relativas a medicamentos e suplementação.  

 A introdução do tema mostra-se, assim, importante, de forma a que, estas dúvidas 

base sejam colmatadas e a partir daí, a equipa possa obter maior autonomia na procura de 

mais conhecimento na área.  

 A metodologia adotada neste módulo foi a que me pareceu mais adequada por ter 

compreendido, através de conversas mais informais, que a equipa não se sentia muito 
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confortável com o tema, associado ao facto de existirem poucos medicamentos disponíveis 

para pombos na FL. Por estes motivos não me pareceu justo a realização de inquéritos 

anteriores a uma formação.  

 Estou ciente que uma metodologia igual nos diferentes módulos levaria a resultados 

estatísticos mais interessantes, no entanto, achei muito importante que todas as minhas 

intervenções se aplicassem à realidade da farmácia.  

 Todos os módulos exigiram uma longa e extensa pesquisa bibliográfica, tive muitas 

dificuldades em encontrar fontes fidedignas e raramente a informação se encontra 

orientado para o farmacêutico e a farmácia comunitária. Muitas vezes, de forma a 

compreender uma patologia consultei sites criados por entusiastas do tema e sem foro 

científico para depois possuir ferramentas para a imensa pesquisa.  

 Nesta tarefa tive a ajuda de diferentes intervenientes. No módulo 1, a professora 

doutora Margarida Araújo, docente do ICBAS, ajudou-me a esclarecer várias dúvidas e 

mostrou-se sempre disponível a mostrar-me o que acontece, em prática, nas clínicas 

veterinárias. Nos módulos seguintes foi o Dr. Carlos Godinho, médico veterinário do 

serviço “espaço animal” da ANF quem me sugeriu alguma bibliografia, mostrando -se 

sempre disponível a ajudar.  

 Como resultado do contacto com médicos veterinários, e com a ajuda da professora 

doutora Paula Fresco e da Dra.  Isabel Luz foi possível a realização da formação “A 

veterinária na farmácia comunitária” realizada pelo Dr. Carlos Godinho, a 14 de Maio, na 

FFUP. 

 Além da ajuda destes profissionais, no módulo 2 contei com o auxílio de vários 

columbófilos de Lever, que ao serem abordados por mim, se disponibilizaram a falar-me 

do tema, do seu pombal e da medicação e suplementação utilizada nos seus animais.  

 De forma a completar as minhas formações, em todos os MUV coloquei nas 

observações no SI, o resumo das características do medicamento (RCM), assim, caso surja 

alguma questão durante um atendimento, é possível ler o RCM rapidamente, isto porque no que 

toca a MUV o SI não dispõe de qualquer informação. Além disso, desenvolvi um panfleto para 

entregar ao utente no momento da dispensa de MUV, em que está explicado a forma de 

administração de medicamentos ao cão e gato, o panfleto encontra-se no anexo IX. 



 

29 

 

1.5. Conclusão 

 Neste pequeno estudo é percetível, através dos resultados do módulo 1 e dos pontos que 

a equipa gostava de ver esclarecido no módulo 2, que na prática existem dificuldades no 

aconselhamento dos MUV. No entanto, mostra, também, que uma pequena formação tem um 

impacto positivo na equipa, melhorando os seus conhecimentos e promovendo um 

aconselhamento mais cuidado e eficiente. 

 O crescimento da área animal é, portanto, uma oportunidade a ser abraçado pelo 

farmacêutico comunitário exigindo, para isso, maior formação, envolvimento e proatividade. 

Esta atitude levará ainda a um incremento da confiança no farmacêutico comunitário por parte 

do utente, em seis meses de estágio fui capaz de verificar isto quando, na minha ausência, os 

utentes procuravam saber junto da equipa, se eu estaria disponível para os ajudar pois sabiam 

que tinha estado a estudar o tema.   

 O módulo “animais de companhia” foi, creio eu, o mais importante para a equipa da FL. 

 Apercebi-me que aqui residiam as maiores questões e efetivamente o maior número de 

produtos na farmácia. Também por esta razão o DT da FL pediu-me que a repetisse na FP.  

 Apoiando-me nos resultados e no feedback das equipas acredito que são profissionais 

mais confiantes no atendimento sobre a saúde animal do que antes das intervenções.  

 Orgulhosamente posso afirmar que poucos trabalhos académicos me deram tanto prazer 

como este.  
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Projeto 2 – O cuidador informal  

2.1. Escolha do tema e objetivo  

 A discussão do estatuto do cuidador informal (CI) foi frequente na Assembleia da 

República nos últimos tempos, mas o CI é tema no dia a dia de uma farmácia comunitária – 

todos os dias chegam até ao balcão da farmácia cuidadores e a FL não é exceção. [35] 

 Diversas vezes durante o meu estágio contactei com utentes que se demonstravam tão 

envolvidos na tarefa de cuidador que se esqueciam de cuidar de si próprios. Quando, no final 

do atendimento, os questionava:” então, mas e a Srª/Srº? Como tem passado?” pareciam até 

surpresos e com dificuldades em responder.  

 Com o objetivo de compreender melhor a problemática e a realidade circundante à FL, 

assim como, conseguir, em conjunto com toda a equipa, ajudar estes utentes escolhi o “cuidador 

informal” como tema para o meu 2º projeto.  

2.2. O cuidador informal 

 Uma das principais consequências do aumento da esperança média de vida é o 

aparecimento de doenças crónicas que, podendo incapacitar o seu portador, fazem com que 

surja a necessidade de um cuidador. O CI é um indivíduo que, voluntariamente, cuida de um 

parente ou amigo que enfrenta doenças, deficiências ou qualquer condição que exija especial 

atenção. Por razões emocionais e económicas normalmente este cuidador é um amigo ou 

familiar próximo, com predominância do sexo feminino [36] [37]. 

 Os cuidados prestados pelos CI podem ser agrupados em três domínios: 1) assistência 

nas atividades de vida diárias, como a alimentação e higiene pessoal; 2) suporte em atividades 

instrumentais da vida diária, isto é, tarefas relacionadas com a gestão da casa e a sua 

manutenção, por exemplo, preparar as refeições e fazer as compras; 3) apoio emocional [38]. 

 Sobre o CI recai toda esta responsabilidade sem receber, até então, alguma forma de    

remuneração ou formação específica    para    o    exercício    deste    papel [39]. 

 Com o tempo, a nova realidade, a falta de formação para lidar com o problema de saúde 

do doente e os altos níveis de imprevisibilidade e incontrolabilidade tornam estes cuidadores 

suscetíveis a situações associadas a sobrecarga emocional e a privações de necessidades 

básicas, como são exemplos o sono e a alimentação equilibrada. Este elevado stress chega a 

atingir vários domínios da vida do CI, como o financeiro e as relações de trabalho e família, 
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pois muitas vezes, vive em isolamento social por ficar permanentemente em torno do paciente 

e longe de suas atividades ocupacionais. Todos estes fatores levam ao esgotamento rápido do 

CI [40]. 

 Alguns autores defendem que tal é consequência de um suporte insuficiente e 

necessidades não atendidas, e que é inecessário educar pacientes e familiares sobre a doença, o 

seu curso, e as repercussões que pode ter na saúde e bem-estar do seio familiar. O CI deve 

adquirir novas competências que o permitam sentir-se orientado e preparado para lidar com a 

doença e, concomitantemente, tenha a perceção da importância do seu autocuidado [41] [42]. 

 Uma das vantagens da educação e seguimento do CI por profissionais de saúde é a 

identificação de pensamentos e comportamentos inadequados, que contribuem em grande parte 

para o surgimento da angústia e sofrimento vivenciados pelos cuidadores no exercício de suas 

tarefas, como sentimentos de culpa e solidão [43] [45].  

 É imperativo, então, profissionais de saúde estejam sensibilizados para a atividade de 

cuidador como algo desgastante e que acarreta riscos para a saúde deste, e deverão proporcionar 

atenção ao próprio CI assim como incentivar a restante família a colaborar, dividindo tarefas e 

procurando proporcionar um clima de satisfação no ambiente familiar [44 - 46]. 

 O farmacêutico comunitário estando próximo da população é, muitas vezes capaz de se 

aperceber deste problema e tem, no momento do atendimento, a oportunidade para alertar para 

esta realidade e ajudar o utente cuidador, ouvindo as suas preocupações, esclarecendo dúvidas, 

e aconselhando as melhores medidas a tomar perante o problema em questão.  

2.3. Metodologias  

 Para melhorar este processo de educação na FL desenvolvi um panfleto - “Estratégias 

para o cuidador evitar o esgotamento”, encontrando-se no Anexo X. 

 Este projeto decorreu apenas na FL, nesta altura a equipa era constituída por 3 elemento, 

2 mulheres e 1 homem.  

 Para elaborar este panfleto procurei utilizar uma linguagem clara e acessível, definindo, 

brevemente, o CI e expondo os sentimentos que podem resultar da tarefa de cuidador de alguém. 

A maior extensão do panfleto apresenta dicas práticas para o CI, como por exemplo procurar 

informação e formação sobre a doença, evitar o isolamento e ter consciência dos seus próprios 



 

32 

 

limites. Termina mostrando a disponibilidade dos profissionais da FL para ajudar nestas 

situações e com o contacto e morada da FL.  

 Após a sua elaboração fiz a sua leitura, individualmente, com cada elemento da FL, 

explicando aprofundadamente cada item, procurando, sempre, exemplificar, e quando possível 

com situações que já tinha experienciado na farmácia. 

 Depois de todos os elementos terem visto comigo o panfleto fiz a impressão de 40 

exemplares com a indicação de fornecer apenas àqueles utentes que faria sentido receberem 

essa informação. 

 A intervenção decorreu nos últimos dois meses do meu estágio, julho e agosto. 

2.4. Resultados e discussão 

 Neste período foram entregues 32 panfletos, representando uma entrega superior a 1 

panfleto de dois em dois dias.  

 Apesar de se tratar de uma ferramenta simples, o panfleto é um importante suporte para 

a farmácia dado que, muitas vezes, é difícil trazer o tema para discussão com o utente. Isto 

deve-se por lado, a alguns utentes demonstram apenas interesse em aliviar os sinais de 

esgotamento não associando estes à sua tarefa de CI e por outro, existem pessoas que não estão 

dispostos a discutir a temática na farmácia.  

 Um suporte em papel funciona, assim, como uma forma de abordar o problema e mostrar 

disponibilidade do farmacêutico em ajudar, sem que o utente sinta a necessidade de expor 

extensamente o problema, existindo a possibilidade da pessoa consultar as dicas que evitam o 

esgotamento mais tarde, em sua casa. 

 Um panfleto apresenta, ainda, a vantagem de conseguir transmitir informação 

importante e de forma clara mesmo nos momentos em que o utente ou o farmacêutico não 

dispõe de muito tempo para o discutir no balcão da farmácia. 

 Apesar da metodologia apresentada demonstrar que foram muitas as situações em que 

a equipa considerou que a educação do utente para a temática era importante, tal pode 

demonstrar que é um tema importante para a comunidade local, mas também que a reflexão 

sobre o tema pode ter deixado a equipa mais sensibilizada nesta questão. 
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 Este estudo apresenta a clara limitação de não permitir compreender se houve uma 

alteração real na vida dos utentes. Uma forma possível de a ultrapassar podia ser, no futuro, 

realizar uma ação de sensibilização aberta à população em que, por breves minutos a temática 

fosse dada a conhecer, e que os utentes pudessem apreender algumas ferramentas que os 

permitissem enfrentar, corretamente, situações de cuidado a outros. Esta pequena intervenção 

podia ser seguida de acompanhamento pela equipa de farmácia que, até por contacto telefónico, 

poderia compreender se a intervenção levou a melhorias na qualidade de vida dos utentes.   

2.5. Conclusão 

 Acredito que fui capaz de trazer um tema de grande importância e atualidade para 

reflexão por parte da equipa e utentes da FL.  

 Na minha opinião o projeto foi importante para sensibilizar a equipa nos seus 

atendimentos, mas também foi muito importante para mim e para o meu futuro, uma vez que 

desde o início do meu estágio senti uma grande dificuldade em saber o que dizer para confortar 

utentes com estas queixas, estudar o assunto fez-me sentir mais confortável nestas situações.   

 

.   
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Projeto 3 - Risco cardiovascular: intervenção na ASSL 

3.1. Escolha do tema  

 As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte a nível mundial, 

representando 31% de todas as mortes no mundo [46]. Em Portugal, o cenário é semelhante, as 

DCV continuam a ser a principal causa de morte no país, tendo sido responsáveis por 29,7% do 

total de mortes verificadas no ano de 2015 [48]. No entanto, a incidência e as consequências das 

DCV podem ser reduzidas pela prevenção, deteção e aconselhamento precoces de pessoas com 

alto risco de DCV, colocando especial ênfase na triagem e monitorização das DCV e seus 

fatores de risco na comunidade [49]. 

 As farmácias comunitárias são um local ideal para serviços preventivos de saúde por 

estarem posicionados próximos da população [50]. Atualmente, o farmacêutico comunitário tem 

acesso a informações clinicamente relevantes relatadas pelos utentes, por exemplo, peso, 

tabagismo e dieta, mas também a possibilidade de detetar parâmetros clínicos adicionais, 

medidos com precisão analítica aceitável, como a glicémia ou PA, o que facilita o 

aconselhamento na farmácia [51]. 

 Tendo isto em conta, decidi realizar vários rastreios cardiovasculares na ASSL com o 

objetivo de sensibilizar a população para os fatores de risco das DCV, alertar a população para 

a importância da sua deteção de forma precoce e relembrar hábitos de um estilo de vida saudável 

adaptados à sua realidade, enfatizando sempre a disponibilidade e competências do 

farmacêutico nesta área.  

 Com a repetição dos rastreios pretendia-se, ainda, compreender se os utentes se 

mostravam mais consciencializados sobre a temática e com maior disposição e conhecimento 

no seu autocuidado.  

3.2 Doenças cardiovasculares e fatores de risco modificáveis  

 As DCV dizem respeito a um grupo de distúrbios que afetam o sistema circulatório em 

diferentes localizações. As zonas afetadas condicionam as diferentes formas clínicas de 

apresentação, entre elas destacam-se a doença isquémica do coração cujas manifestações 

clínicas mais relevantes são o enfarte agudo do miocárdio (EAM) e a doença cerebrovascular 

(AVC).  [52]. 

 O seu desenvolvimento deve-se essencialmente à acumulação de gorduras na parede dos 

vasos sanguíneos, denominada por aterosclerose, este fenómeno tem início numa fase precoce 
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da vida e progride silenciosamente durante anos, e que habitualmente já está avançada no 

momento em que aparecem as primeiras manifestações clínicas [53]. 

 São vários os fatores de risco associados ao desenvolvimento destas doenças e podem 

ser classificados em 2 tipos: modificáveis e não modificáveis. Estes últimos dizem respeito à 

idade, o género e à história pessoal e familiar, não sendo passíveis de intervenção. No entanto, 

os fatores de risco modificáveis são aqueles em que podemos intervir e corrigir; são exemplos 

a alimentação inadequada, obesidade, diabetes, HTA, ou o consumo excessivo de álcool, tendo 

cada um dos fatores diferentes impactos no RCV e na qualidade de vida da população [54]. 

 A HTA caracteriza-se por uma elevação persistente, em várias medições e em diferentes 

ocasiões, da pressão arterial sistólica e/ou da pressão arterial diastólica [55] e é o fator de risco 

cardiovascular modificável mais prevalente no nosso país, estando presente em 42% da 

população portuguesa. [56] 110 Trata-se de uma doença silenciosa e, portanto, o rastreio adquire 

elevada importância. 

 Também a diabetes apresenta elevada prevalência, afetando em 2015, cerca de 13,3% 

dos portugueses. Esta patologia caracteriza-se por uma hiperglicemia persistente que pode 

ocorrer devido à insuficiente produção de insulina, à resistência à sua ação, ou à combinação 

de ambos os fatores [57]. Por se tratar de uma doença exigente a nível de autocuidado, é 

importante visitar um profissional de saúde com frequência de forma a relembrar conceitos base 

e esclarecer dúvidas que possam surgir. 

 Estas patologias quando não controladas, levam a lesões em “órgãos alvo” como os 

olhos, rins e sistema vascular [58] [56]. 

 Os farmacêuticos comunitários são prestadores de serviços de saúde primários de 

primeira linha, uma vez que atendem diariamente pacientes com ou sem risco de doenças 

crônica. Desta forma, é lhes possível identificar utentes em risco de DCV e intervir [59]. 

 Num projeto recente, um grupo de investigadores realizou um ensaio clínico 

randomizado, que visava avaliar o impacto do farmacêutico em pacientes com alto risco de 

eventos cardiovasculares. O estudo abrangeu indivíduos com diabetes, doença renal crônica, 

doença vascular estabelecida ou que tinham pelo menos 1 fator de risco não controlado, como 

PA ou o colesterol de lipoproteína de baixa densidade. A intervenção do farmacêutico incluiu 

processos como a avaliação do paciente, educação sobre o risco de DCV, comunicação regular 

com o médico de família do paciente e acompanhamento regular, durante 3 meses. [59] - 61]. 
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 As suas conclusões evidenciaram uma redução de 21% no risco de eventos 

cardiovasculares em comparação aos cuidados usuais [60]. 

 Assim, as DCV e seus fatores de risco associados continuam a ser um importante 

problema de saúde pública. Estando já demonstrado que o farmacêutico comunitário é capaz de 

identificar situações não controladas e reduzir significativamente o risco de eventos 

cardiovasculares [61] [62]. 

 A ASSL consiste num centro de dia onde cerca de 30 utentes idosos permanecem das 

9h até as 16h30. Durante este período são lhes servidas três refeições: pequeno almoço, almoço 

e lanche, e têm ao seu dispor uma sala com televisão e jogos de tabuleiro. Com frequência 

semanal têm uma aula destinada à prática de exercício físico. Alguns destes utentes deixam 

também ao encargo da instituição a gestão da sua medicação, feita por auxiliares sem a 

intervenção de um profissional de saúde, enquanto que outros gerem autonomamente a sua 

medicação ou com o auxílio de familiares.  

3.3. Metodologias  

 As intervenções foram desenvolvidas apenas por mim decorrendo nas manhãs dos dias 

11 de abril, 22 de maio e 10 de julho numa sala da ASSL que dispõem de uma mesa e várias 

cadeiras, o que permitia aos utentes aguardar pela sua vez enquanto eu utilizava a mesa com 

um utente de cada vez. Foi a FL quem disponibilizou o tensiómetro digital e todo o material 

necessário para a avaliação da glicémia como as tiras, lancetas e glicómetro, uma vez que os 

parâmetros avaliados foram a PA e glicémia acompanhados de questões acerca de hábitos 

tabágicos, alimentação e atividade física.  

 Todos os utentes da ASSL foram convidados a participar, e apesar de os dias terem sido 

acordados com a direção da instituição, tive o cuidado de nos dias anteriores ao rastreio, me 

deslocar até ao centro de dia para os relembrar os utentes a apresentarem-se em jejum na manhã 

seguinte.  

 Apesar de se tratar de um centro de dia, as idades dos participantes no rastreio, variaram 

entre os 40 e 85 anos, uma vez que alguns utentes, embora em número reduzido, são jovens 

adultos com doenças limitantes. Todos os valores foram recolhidos numa folha elaborada por 

mim e, mas tarde trabalhados com o auxílio do Microsoft office excel.   

 Nas situações em que os não pareciam controlados, incentivei a procura de 

aconselhamento médico.   
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3.4. Resultados e discussão 

 Apesar do maior número de utentes na instituição, foi-me possível realizar os 3 rastreios 

a apenas 6 utentes, os resultados encontram-se abaixo, na tabela 2. Nestes destacam-se os 

utentes A e B por não apresentarem a 11 de abril, momento do primeiro rastreio, os valores de 

PA controlados. No entanto, após as primeiras intervenções foram aconselhados a visitar o seu 

médico de família, resultando em ambos os casos, numa alteração de medicação, e como 

consequências valores normalizados (PA ≤ 129/84 mmHg) a 10 de julho.  

   

 Os restantes utentes apresentam, em média, valores de PA dentro dos recomendados. 

 Também no que toca à avaliação da glicémia, os utentes apresentam valores médios 

normais, inferiores a 126 mg/dl em jejum, apesar de não me ter sido possível avaliar todos os 

utentes do grupo.   

 No que toca ao aconselhamento prestado consistiu, principalmente, na enfatização da 

importância de uma dieta equilibrada.   

 A amostra reduzida deve-se a dificuldades encontradas nos dias das intervenções. Estes 

são problemas que o farmacêutico comunitário pode encontrar: falta de cooperação, que muitas 

vezes vem até de outros profissionais de saúde. Acredito que nos cabe a persistência e 

resiliência de forma a que os resultados do nosso trabalho mostre o nosso valor e a importância 

do farmacêutico na comunidade. 

 Os utentes da ASSL mostraram compreender a importância destes rastreios e todos se 

mostraram agradecidos pela intervenção. Além disso, na minha última visita fui recebida como 

uma verdadeira amiga pelos utentes e funcionários. Não só se mostravam mais prontos a 

ouvirem-me como partilhavam mais dúvidas. Quando perceberam que aquela podia ser a última 

Tabela 2 – Tabela resumo dos resultados dos três rastreios na ASSL  
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vez a ver-me todos os utentes quiseram despedir-se com um beijinho e desejar-me sorte e 

felicidade no meu futuro. Estes são, também, resultados que não sendo objetivos mostram como 

três manhãs em seis meses podem melhorar a vida de várias pessoas.  

3.5. Conclusão 

 Em conclusão, apesar das barreiras encontradas consegui atingir os objetivos a que me 

propus. O número de participantes ficou aquém das minhas expectativas iniciais, mas as 

intervenções tiveram um impacto positivo na qualidade de vida dos utentes, para a FL que se 

viu representada junto da comunidade e para mim e o meu desenvolvimento profissional.  

 Acredito ter demonstrado que estas iniciativas junto deste tipo de instituição apresentam 

extrema importância, por um lado, na diminuição de eventos cardiovasculares e por outro para 

aliviar a rotina dos utentes nestas instituições. 
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Considerações finais  

 

 A realização do estágio é, sem dúvida, um importante e determinante complemento de 

toda a formação obtida ao longo dos anos curriculares, dando a possibilidade de contactar com 

a realidade do dia-a-dia da farmácia e pôr em prática os conhecimentos adquiridos.  

 Por acreditar no valor do farmacêutico junto da população escolhi estagiar por seis 

meses numa farmácia comunitária de uma zona pequena que me permitisse ter um contacto 

próximo com a população e conhecer a sua realidade. Além disso, tive já a oportunidade de 

realizar dois estágios extracurriculares em farmácia hospitalar (Hospital Luz Arrábida e no 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho). 

 Esta escolha implicou algum esforço pessoal, uma vez que a FL se encontrar a 2h de 

distância do meu local de residência. Apesar disso, ao terminar aquela que considero a melhor 

fase do meu percurso no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas não podia estar mais 

contente com as minhas escolhas.  

 Esforcei-me para que este relatório mostrasse, sucintamente, ao leitor o que distingue a 

FL das restantes em termos de funcionamento. E espero ter sido capaz de transmitir o valor do 

farmacêutico na comunidade e, principalmente, o prazer que tive estes seis meses junto de 

profissionais e utentes extraordinários.   

 Consciente que esta caminhada ainda mal começou, sinto-me hoje mais preparada para 

abraçar o que o futuro profissional me reservar.  
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Anexos 

Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

   Sabe o que é a Diabetes? 

 

A Diabetes é uma doença em que existe excesso de um açúcar – 
a glucose – no sangue. 

 
A diabetes ocorre quando o pâncreas não é capaz de produzir 

insulina em quantidade suficiente, e/ou quando esta não atua de 
modo eficaz. Tal pode levar à acumulação de glicose no sangue 
danificando os vasos. Por esta razão, as doenças cardiovasculares 
são mais frequentes em doentes diabéticos do que na população 
em geral. É, por isso, essencial estar atento à quantidade de 
açúcar no seu sangue.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A pensar em si a farmácia Lever 
convida-o a fazer um rastreio 

gratuito no dia 20 de março, 

quarta-feira.  

 

Faça a sua marcação através de 

227632145 

 

Estamos à sua espera!  
 



 

48 

 

Anexo II 

 



 

49 

 

 

 



 

50 

 

Anexo III 

 

 

 



 

51 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 



 

54 

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

 



 

56 

 

 

 

 



 

57 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 



 

60 

 

 

 

 



 

61 

 

 

 

 



 

62 

 

 

 

 



 

63 

 

 

 

 



 

64 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

 



 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Anexo V  

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Anexo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

Anexo VII  

 

 

 

 

 



 

93 

 

Anexo VIII 

 



 

94 

 

 



 

95 

 

 



 

96 

 

 

 



 

97 

 

 



 

98 

 

Anexo IX 

 



 

99 

 

 



 

100 

 

Anexo X 

 



 

101 

 

 


