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Resumo 

Este relatório resume o meu estágio ao longo de seis meses em farmácia comunitária 

sendo que está dividido em duas partes. A primeira parte relata e descreve a atividade 

quotidiana de um farmacêutico em farmácia comunitária, assim como, resume as tarefas 

executadas por mim, as competências adquiridas e os conhecimentos, tanto teóricos, 

como práticos, adquiridos ao longo do estágio realizado na Farmácia Alves da Silva 

(FAS). A segunda parte foca-se em temas específicos relacionados com as necessidades 

da comunidade, as quais compete ao farmacêutico auxiliar e tentar solucionar, em 

detrimento de interesses comerciais, associados ao mercado farmacêutico. 

Estes seis meses permitiram-me contactar diariamente com a receção de encomendas, 

armazenamento, disposição de produtos farmacêuticos nas prateleiras, atendimento ao 

público à determinação de parâmetros bioquímicos e conferência de receitas. Além disso, 

foi me dada a oportunidade de participar em algumas formações, ficando a conhecer 

melhor alguns produtos e obter mais conhecimentos em algumas patologias. 

Todas as atividades e projetos foram desenvolvidos segundo o cronograma da Tabela 1. 

 
Tabela 1- Cronograma das atividades e projetos realizados durante o estágio 

Atividades desenvolvidas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Encomendas e aprovisionamento       

Armazenamento de Produtos       

Controlo de prazos de validade       

Organização de lineares e montras       

Regularização de notas de crédito       

Determinação de parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos 

      

Conferência de Receituário       

Atendimento  

ao público 

Acompanhamento       

Autónomo       

Fecho Caixa       

Mês       

PROJETO I: 

Farmácia de hoje, profissionais de amanhã 

         

PROJETO II: 

Hipertensão arterial e fatores de risco 

Cardiovascular 
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Parte I: Organização do espaço físico e funcional da Farmácia Alves da 

Silva 

1. Introdução  

O farmacêutico é considerado um elo indispensável entre a sociedade e os cuidados de 

saúde, na medida em que uma das suas funções, passa por fomentar a segurança e a saúde 

na população. Deste modo, as farmácias são, cada vez mais, locais procurados pelos 

utentes e sociedade em geral para o esclarecimento de dúvidas. A farmácia é o local 

privilegiado para a entrada de utentes no sistema de saúde, uma vez que o farmacêutico é 

o profissional de saúde mais acessível à população, o que faz com que os serviços 

farmacêuticos assumam relevância na saúde da população. 

Quanto ao estágio, este foi realizado na Farmácia Alves da Silva, sob a supervisão da 

orientadora, Dra. Rafaela Ribeiro Massena. Durante os seis meses de estágio, apliquei os 

meus conhecimentos académicos e evoluí como pessoa e como profissional. Após estes 

anos de aprendizagem, o estágio estabelece uma ponte, que liga a formação académica 

à uma nova e muito importante etapa na vida profissional do farmacêutico - a farmácia 

comunitária. Este contacto com a atividade profissional, procura aplicar os 

conhecimentos adquiridos, assim como, assimilar novos saberes e competências 

decorrentes desta prática. 

Assim, o presente relatório, tem como objetivo descrever a Farmácia Alves da Silva, o 

seu funcionamento e todas as atividades realizadas, através do relato da experiência e 

aprendizagem contínua.  

 

2. Farmácia Alves da Silva (FAS) 

2.1. Localização e contexto social 

A FAS encontra-se situada na zona da Boavista, na Rua João de Deus nº 22, no Porto. 

Fundada em outubro de 1899, visa prestar serviços com competência e seriedade. É uma 

referência nas farmácias do Norte, sendo anteriormente designada por “Farmácia da 

Avenida.” É uma das poucas farmácias centenárias que se encontra numa família de 

farmacêuticos há quatro gerações, as quais têm um objetivo comum, a defesa da farmácia 

comunitária e a paixão em servir os seus utentes.  

O primeiro proprietário, João Alves da Silva, fez parte do grupo dos primeiros licenciados 

em Farmácia. Foi um dos primeiros farmacêuticos a fabricar injetáveis e responsável pela 

realização de centenas de formas magistrais, muitas, ainda hoje, utilizadas e reconhecidas
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pelos utentes (Pó Antissético e Absorvente e o Tópico contra Frieiras). O atual 

proprietário, João Correia da Silva, neto de João Alves da Silva, assumiu a direção técnica 

da farmácia, desde 1980, sendo o atual proprietário da Farmácia Alves da Silva, mantendo 

assim a tradição da família. 

A FAS é de fácil acesso e estacionamento, uma vez que possui um lugar privativo à porta 

da farmácia para os utentes, sendo um fator favorável e diferenciador na escolha da 

farmácia. A FAS é requisitada por diversa população, oriunda de diferentes áreas, mas a 

maioria dos utentes são idosos, com diversas patologias, polimedicados e residentes nas 

proximidades. Também é habitualmente frequentada por pessoas que habitam noutros 

locais, mas que trabalham próximo e consideram esta farmácia como primeira escolha. 

Isto fez-me contactar, durante o estágio, com diferentes faixas etárias e estratos sociais, 

permitindo-me melhorar a minha capacidade de comunicação e abordagem aos diversos 

tipos de utentes. 

A FAS faz parte de um grupo de compras, o Grupo Health Porto (GHP), que foi fundado 

a 16 de novembro de 2012, pelo Dr. João Pedro Alves Correia da Silva e pelo Dr. José 

Augusto Silveira, com o intuito de ajudar as farmácias a restruturarem o seu negócio, 

adaptando-o a uma nova realidade, cada vez mais competitiva e desafiante.  

 

2.2. Horário de funcionamento da Farmácia 

A FAS funciona em horário alargado, de segunda a sexta, das 8:30h às 22h e sábados das 

9h às 19h. Desta forma, a FAS cumpre os requisitos legais subjacentes ao Decreto-Lei n.º 

172/2012, de 1 de agosto, que regula o horário de atendimento das farmácias de oficina 

[1].  

De acordo com o estabelecido pela Associação Nacional das Farmácias e Administração 

Regional de saúde do Norte, a FAS também efetua dias de serviço permanente em que se 

encontra aberta ininterruptamente, desde a hora de abertura de um dia até à hora de 

encerramento do dia seguinte. 

O horário que me foi concedido compreendia os dias de segunda a sexta-feira, das 8:30h 

às 18h30, contemplando uma hora de almoço, tendo também realizado alguns sábados. 

 

2.3. Recursos Humanos  

A FAS obedece à legislação, relativamente à necessidade de haver um farmacêutico na 

função de Diretor Técnico (DT) e de, pelo menos, um farmacêutico substituto coadjuvado 
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por farmacêuticos e técnicos de farmácia, sendo que a equipa da FAS é constituída por 

quatro farmacêuticos e um técnico de farmácia. Todos os funcionários estão devidamente 

identificados com um cartão que contém o nome, fotografia e título profissional [2].  

Durante o meu estágio pude perceber desde cedo que a relação entre a equipa e os 

estagiários é baseada numa relação de confiança e entreajuda. A hierarquia e 

organização dos recursos humanos dentro da farmácia foram-me transmitidos na 

primeira semana de estágio. 

Neste período, a farmácia esteve envolvida num projeto de recursos humanos, em 

associação com o GHP, denominado Might, onde aos colaboradores da farmácia são 

atribuídas três características que o definem. Este projeto tem como objetivo compreender 

os perfis ideais das diversas funções dos farmacêuticos, aprender mais sobre o perfil ideal 

das equipas das farmácias, assim como, identificar os aspetos cruciais para aumentar a 

motivação dos farmacêuticos. No final da atribuição das características é gerado um 

“boneco” que simboliza a pessoa em questão. Anexo 1 

 

2.4. Formação contínua 

“Considerando a constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas, o 

farmacêutico deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para 

melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade, para que possa desempenhar 

conscientemente as suas obrigações profissionais perante a sociedade.” [3] 

A formação contínua e a atualização constante são máximas nesta equipa de trabalho, que 

canaliza todos os esforços para promover uma melhoria no aconselhamento e serviços 

prestados e, deste modo, responder às exigências da população. Esta permanente 

atualização é conseguida, através de formações promovidas pelos diversos laboratórios e 

empresas.  

Durante o estágio, tive a oportunidade de assistir a algumas formações e de retirar o 

máximo proveito das mesmas. Todas elas revelaram-se importantes no meu percurso 

como estagiária. Anexo 2, Anexo 3 

 

2.5. Espaço físico  

O espaço físico da FAS está em concordância com a legislação vigente e com as 

orientações do guia das Boas Práticas de Farmácia Comunitária, garantindo a segurança, 

preparação e conservação dos medicamentos, a acessibilidade, conforto e privacidade dos
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utentes e dos colaboradores. [4-8] 

A FAS tem um espaço interior bastante agradável para o utente e para quem nela trabalha, 

e está de acordo com a legislação em vigor, relativamente às divisões obrigatórias e áreas 

mínimas das farmácias de oficina.[9] Apresenta as seguintes divisões: zona de atendimento 

ao público, gabinete de atendimento personalizado, gabinete de direção técnica, 

instalações sanitárias, zona de descanso, laboratório, zona receção de encomendas e 

também algumas divisões facultativas como o gabinete do DT e zona de recolhimento ou 

quarto. A FAS está organizada de forma a garantir a segurança, conservação e preparação 

dos medicamentos e encontra-se dentro dos parâmetros apresentados no manual de Boas 

Práticas de Farmácia.  

 

2.5.1 Espaço físico exterior 

O exterior da farmácia encontra-se limpo e bem conservado, possibilitando uma fácil 

visualização e identificação. A montra de vidro, é utilizada como veículo de informação 

entre a farmácia e os transeuntes, referindo campanhas promocionais em vigor ou 

publicidade a alguns produtos. Estas campanhas são negociadas anualmente, com a 

indústria farmacêutica Anexo IV  

Junto à porta, encontra-se um expositor com revistas e folhetos informativos. Também se 

encontra exposto à entrada, de forma visível, o nome do DT, o horário de funcionamento, 

assim como, a indicação das farmácias de Serviço do Concelho do Porto Anexo V, a 

indicação da existência do livro de reclamações Anexo VI e os serviços prestados e respetivos 

valores. 

 

2.5.2. Espaço físico interior 

A FAS encontra-se repartida em dois pisos, de acordo com a legislação vigente, no que 

respeita às instalações (Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto) e ao 

limite de divisões (Deliberação n.º 1502/2014, de 3 de julho).  

No piso zero, encontra-se a zona de atendimento ao público, uma zona de medição de 

diversos parâmetros como a Pressão Arterial (PA), glicólise e colesterol. Também possui 

uma balança, o gabinete do DT, uma casa de banho para uso dos utentes, um armazém, o 

contentor ValorMed® e a zona de receção de encomendas. No piso -1 existe um 

laboratório, um gabinete de atendimento personalizado, um armazém de economato, um 

quarto e uma casa de banho.
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Zona de atendimento ao público  

Esta zona está organizada de forma acolhedora e profissional, com temperatura e 

iluminação adequadas. Todos os produtos expostos estão devidamente etiquetados com o 

Preço de Venda ao Público (PVP), de acordo com a lei.  

Dispõe de um balcão com dois postos de atendimento Anexo VI, equipados respetivamente 

com computador, impressora de verso de receitas, leitor de código de barras, caixa 

registadora e terminal de pagamento, sacos de papel e uma gaveta para guardar 

temporariamente as receitas em papel (manuais e eletrónicas materializadas) aviadas e 

faturadas, permitindo o atendimento simultâneo, evitando assim grandes tempos de 

espera. Este balcão dispõe de folhetos informativos atuais, revistas e campanhas 

educativas. Na parte interior dos balcões existe uma gaveta com produtos de maior 

rotatividade. 

Na restante área de atendimento ao público, existem várias prateleiras e expositores com 

diversos produtos de venda livre desde diferentes linhas de dermocosmética, suplementos 

dietéticos, produtos veterinários, produtos de podologia, higiene dentária, higiene íntima 

e óculos com diversas graduações estimulando a compra por impulso. Estes estão 

organizados verticalmente por marca e horizontalmente por gama. 

Possui ainda uma cadeira, que permite o descanso dos utentes, enquanto aguardam o seu 

atendimento. A presença do sistema de ar condicionado permite um maior conforto, quer 

para os utentes, quer para os colaboradores da FAS, proporcionando as condições ideais 

para a melhor conservação dos produtos farmacêuticos expostos. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de organizar os artigos expostos nesta área, 

assim como, efetuar a marcação do PVP, o que me ajudou a conhecer mais em pormenor 

cada um deles e estar mais apta para o aconselhamento, já que os produtos expostos 

nesta área são os responsáveis por grande parte da rentabilidade da farmácia. Após três 

semanas fui integrada no atendimento e comecei a manobrar o sistema informático de 

forma autónoma, com supervisão de um farmacêutico. 

Gabinete de serviços e atendimento personalizado  

O Gabinete de serviços e atendimento personalizado destina-se a situações, em que seja 

necessário um atendimento, que assegure total confidencialidade e privacidade. De 

acordo com as dimensões descritas no Decreto de Lei n.º 171/2012, este espaço está 

equipado com marquesa, cadeiras, mesa, aparelho e diagnóstico de pele, kit de suporte 

básico de vida para auxílio à administração e injetáveis. Neste espaço, são feitos diversos
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rastreios, nomeadamente de podologia, hidratação da pele, assim como de fisioterapia. 

Semanalmente é prestado um serviço de nutrição (Dieta EasySlim), neste mesmo espaço. 

Anexo VII 

Zona de receção de encomendas 

Esta zona encontra-se num espaço próximo ao armazém de medicamentos, para facilitar 

a reposição do stock nas gavetas de armazenamento e nas prateleiras, encontrando-se 

equipada informaticamente, de forma a permitir o processamento, receção e verificação 

das encomendas. Tem um computador com leitor de códigos de barras e uma impressora 

(uma de etiquetas e uma multifunções). Anexo VIII 

As encomendas chegam à farmácia acondicionadas em contentores selados, com a fatura 

original Anexo IX e duplicado no interior do contentor. Na fatura deve constar: o número; 

data e hora da encomenda; identificação do cliente (nome, morada e número de 

contribuinte); identificação do fornecedor; discriminação dos produtos, Código Nacional 

do Produto (CNP), número de unidades; quantidade pedida e quantidade aviada; Preço de 

Venda à Farmácia, o Preço inserido na Cartonagem, PVA, taxa do Imposto do Valor 

Acrescentado + taxa de comercialização e o lote; bónus (se for o caso), valor total da 

fatura e desconto comercial. É também nesta zona onde se procede à realização de 

encomendas, emissão de notas de devolução Anexo X, consulta e gestão de stock, faturação 

mensal e regularização de Notas de Crédito (N.C.). Anexo XI 

Nesta zona existem ainda gavetas destinada ao armazenamento de produtos reservados, 

sendo que estão devidamente organizadas e separadas por sexo, por ordem alfabética e 

por produtos pagos ou não pagos, onde cada reserva contém o contacto do utente para 

que no momento da receção do produto reservado este seja automaticamente informado. 

Anexo XII 

Durante o meu estágio, foi-me concedida oportunidade de rececionar encomendas, tarefa 

extremamente vantajosa para conhecer melhor os produtos mais vendidos na farmácia e 

as respetivas margens aplicadas.   

Também nesta zona, são prestados alguns serviços farmacêuticos, nomeadamente a 

medição da PA, do colesterol total, da glicemia e do Índice de Massa Corporal (IMC). 

Anexo XIII Todas estas medições ficam registadas em cartões da FAS Anexo XIV, assim como, 

na ficha do utente, o que possibilita um melhor acompanhamento e controlo/evolução do 

estado de saúde do utente. 
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Durante o meu estágio, tive oportunidade de receber os utentes neste local e fazer a 

medição da PA e a determinação de parâmetros bioquímicos, assim como, prestar um 

aconselhamento mais personalizado, quando o caso assim o exigia. 

Zona de comunicação 

É nesta zona que a FAS reúne a informação obrigatória relativa a horários, mapa de férias 

e mapa de formações. Como a farmácia em questão tem um programa de melhoria 

contínua (kaizen), com vista ao aumento de produtividade/rentabilidade, é nesta zona que 

reúne a informação essencial para a equipa, nomeadamente: Plano e Marketing mensal, 

plano de montras, objetivos mensais por colaborador, mapa de tarefas, mapa de presenças 

nas reuniões, mapa evolutivo da farmácia, área reserva a sugestões de melhoria e um 

quadro P.D.C.A. (Plan Do Check Act). As reuniões são diárias e visam informar os 

colaboradores sobre o “ponto da situação” da farmácia, campanhas em vigor e objetivos 

que faltam alcançar. Anexo XV 

Armazém 

Entre a zona de atendimento e o armazém existem dois armários com gavetas deslizantes, 

que permitem ter acesso rápido aos medicamentos e outros produtos. Anexo XVI Estas 

gavetas estão divididas por secções e ordenadas alfabeticamente: comprimidos e 

cápsulas; pomadas/cremes transdérmicos; vaginais; supositórios; ampolas e injetáveis.  

Todos os produtos que não cabem nas gavetas ficam armazenados por ordem alfabética 

em prateleiras dispostas ao fundo do armazém. Todos os pós e granulados para a 

preparação de suspensões ou soluções estão armazenados em prateleiras num corredor 

lateral, tal como os colírios, loções, artigos de controlo da diabetes (tiras-teste e lancetas), 

estando igualmente ordenados alfabeticamente. 

Os produtos são armazenados de forma a que os produtos com Prazo de Validade (PV) 

mais reduzido sejam os primeiros a ser dispensados. Existe uma prateleira destinada aos 

produtos próximos do fim de validade (3 meses antes do fim), de modo a evitar prejuízo 

para a farmácia Anexo XVII e garantir o cumprimento das normas First-Expire, First-Out. 

É também nesta zona de armazém que são guardados os psicotrópicos, num espaço 

fechado à chave. Anexo XVIII Existe também aqui um local para preparação de antibióticos, 

onde se encontra a água para preparação dos mesmos, devidamente identificada e 

rotulada. Anexo XIX É de referir que todos os locais de armazenamento estão devidamente 

controlados quanto às condições de temperatura e humidade, sendo realizado o seu registo 

várias vezes ao dia. Anexo XX 
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As condições de temperatura e humidade relativa (≤60%) dos armazéns são controladas 

por termo higrómetro. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de organizar produtos e repor stocks no 

armazém, o que me permitiu ter mais contacto com os mesmos e conhecer o sítio 

destinado a cada um, facilitando posteriormente a agilidade no atendimento aos utentes. 

Laboratório Anexo XXI 

Este espaço situa-se no piso -1, que se encontra destinado à manipulação e realização de 

determinadas fórmulas magistrais e oficinais, munido de equipamento necessário e 

obrigatório, condições de iluminação, temperatura e humidade legalmente previstos.[10]  

É também nesta área que se encontra o frigorífico Anexo XXII onde são acondicionados os 

produtos de frio tais como: vacinas, insulinas, entre outros. Através de um 

termohigrómetro é realizado o registo diário da temperatura (2ºC a 8ºC), se por algum 

motivo, as temperaturas oscilarem fora destes valores, será necessário proceder segundo 

um protocolo. Anexo XXIII 

Gabinete do diretor técnico 

É aqui que se tratam assuntos relativos à gestão, contabilidade e outras questões 

diretamente relacionadas com a farmácia. Também é aqui que se fazem as reuniões com 

fornecedores, delegados de informação médica e representantes de outras entidades. 

Neste local, encontra-se uma pequena biblioteca, onde está disponível toda a bibliografia 

necessária à prática farmacêutica. 

Zona de recolhimento ou quarto  

É nesta zona, que o farmacêutico que faz a noite, pode pernoitar. 

Arrecadação  

Armazém destinado ao arquivo morto e ao economato. 

 

2.6. Sistema Kaizen  

A palavra “Kaizen” pode ser traduzida como “melhoria contínua.” A implementação 

desta metodologia tem como objetivo melhorar a rentabilidade, aumentar as vendas e o 

retorno dos investimentos.[11]  

Na FAS, encontra-se implementado um plano de gestão e consultadoria, dirigido pela 

Glintt®, para que todos os elementos da equipa possam, em conjunto, contribuir para o 

aumento da produtividade, mas também da organização e eficiência dos serviços 

prestados. As metas a alcançar com este programa são: redução de custos, rentabilização 
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e otimização de recursos e espaços, maximização da produtividade, eliminação de 

desperdícios, identificação de oportunidades e inovação nos serviços, contribuindo para 

a melhoria do desempenho global da instituição. [11] 

Assim, na FAS, existe uma ferramenta de gestão visual denominada quadro Kaizen, onde 

se encontram afixadas informações importantes nomeadamente a tarefa desempenhada 

por cada um dos colaboradores, indicadores de desempenho, informação sobre os 

medicamentos mais rentáveis, formações para a equipa, objetivos de melhoria, entre 

outros. Sempre que existe alguma informação nova a transmitir, esta é colocada no 

Quadro Kaizen. Após a leitura, cada elemento da equipa deve rubricar essa informação e, 

quando todos os elementos já tiverem tomado conhecimento, esta é retirada do quadro e 

arquivada. Todos os dias, os profissionais dedicam um pouco do seu tempo de serviço 

para a análise e preenchimento deste quadro. 

 

2.7. Biblioteca e fontes de informação  

O farmacêutico deve atualizar-se, de forma constante, para que possa desempenhar o seu 

papel corretamente, pelo que deve recorrer a fontes de informação fidedignas e de rápida 

consulta, sempre que necessário.  

A FAS dispõe de várias referências bibliográficas, tais como: o Prontuário Terapêutico, 

Formulário Galénico Português, Simposium Terapêutico e as Farmacopeias. É importante 

salientar que a única publicação obrigatória em farmácia de oficina é a Farmacopeia 

Portuguesa. [12] 

Quanto ao sistema informático (SI), este tem uma área na qual agrupa informações para 

a dispensa dos medicamentos, aquando do atendimento, tais como: a posologia por 

defeito, as reações adversas, as interações medicamentosas e as indicações terapêuticas 

dos medicamentos, sendo uma ferramenta de extrema utilidade. Existe ainda a base de 

dados online INFOMED, no site da Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos 

de Saúde (INFARMED), que reúne o folheto informativo de cada medicamento, o 

Resumo das Características do Medicamento (RCM) e, ainda, se certo medicamento se 

encontra comercializado no momento. 

Ao longo destes meses, recorri várias vezes à informação presente no SI da farmácia e 

ao INFOMED, para consultar informação pretendida pelos utentes e para aprender mais 

sobre certos medicamentos que tinham menos rotatividade. 
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3. Sistema informático  

Os recursos informáticos são indispensáveis nas farmácias, porque permitem efetuar um 

atendimento com rapidez, eficácia e segurança. A FAS tem como SI o Sifarma 2000® da 

Glintt e é farmácia piloto relativamente ao novo módulo de atendimento do Sifarma. Este 

tem como objetivo fazer a dispensa, devolução, gestão, encomenda e receção de produtos. 

Também permite fazer faturação, assim como, verificar validades, regularizar N.C, 

processar receituário, realizar inventários, consultar stocks e produtos que não estejam 

em stock. Acedendo à ficha do utente e ao seu histórico, este programa dá informação 

acerca do perfil farmacoterapêutico do doente, fornecendo informação do medicamento 

(posologia, advertências e precauções, interações, contraindicações).  

A base de dados do SI foi-me particularmente útil por permitir uma consulta rápida das 

características do medicamento, tais como indicação terapêutica, posologia, composição 

e contraindicações. Durante o meu estágio, fui capaz de trabalhar de forma autónoma 

com o Sifarma 2000®, assim como, no Sifarma novo, dado estes serem bastante intuitivos. 

O contacto com o novo módulo de atendimento, foi uma mais-valia, já que num futuro 

próximo este será o sistema em funcionamento.  

 

4. Gestão da Farmácia 

A gestão é uma ferramenta essencial nos tempos atuais, em qualquer atividade comercial. 

Gerir uma farmácia é um desafio, que deve conjugar a vertente comercial, fundamental 

para a sua sobrevivência, com a componente ética e de saúde pública que lhe está 

associada e de máxima responsabilidade. [13-15] 

 

4.1. Aprovisionamento e gestão de stocks 

Esta tarefa acarreta um trabalho contínuo, dinâmico e que acompanha as oscilações 

sazonais de procura. A sua eficácia é indispensável para o bom funcionamento de uma 

farmácia, sendo essencial para a viabilidade financeira, assim como, para a satisfação dos 

utentes. É desaconselhado um stock excessivo, porque isto implica um grande esforço 

financeiro, com maior tendência a produtos com PV expirado e superior necessidade de 

espaço para armazém. Inversamente, stocks demasiadamente baixos, podem 

comprometer a prestação da farmácia e as necessidades do utente. O Sifarma2000® é 

uma ferramenta essencial no auxílio da gestão de stocks, uma vez que permite definir, 

para cada produto, um stock mínimo e máximo, considerando o movimento de saída dos 
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produtos, isto é, determinar o stock de segurança para responder às necessidades do 

utente. A ficha individual de cada produto fornece informações relativas ao histórico de 

vendas, níveis de stock atribuídos e o armazenista preferencial. O stock mínimo e máximo 

é reavaliado frequentemente, tendo em conta o balanço e alguns aspetos que podem 

aumentar ou diminuir a procura de certos produtos, como a época sazonal e a relevância 

dada pelos media a determinados produtos. Quando o stock mínimo é atingido, o SI gere 

automaticamente um pedido de encomenda.  

Segundo a legislação atual relativa à dispensa de medicamentos e produtos de saúde, “as 

farmácias devem ter disponível para venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco 

preços mais baixos de cada grupo homogéneo”, garantindo o direito à opção do utente.[16] 

 

4.2. Fornecedores e critérios de aquisição  

Na FAS, a encomenda de Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS) é efetuada 

maioritariamente a armazenistas de distribuição grossista, mas em alguns casos, 

diretamente a laboratórios ou seus representantes legais. A opção depende de diversos 

fatores: preço de venda à farmácia, descontos/bonificações ou condições de pagamento. 

pagamento e frequência na entrega, capacidade de stocks e diversidade de produtos 

disponíveis. A FAS trabalha com dois armazenistas: a Alliance Healthcare e a 

Cooperativa dos Proprietários de Farmácia® (Cooprofar®). A FAS, como já mencionado 

anteriormente pertence a um grupo de compras próprio, o GHP, o que proporciona 

melhores condições comerciais, bem como menor stock físico. 

 

4.3. Realização de encomendas e aprovisionamento 

As encomendas e aprovisionamento fazem parte do dia-a-dia de cada farmácia e estão na 

base do seu bom funcionamento. Na FAS realizam-se três tipos de encomendas: diárias, 

instantâneas e manuais.  

As encomendas diárias são efetuadas três vezes por dia e geradas automaticamente pelo 

Sifarma2000®, com base no stock mínimo e máximo definido para cada produto. A esta 

proposta acrescenta-se, automaticamente, os produtos listados como esgotados em 

encomendas anteriores. Ao fazer a revisão da encomenda, é possível alterar a quantidade 

a pedir, bem como, incluir ou excluir produtos. 

As encomendas instantâneas realizam-se em casos pontuais, quando se deteta a falta de
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um produto durante a venda ou quando a sua entrega é urgente. São geralmente realizadas 

durante o atendimento ao utente, diretamente na ficha do produto, através do 

Sifarma2000®, para a Alliance Healthcare® ou para a Cooprofar®. No momento da 

encomenda é possível visualizar a disponibilidade do produto no armazenista e a previsão 

da data e hora de entrega. As encomendas manuais são realizadas por contacto telefónico 

ao fornecedor. Este processo pode ser vantajoso em situações de produtos rateados que 

aparecem como indisponíveis no Sifarma2000®. Neste caso, é necessário, recorrer ao SI 

para criar uma encomenda manual, de modo a ser possível rececionar posteriormente os 

produtos. 

Ao longo do meu estágio, principalmente durante o atendimento, realizei inúmeras 

encomendas instantâneas nas situações em que não tinha algum produto em stock ou 

quando me era pedido algum produto específico. Desta forma, podia garantir, na maioria 

das vezes, que o produto chegaria no próprio dia à farmácia, satisfazendo a necessidade 

do utente. 

 

4.3.1. Receção e conferência de encomendas 

Diariamente são rececionadas na FAS diversos tipos de encomendas, quer de 

distribuidores grossistas, quer de laboratórios, e em diversas alturas do dia. Em primeiro 

lugar, deve ser verificado se a encomenda se destina à FAS, e se a caixa está devidamente 

fechada com fita. De seguida devem ser abertos primeiros os produtos de frio e por último 

os de temperatura ambiente.  

Os produtos termolábeis vêm acondicionados em contentores térmicos, de fácil 

identificação e são os primeiros a ser conferidos e armazenados. Todas as encomendas 

fazem-se acompanhar da fatura original ou guia de remessa (caso se trate de compras 

diretas) na qual constam informações que incluem: identificação do fornecedor (nome, 

morada, número de contribuinte), identificação da farmácia, hora e local de expedição, 

número do documento, listagem de todos os produtos e respetivo CNP, quantidade pedida 

e enviada, preço de venda à farmácia, PVP no caso de Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM), o imposto sobre o valor acrescentado, eventuais bonificações e o valor 

total da fatura. Os produtos em falta são listados no final da fatura, com a devida 

justificação: “esgotado no laboratório” ou “descontinuado”. 

De seguida, no menu receção de encomendas, é procurada a encomenda realizada, de 

modo a conferir se o que foi encomendado foi entregue.
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No caso de encomendas manuais, encomendas feitas pelo telefone, encomendas através 

do site da Cooprofar®, ou diretamente aos laboratórios, é necessário primeiramente criar 

uma proposta de encomenda no Sifarma2000®, introduzindo manualmente o CNP dos 

produtos e o número de unidades enviadas. É dada a entrada da encomenda (número da 

fatura que acompanha a caixa) e dos produtos da encomenda, através da leitura ótica do 

código de barras ou por introdução manual do CNP. 

Os produtos são retirados dos contentores e é verificado: o estado e número da 

embalagem, o PV, o PVP e o Preço de venda à farmácia, com especial atenção aos 

produtos com preço marcado cujo valor na embalagem deve coincidir com o PVP que 

surge no SI, sendo que estes dois últimos são conferidos com o duplicado da fatura, que 

acompanham a encomenda. Posteriormente procede-se à confirmação dos preços e 

estabelecem-se o PVP dos produtos de venda livre, tendo em conta o preço de venda à 

farmácia e a margem de lucro a aplicar. Termina-se a receção da encomenda, confirmando 

o número de unidades rececionadas e o valor total faturado.  

Quando não se verifica concordância entre a quantidade faturada e a quantidade 

efetivamente recebida, procede-se a uma reclamação, geralmente por via telefónica de 

modo a que o armazenista emita uma N.C. ou proceda ao envio do(s) produto(s) em falta.  

Após a aprovação da encomenda, o SI imprime etiquetas dos produtos de venda livre que 

serão coladas cuidadosamente de forma a não ocultar o PV, o lote, o PV ou outra 

informação relevante para o utente.  

O meu estágio iniciou-se neste sector, sendo essencial para a minha integração e 

familiarização com os diferentes produtos e nomes comerciais disponíveis na farmácia. 

 

4.3.2. Armazenamento dos produtos rececionados  

O acondicionamento dos produtos é feito tendo em conta o local, posição, temperatura, 

humidade e luz. Os produtos de frio são colocados no frigorífico, produtos de 

puericultura, veterinários e produtos cosméticos de higiene corporal, são expostos nos 

lineares, os medicamentos são acondicionados nos armários correspondentes e alguns são 

acondicionados em gavetas atrás dos balcões permitindo otimizar o atendimento e 

garantir a qualidade e eficácia do medicamento. 

Em caso de falta de espaço, qualquer um destes produtos referidos anteriormente é 

colocado no armazém. Aquando do armazenamento de qualquer produto, utiliza-se o 

princípio “First Expired, First Out.” A aplicação deste conceito é fundamental para que
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medicamentos com PV expirado não permaneçam em stock na farmácia. 

A receção, conferência e armazenamento das encomendas foram as primeiras atividades 

desenvolvidas por mim no estágio e assumiram uma elevada importância nas tarefas que 

viria a desenvolver. Saber como e onde são armazenados os MPS, conferiu-me mais 

segurança e rapidez no atendimento ao público. 

 

4.3.3. Controlo de prazos de validade e verificação física de existências 

O controlo dos PV é um processo muito importante na farmácia, pois é da sua 

responsabilidade garantir a máxima qualidade e segurança nos produtos que dispensa e 

evitar o máximo de perdas para a farmácia. 

Mensalmente são impressas listagens através do Sifarma2000®de todos os produtos da 

farmácia que irão expirar nos três meses seguintes, facilitando esta gestão. Os MPS 

indicados na lista de controlo de PV para serem retirados, são conferidos manualmente. 

Estes produtos são posteriormente devolvidos ao fornecedor, acompanhados da respetiva 

nota de devolução. Se a devolução não for aceite, a FAS encaminha-os para o 

Valormed®, em termos protocolares, esta situação é definida como quebra de produto e 

representa um prejuízo para a farmácia. 

Alguns produtos de dermocosmética com o PV a terminar são colocados numa zona de 

maior destaque, com campanhas promocionais atrativas, de forma a terem prioridade na 

sua saída. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de fazer a verificação mensal dos PV e a 

introdução das devidas alterações no SI. 

 

4.3.4. Sistemas de reservas  

A FAS utiliza o sistema de reservas existente no Sifarma2000®.  

No ato da venda é realizada uma reserva no sistema informático com o nome do utente, 

contacto telefónico e e-mail bem como o produto em falta. São emitidos dois talões, um 

para o utente, de modo a facilitar o levantamento do produto, e outro para a farmácia. Na 

receção do produto, o talão é anexado ao mesmo e acondicionado em gavetas designadas 

para as reservas. Ao entregar o produto ao utente, através de um código presente no talão 

de reserva, é dada a baixa da reserva, passando esta a um estado de “dispensado”. 
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4.3.5. Gestão de devoluções 

A devolução de produtos é efetuada em diversas situações, nomeadamente: erro no 

pedido, PV expirado ou próximo a expirar, desistência da compra de produtos reservados 

pelo utente, embalagem danificada, produtos não encomendados que foram debitados, ou 

devido à emissão de circulares de suspensão de comercialização por indicação do 

INFARMED e de circulares de recolha voluntária pelo detentor da Autorização de 

Introdução no Mercado. 

Para proceder a uma devolução é necessário criar uma nota de devolução no SI onde deve 

constar: o nome e CNP do(s) produto(s) a devolver, quantidade a devolver, motivo da 

devolução, o número da fatura que deu origem à entrada do produto em stock e o 

fornecedor. A nota de devolução é impressa em triplicado, sendo que o produto a devolver 

é acompanhado do documento original e duplicado devidamente carimbados e assinados, 

o triplicado é arquivado na farmácia até regularização da situação. Quando o pedido de 

devolução é aceite o fornecedor procede à emissão de uma NC ou à troca do produto; 

caso não seja aceite, o produto é reenviado para a farmácia. As NC são posteriormente 

registadas e regularizadas no SI. 

Durante o meu estágio pude constatar que a devolução de produtos é um procedimento 

relativamente comum e realizei várias devoluções. Também tive a oportunidade de 

regularizar algumas notas de crédito. 

 

5. Classificação dos produtos existentes na Farmácia 

5.1. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é um ato farmacêutico, que consiste na cedência de 

medicamentos e outros produtos de saúde, através de uma PM, indicação farmacêutica, 

ou automedicação, sendo sempre fornecida toda a informação que garanta o uso 

responsável do medicamento e adesão à terapêutica.[17]  

O farmacêutico deve manter sempre uma relação próxima com os utentes, demonstrando 

interesse e disponibilidade, assim como uma escuta ativa, utilização de uma linguagem 

simples e adequada à faixa etária em questão, de modo a que seja capaz, não só de 

disponibilizar a medicação e/ou outros produtos, mas também a prestar aconselhamento 

necessário, de modo a garantir o uso racional do MPS, adesão à posologia e o 

cumprimento das precauções associadas à sua utilização.[18] 
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Os medicamentos podem ser divididos em duas classes: MSRM e Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM).[19] 

Durante o meu estágio, concederam-me autorização para começar a realizar 

atendimento ao utente no início da terceira semana, sempre com supervisão de um 

farmacêutico. Obviamente necessitei de consultar fontes bibliográficas ou pedir ajuda 

para conseguir dar resposta a algumas dúvidas, que foram surgindo durante a dispensa 

de medicamentos. Sem dúvida, esta é uma tarefa que exige muita concentração, 

responsabilidade, sabedoria e confiança. Uma das tarefas que me permitiu ganhar 

alguma destreza, foi a preparação da medicação para os utentes residentes no lar, que 

têm parceria com a FAS, acabando por ser uma forma de atendimento no back office. 

 

5.2. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são o principal produto dispensado na farmácia. De acordo a legislação em 

vigor, MSRM são medicamentos que carecem obrigatoriamente de uma PM válida para 

poderem ser dispensados.[20] 

O MSRM exige que a sua dispensa seja feita na presença obrigatória de receita prescrita 

por um profissional de saúde devidamente habilitado para o efeito. Estão sujeitos a PM 

os medicamentos que preencham uma das seguintes condições:  

 Possibilidade de 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; 

 Possibilidade de 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; 

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

ou reação adversa seja, indispensável aprofundar; 

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. [21] 

 

5.2.1. Prescrição médica 

Atualmente, e considerando a legislação, a PM é prescrita pela indicação da denominação 

comum internacional, seguida da dosagem, forma farmacêutica, apresentação e tamanho 

de embalagem e posologia.[23] 

No atendimento, o farmacêutico contacta com vários tipos de receitas, estando divididas
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em receitas manuais e prescrições eletrónicas. Para se proceder à dispensa de uma receita 

médica tem de se avaliar se esta está conforme. As receitas manuais, apenas podem ser 

prescritas sob condições específicas, que o médico tem obrigatoriamente de justificar. O 

médico prescritor deve preencher os seguintes campos: nome do utente, data em que foi 

prescrita a receita, cartão de beneficiário, vinheta do médico, a justificação para ser 

manual e não eletrónica, e, por último, a data e assinatura do médico.[24] 

As exceções previstas para a prescrição manual incluem: a) falência do sistema 

informático; b) inadaptação do prescritor; c) prescrição ao domicílio; d) até um máximo 

de 40 receitas por mês. [24] 

A validade destas de receitas é de apenas 30 dias. É, ainda, fundamental, que o médico 

não rasure a receita e não use canetas diferentes, o que inviabiliza a dispensa da mesma. 

No final da dispensa da receita, os utentes assinam um documento, que identifica o que o 

utente levou e comprova que este exerceu o direito de opção.[23] 

Relativamente à receita eletrónica, estas incluem a receita eletrónica em papel e a receita 

eletrónica sem papel. Mais frequentemente, o médico fornece ao utente um guia de 

tratamento com os códigos necessários à dispensa, que este apresenta ao farmacêutico. 

Estas receitas são, sem dúvida, as mais vantajosas, principalmente para o utente, pois 

permite-lhe a aquisição parcial da receita, sem necessidade de adquirir todos os 

medicamentos de uma só vez. A assinatura do médico prescritor é obrigatória.[23] 

Atualmente, na prescrição médica, é obrigatório que o medicamento seja identificado por 

denominação comum internacional. Contudo, a prescrição por nome comercial do 

medicamento ou do titular pode ocorrer quando se trata de um medicamento com 

substância ativa para a qual não exista medicamento genérico comparticipado ou quando 

existe alguma justificação técnica, nomeadamente a) margem ou índice terapêutico 

estreito; b) reação adversa prévia e c) continuidade de tratamento superior a 28 dias.[23] 

Durante o estágio, tive a oportunidade de contactar com os três tipos de receita, o que 

me permitiu ficar familiarizada com todos os tipos de receitas existentes. A maior parte 

das receitas eram receitas eletrónicas desmaterializadas, apesar de muitos utentes terem 

na sua posse a guia em papel, cada vez mais apresentam apenas a mensagem no 

telemóvel. No entanto, muitos utentes pediam para imprimir a prescrição, pois, queriam 

ter informação sobre a medicação que ainda tinham disponível na receita. Durante estes 

seis meses detetei alguns erros de prescrição, nomeadamente nas receitas manuais, como 

erros de dosagens, ou que vinham prescritas mais embalagens que o legalmente aceite, 
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ou falhas nos elementos essenciais da receita manual como a não assinalação da exceção 

legal e, ainda o PV expirado. 

 

5.2.2. Medicamentos genéricos e preços de referência   

De acordo com a legislação em vigor, são considerados medicamentos genéricos aqueles 

que reúnam cumulativamente as seguintes condições: serem essencialmente similares de 

um medicamento referência (marca), terem caducado os direitos de propriedade industrial 

relativos às respetivas substâncias ativas ou processo de fabrico e não se invocarem a seu 

favor indicações terapêuticas diferentes relativamente ao medicamento de referência já 

autorizado.[25] 

São identificados pela denominação comum internacional das substâncias ativas seguido 

do titular de Autorização de Introdução no Mercado, forma farmacêutica, dosagem e sigla 

“MG”.[26] 

O farmacêutico deve comunicar ao utente a existência de outros medicamentos no mesmo 

grupo homogéneo, ou seja, medicamentos com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem, mas de diferentes laboratórios e com diferentes preços para que 

o doente se sinta seguro na sua toma, garantindo uma boa adesão à terapêutica.[25] 

Durante o estágio tive a oportunidade de verificar que, mesmo após uma longa existência 

de medicamentos genéricos, ainda existe uma grande percentagem de utentes, que não 

conhece por completo o que é um medicamento genérico e que questionavam a qualidade 

e a eficácia destes, comparativamente ao medicamento de referência. Nestes casos, tentei 

sempre explicar ao utente, de forma acessível, para que percebesse que estava perante 

medicamentos seguros e igualmente eficazes. Por outro lado, alguns utentes 

polimedicados tinham preferência pelos mesmos, muitas vezes devido a questões 

económicas. 

 

5.2.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes apresentam ação ao nível do Sistema 

Nervoso Central, podendo ser utilizados em diversas situações clínicas, tais como: dor 

crónica e/ou oncológica, hiperatividade, défice de atenção e tratamento da dependência 

de opiáceos. [27,28] Estas substâncias apresentam alguns riscos, uma vez que podem induzir 

habituação e dependência física e psíquica, pelo que o seu uso indiscriminado e de forma 

ilícita é um fator de preocupação. Neste contexto, existe um regime jurídico de controlo 
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a estas substâncias, descrito no Decreto de Lei nº15/93, de 22 de janeiro.[28] 

Ao dispensar medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, o Sifarma2000® obriga ao 

registo de dados referentes ao médico prescritor, à receita, ao doente e ao adquirente, 

sendo necessário que o adquirente apresente o seu documento de identificação.  

Finalizada a venda, é impresso automaticamente o documento de psicotrópicos onde 

consta toda a informação preenchida. Este documento fica arquivado na farmácia por um 

período de três anos e até dia 8 de cada mês, a farmácia tem que enviar a listagem de 

saídas destes medicamentos, assim como as cópias das receitas manuais, ao INFARMED 

por e-mail.Mensalmente, a farmácia envia também o balanço destas substâncias bem 

como das benzodiazepinas.[27] 

Durante o estágio, este procedimento foi-me explicado de forma cuidada, tendo sido 

posteriormente, realizado autonomamente por mim. 

 

5.2.4. Sistemas de comparticipação de medicamentos 

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

comparticipar os medicamentos.  

Os beneficiários do Sistema Nacional de Saúde (SNS) podem ser abrangidos por um 

regime geral de comparticipação ou por um regime especial. A comparticipação dos 

medicamentos é efetuada através de um sistema de escalões, em que o escalão de 

comparticipação de cada medicamento é pré-determinado e dependente da sua 

classificação farmacoterapêutica.[29] 

Regime geral: Abrange todos os utentes do SNS e os trabalhadores migrantes. O Estado 

é responsável por pagar uma percentagem fixa do preço do medicamento, a todos os 

utentes do SNS, que varia consoante o escalão em que se está inserido: comparticipação 

de 90% para o escalão A, comparticipação de 69% para o escalão B, comparticipação de 

37% para o escalão C e comparticipação de 15% para o escalão D. [30] 

O regime especial de comparticipação prevê dois tipos de comparticipação: para 

pensionistas, cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional 

em vigor e para utentes pertencentes a grupos especiais e portadores de certas patologias, 

em que a comparticipação é maior, sendo, neste último, necessário identificar a respetiva 

portaria na receita. [29,31] 

Estas receitas devem ter a menção da letra “R” após a sigla SNS para os pensionistas ou 

letra “O” para os utentes abrangidos por outro regime especial de comparticipação. [31] 
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Além do SNS, existem diversos subsistemas de saúde, tais como: Assistência Médico-

Social do Sindicato dos Bancários, Caixa Geral de Depósitos, Multicare ou Médis. Estes 

beneficiários são portadores de um cartão de identificação, o qual devem apresentar no 

momento da dispensa, de modo a que se insira no SI o respetivo subsistema de 

comparticipação complementar ao SNS.  

Durante o meu estágio, senti alguma dificuldade na identificação das entidades 

responsáveis pela comparticipação de medicamentos, nos organismos associados 

informaticamente e nos subsistemas de saúde, dada a sua diversidade. Contudo, deparei-

me diversas vezes com estas situações, que contribuíram para o meu conhecimento sobre 

os sistemas de comparticipação. 

 

5.2.5. Conferência de receituário e faturação 

Mensalmente, as receitas aviadas na farmácia necessitam de ser enviadas aos respetivos 

organismos responsáveis pela comparticipação, de modo a que seja efetuado o reembolso 

dos valores correspondentes. 

Diariamente, é feita a revisão ao receituário na FAS, para garantir que todas as receitas 

estão conformes e, de acordo com as regras inerentes à dispensa de MSRM. Todas as 

retificações necessárias são feitas ao longo do mês pela Dr.ª Solange Miranda 

(responsável pelo receituário e faturação), ou por outra colaboradora que, ao fazer a 

verificação, detete um erro como trocas de organismo (em que, se necessário o utente é 

reembolsado) ou receitas aceites fora de prazo (são abatidas, tornando-se um prejuízo 

para a farmácia). 

Não há um horário específico para a realização da conferência de receitas, tal é feito por 

iniciativa própria e em horas de menor movimento. Uma vez conferidas, as receitas são 

separadas por organismo de comparticipação e agrupadas em lotes de trinta receitas (com 

a exceção do último lote que pode ter menos), ordenadas por ordem crescente da sua 

numeração, que serão posteriormente enviados às entidades competentes. 

As receitas enviadas podem ser devolvidas à farmácia no caso de inconformidades, com 

o respetivo código identificativo do motivo da devolução. As receitas devolvidas podem 

ser corrigidas e reenviadas. Caso isso não seja possível, a farmácia perde o montante 

referente. 

Durante o meu estágio, assisti a algumas irregularidades, aquando da verificação do 

receituário, tais como: prazo ultrapassado, falta da vinheta do médico prescritor, entre  
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outras. Se se verificar algum erro, procedemos à correção da mesma através do utente, 

médico ou diretamente no local de prescrição, ou em último recurso por alteração do 

lote ou abate de venda. Durante este período, também tive a oportunidade de assistir à 

gestão e organização mensal de fecho de lotes. 

 

5.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os MNSRM são substâncias, ou associações de substâncias, usados há vários anos e sabe-

se que possuem um perfil de segurança bem conhecido, apresentando critérios de 

qualidade, segurança e eficácia, pelo que a sua dispensa não requer uma PM. Estes 

destinam-se ao tratamento de problemas de saúde ligeiros (estados gripais, aftas, tosse, 

caspa, queimaduras de 1ºgrau, caspa, entre outros, no entanto, a sua administração deve 

atender às indicações do médico ou farmacêutico. [32,33] 

Os MNSRM possuem inúmeras vantagens para a sociedade, nomeadamente o 

fornecimento de uma opção de tratamento, que é mais rápida e menos onerosa, evitando 

longos tempos de espera para uma consulta médica e todos os encargos inerentes, assim 

como a garantia de um bom funcionamento do SNS, na medida em que são evitadas 

consultas desnecessárias, dando oportunidade aos profissionais de saúde para que estes 

se dediquem aos doentes com patologias graves e com maior necessidade de cuidados. 

[34] 

A seleção e dispensa deste tipo de medicamentos requer o máximo de responsabilidade 

por parte do farmacêutico, de modo a combater ou tratar um problema de saúde de caráter 

não grave, ou seja, um transtorno/sintoma menor, autolimitante e de curta duração, e de 

modo a não criar interação com problemas de saúde do doente. [32,33] 

Durante o estágio, surgiram inúmeros casos em que tive de aconselhar um MNSRM/ 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica - Dependentes de Dispensa Exclusiva em 

Farmácia, sendo este de facto, o maior desafio que tive de enfrentar. 

Efetivamente, é necessário ter um vasto conhecimento, não só em relação aos 

medicamentos como da sintomatologia característica nas diversas situações 

clínicas.Nesta profissão, é de facto essencial, o estudo e formação contínua.  

O tipo de situações mais recorrentes e tendo em conta o meu período de estágio, prendeu-

se com gripes, constipações e situações alérgicas. Na minha opinião, os Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica - Dependentes de Dispensa Exclusiva em Farmácia 

apresentam mais vantagem comparativamente com os MNSRM, uma vez que garantem
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um rápido e cómodo acesso, ainda garante a utilização adequada e em segurança. 

 

5.4. Dispensa de outros produtos de saúde 

Na farmácia, também existem outros produtos de saúde que podem ser aconselhados e 

dispensados, funcionando como adjuvantes terapêuticos ou como tratamento. Esses 

produtos têm legislação própria: Produtos Cosméticos de Higiene Corporal [35], Produtos 

Fitofarmacêuticos e Medicamentos Homeopáticos [36], Suplementos Alimentares [37], 

Produtos para Alimentação Especial [37], Produtos e Medicamentos de uso Veterinário 

[38], Dispositivos Médicos [39] e Medicamentos Manipulados.[40] 

Medicamento manipulado pode ser definido como qualquer fórmula magistral (preparada 

consoante uma prescrição médica) ou preparado oficial (preparada segundo formulações 

disponíveis em farmacopeias) preparado sob a responsabilidade de um farmacêutico. 

Estes, são prescritos quando os medicamentos disponíveis no mercado não se adaptam ao 

perfil fisiopatológico do doente ou quando possuem vantagem em comparação com os 

disponíveis comercialmente.[41] Na FAS, são poucos os medicamentos manipulados 

solicitados, no entanto, existe o famoso Pó e Pasta de Lassar, o que faz com que muitos 

utentes se desloquem de longe ou pedem para proceder ao seu envio por correio. 

Os produtos fitoterápicos solicitados com maiores frequências na FAS destinam-se para 

o tratamento de problemas menores do sono e ansiedade (Valdispert®) e problemas de 

varizes e varicosidades ou problemas de insuficiência venosa (Daflon500®, Venex®). 

Relativamente aos produtos homeopáticos, verifiquei que não era muito frequente a sua 

procura. 

Os Produtos Cosméticos de Higiene Corporal foram uma área que me despertou sempre 

um grande interesse e, como tal, senti que melhorei bastante o meu conhecimento desde 

o início do Estágio. Solicitaram-me também, várias vezes, suplementos alimentares, 

sendo os mais frequentes destinados a melhorar a saúde dos ossos e articulações, 

promover o reforço muscular, aumentar a capacidade de concentração e o raciocínio e 

multivitamínicos gerais. De modo a decidir qual o produto mais indicado para cada caso 

em particular, tentei sempre perceber se o utente adotava um estilo de vida saudável e 

para que fim desejava o suplemento, alertando para o facto de estes produtos não 

substituírem um regime alimentar equilibrado. 
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5.5. Automedicação e aconselhamento Farmacêutico   

A automedicação é a utilização de MNSRM por iniciativa do utente. No entanto, é 

importante que este tome consciência de que o ato da automedicação é sempre suscetível 

de gerar riscos, nomeadamente, pode mascarar sintomas, dificultar ou atrasar 

diagnósticos e as suas respetivas soluções terapêuticas, poderá favorecer a ocorrência de 

reações adversas ou favorecer o aparecimento de interações medicamentosas.[42] Assim, 

é de notar que a automedicação não é recomenda em crianças, na gravidez e 

aleitamento.[43] 

O aconselhamento sobre o uso racional de medicamentos e a monitorização dos doentes, 

são responsabilidades assumidas pelos farmacêuticos, enquanto profissionais do sistema 

de saúde.[44]  No momento da dispensa, toda a informação sobre o medicamento deve ser 

fornecida oralmente e escrita, se necessário.  

Durante o meu estágio, tive diversas oportunidades de intervir na automedicação e fazer 

aconselhamento, como foi o caso de aconselhamento a várias pessoas, que recorreram à 

farmácia com queixas de tosse, quer seca, quer produtiva. Após a avaliação da 

sintomatologia, idade e problemas de saúde do utente aconselhava o mais apropriado. 

Quando tinha dúvidas sobre o tipo de tosse que o utente apresentava, aconselhava o 

GrinTuss ou o Stodal, dado que ambos são produtos seguros, podendo ser utilizados para 

os dois tipos de tosse. É bastante comum os utentes, já terem uma ideia pré-concebida do 

que querem. Nestes casos, tentei fazer algumas questões e perceber se o MNSRM em 

questão era ou não adequado ao caso. Em algumas situações, por achar menos adequado 

procurei mostrar alternativas ou complementar com outros produtos. Para tal, utilizei 

um discurso claro, simples e o mais esclarecedor possível. Com isto, percebi que 

atualmente, é muito comum a automedicação por procura na internet de um tratamento 

para um possível diagnóstico, por influência da experiência de terceiros ou por 

experiências anteriores.   

Os casos de automedicação errada com que me deparei abrangeram essencialmente 

antitússicos, dado que os utentes estavam a automedicar-se com antitússicos para outro 

tipo de tosse, que não o seu.  

 

6. Outros serviços de saúde prestados na Farmácia Alves da Silva  

A crescente oferta de serviços de saúde na farmácia comunitária torna-a cada vez mais, 

num local reconhecido pelos utentes, não só pela dispensa de medicamentos, assim como 
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por disponibilizar outros importantes cuidados de saúde. A Portaria nº 97/2018, de 9 de 

abril define os serviços farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias no âmbito 

da promoção da saúde e do bem-estar dos utentes. [45] 

A FAS presta uma série de serviços à comunidade, dos quais se destacam: 

 Determinação do Peso, Altura e IMC; 

 Medição da PA; 

 Determinação da Glicemia e colesterol 

Na FAS, realizei poucas medições de glicémia, durante o meu estágio. Nos casos em que 

participei, e principalmente para valores superiores ao recomendado, reforçava a 

importância das medidas não farmacológicas, alertava para a necessidade de vigilância 

ou, se necessário, encaminhava o utente para o médico. 

 Consultas de nutrição- Dieta Easy Slim. 

A FAS dispõe também, como foi dito anteriormente, de sessões de nutrição onde se 

promove a intervenção nutricional individualizada e adequada a cada utente. 

 Outros Serviços: Aplicação de Vacinas (não incluídas no plano nacional de 

vacinação), recolha de medicamentos não utilizados e fora de PV (Valormed), recolha de 

radiografias (AMI), manipulação e programa de cuidados farmacêuticos; 

 Administração de injetáveis; 

 

Ao longo do estágio realizei várias determinações de PA e análise do resultado obtido. 

Em caso de valores fora dos intervalos de referência, procurei ter uma atitude ativa na 

educação para a saúde, conversando com o utente com o objetivo de saber quais os seus 

hábitos e de que forma os poderia alterar para adotar um estilo de vida mais saudável. 

Assim, procurei incentivar a adesão/continuidade da terapêutica, ou remeter para o 

médico, caso se verificasse pertinente. 

 

7. VALORMED 

A VALORMED® é uma sociedade sem fins lucrativos, criada com o objetivo de oferecer 

aos cidadãos um sistema cómodo e seguro na gestão dos resíduos de embalagens e de 

medicamentos fora de uso, minimizando os impactos ambientais daí decorrentes. É 

importante advertir a população de que agulhas e seringas, termómetros, dispositivos 

eletrónicos, gaze ou material cirúrgico, e produtos químicos ou radiografias não devem 

ser entregues. [46] 
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Assim, os contentores são devolvidos cheios, fechados e acompanhados do 

correspondente talão comprovativo de entrega devidamente preenchido no 

Sifarma2000®. 

 

Parte II: Projetos Desenvolvidos na Farmácia Alves da Silva 

Projeto I: Farmácia de hoje, profissionais de amanhã 

 

1. Enquadramento, objetivos e escolha do tema 

Ao iniciar o meu estágio deparei-me com uma farmácia atual, com uma grande 

capacidade de adaptação face às dificuldades do sector. Tudo isto devido à orientação 

do GHP [47] que tem como principal objetivo preparar as farmácias para serem mais fortes 

e concorrenciais no futuro. 

Desde 2012, que a missão do GHP passa por ouvir e servir as suas farmácias, contribuindo 

para a preservação do conceito de farmácia comunitária, adaptado a uma nova realidade 

cada vez mais competitiva e desafiante. O objetivo é ajudar as farmácias a gerirem melhor 

as alavancas fundamentais do seu negócio.  

O GHP acredita que o futuro das farmácias depende da capacidade de adaptação dos seus 

profissionais às exigências e necessidades dos seus clientes e de serem capazes de 

desenvolver as competências ideais para o futuro da profissão. É fundamental para os 

farmacêuticos aprenderem a partilhar o seu conhecimento, reforçando a confiança que os 

utentes têm em si, e não apenas na qualidade e preço dos produtos que disponibilizam. 

Só assim, as farmácias conseguirão estar integradas na oferta de um serviço de saúde de 

qualidade, com uma vasta oferta de serviços, que possibilitam o alinhamento das 

farmácias, trabalham com marcas líderes do mercado farmacêutico, negociando 

condições de excelência, tanto para as farmácias, como para as suas equipas 

(reconhecimento da indústria pelo trabalho, esforço e dedicação do GHP como uma 

empresa de criação de valor.) 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de trabalhar uns dias no escritório GHP e de 

ter contacto com alguns dos seus serviços. Decidi então desenvolver um “Guião” de 

aconselhamento de produtos negociados pelo Grupo, sob a supervisão da minha 

orientadora de farmácia, de modo a consolidar alguns conhecimentos, enquanto 

estagiária. O feedback dado pelos membros da farmácia foi positivo, uma vez que os 

auxiliou no acompanhamento e venda de produtos farmacêuticos. 
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2. Serviços do Grupo Health Porto  

 

a) Gestão do ponto de venda 

O GHP estuda a melhor estratégia para a realidade de cada farmácia, o que irá permitir o 

aumento da sua rentabilidade. A base da sua dinâmica assenta sobre pilares fundamentais: 

distribuição, que visa garantir a disponibilidade de produto e uma gestão eficiente de 

stock; visibilidade, garantindo uma exposição que promove a venda e recomendação dos 

produtos negociados com a indústria por parte das equipas das farmácias. 

b) Gestão de categorias 

Consiste na organização do ponto de venda, numa perspetiva ajustada à dinâmica de 

mercado, à concorrência intensa e ao comportamento cada vez mais exigente dos utentes.  

c) Planograma 

Reside no planeamento do ponto de venda, com base nos pilares de gestão de categorias:  

- Disposição dos produtos segundo a árvore de decisão dos consumidores, apresentando 

as categorias que mais valor trazem à farmácia.  

- Exposição de gama eficiente –, isto é o sortido de produtos que oferecem mais 

rentabilidade à farmácia 

- Stock otimizado e sempre em rotação, de forma a promover um negócio sustentável e 

com foco no crescimento;  

- Sinalética, como facilitador de navegação no espaço de venda e a organização dos 

espaços correspondentes a cada categoria, de acordo com os racionais de consumo e 

rentabilidade de cada farmácia.  

d) Plano de Marketing 

O plano é realizado com base numa sólida estratégia de marketing, pensado de forma 

adaptada à realidade de cada farmácia, permitindo dinamizar as suas equipas e pontos de 

venda. É uma ferramenta estratégica, construída em parceria com a indústria 

farmacêutica, com o objetivo de comunicar, implementar e potenciar o alcance dos 

objetivos de cada ponto de venda, durante todo o ano. Este plano é desenvolvido em temas 

mensais de forma a incidir mais corretamente sobre a sazonalidade de determinadas 

problemáticas ou produtos, ou mesmo sobre dias temáticos. 

e) Alinhamento das Farmácias 

Alinhar as farmácias é um dos principais objetivos do GHP. Alcançar este alinhamento é 

bastante importante, pois é o que permite ao Grupo ter maior capacidade de negociação 

junto da indústria farmacêutica. 
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f) Acompanhamento das Farmácias 

O seu objetivo é realizar visitas regulares às farmácias que integram o Grupo, de forma a 

apoiar e assegurar a concretização de objetivos bem como analisar as principais 

características de cada uma. Deste modo, o GHP procura ajudar as farmácias a 

compreenderem o negócio, dotando-as de ferramentas de ação e desenvolvimento. 

g) Coaching de equipas 

Visa o desenvolvimento e o treino de competências de liderança e gestão de equipas. Este 

será dirigido às equipas técnicas de farmácias que pretendam aperfeiçoar e solidificar as 

suas skills em comunicação e motivação, com o objetivo de exercerem uma liderança 

mobilizadora, capaz de implementar processos de monitorização, avaliação e 

concretização com base em objetivos. 

h) Consultoria 

Nesta parte, é realizado o diagnóstico de problemas e necessidades de cada farmácia, 

através de uma metodologia rigorosa, com recurso a uma equipa experiente e com um 

profundo conhecimento da área do negócio, para formulação e apresentação de soluções 

que acrescentem e gerem valor.  

i) Bolsa de Farmacêuticos 

Este serviço permite um recrutamento rápido, flexível, sem as responsabilidades laborais 

inerentes à contratação. O serviço garante um processo de entrevistas estruturado, 

conduzido por profissionais qualificados e com formação prévia em farmácia. 

O GHP aposta no talento, nas carreiras, na sua progressão e nas gerações futuras de 

farmacêutico. 
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3. Guião Orientativo de Aconselhamento Farmacêutico em sintonia com os Produtos 

negociados pelo GHP 

 

Queixa Recolha de Informação Produtos Medidas Não Farmacológicas 

Constipação 

- Problemas de saúde? 

- Medicação Diária? 

- Alergias? (S/N) 

- Duração de sintomas 

- Rinorreia? (S/N) 

- Tosse? (S/N) 

- Febre? (S/N) 

- Anti-histaminico - Telfast 

- Spray nasal (descongestionante) - Vibrocil 

- Água do mar - Rhinomer 

- Vitamina C 

- Hidratante labial  

 

- Ingestão de líquidos 

Tosse 

Produtiva 
- Problemas de saúde? 

- Medicação Diária? 

- Alergias? (S/N) 

- Duração de sintomas 

- Perceber exactamente qual o tipo de tosse 

Febre (S/N) 

- Dor peito? (S/N) 

- Dificuldade em respirar? (S/N) 

- Expetorante – Bisolvon 

- Vitamina C efervescente 

- Meboprotect 

- Bronchodual / Bisolnatural / Grintuss / Stodal 

- Antitússico - Bisoltussin 

- Strepsils/Mebocaína 

- Vitamina C efervescente 

- Anti-histaminico – Telfast 

- Beber muita água 

- Ingerir mel e outros alimentos 

com ação emoliente 

Não identificável 

Seca 

Dor de Garganta 

- Problemas de saúde 

- Medicação Diária 

- Alergias 

- Duração de sintomas 

- Febre? (S/N) 

- Só irritação ou dor ao engolir? 

- Dor de ouvidos? (S/N) 

- Tosse? (S/N) 

- Strepfen em spray 

             + 

- Strepfen em pastilhas 

- Ingerir mel e outros alimentos 

com ação emoliente 

- Nurofen (quando existe dor ao engolir) 

+ 

-Mebocaina / Strepsils 

-Vitamina C 

Prisão de Ventre 
- Problemas de saúde? 

- Medicação Diária? 

- Microlax (se existir vontade de evacuar) 

- Probiótico – UL 

- Ingestão de água 

- Prática de exercício físico 
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Prisão de Ventre 

- Alergias? (S/N) 

- Duração de sintomas 

-Hemorroidas? (S/N) 

- Alteração Alimentar? (S/N) 

- Procto-Glyvenol (se hemorróidas) - Ingestão de alimentos ricos em 

fibra (ex: kiwi, ameixa seca) 

 - Dulcolax / Dulcogotas (acção rápida) 

          + 

- Dulcosoft (tomar até regulação do trânsito intestinal). 

- Alimentos da dieta Easyslim ricos em fibra 

Diarreia 

- Problemas de saúde? 

- Medicação Diária? 

- Alergias? (S/N) 

- Duração de sintomas? 

- Viajou recentemente? (S/N) 

- Sangue nas fezes? (S/N) 

- Febre? (S/N) 

- Vómitos? (S/N) 

- Associa a alguma coisa que tenha comido? 

(S/N) 

- Rehidratante oral - Ingerir muitos líquidos e 

soluções ricas em eletrólitos para 

prevenir desequilíbrios 

- Consultar o médico se os 

sintomas persistirem mais de 3 

dias 

 

 

- Probiótico - UL 

- Buscopan (se cólicas) 

Herpes 

- Problemas de saúde? 

- Medicação Diária? 

- Alergias? (S/N) 

- Antiviral – Zovirax/Zoviduo - Usar batom com proteção solar 

- Lavar as mãos várias vezes ao 

dia - Compeed 

- Rhus 

- Hidratante labial em boião 

Dores de Costas 

- Problemas de saúde? 

- Medicação Diária? 

- Alergias? (S/N)  

- Duração de sintomas? 

- Traumatismo recente? (S/N) 

- Consegue localizar a dor? (S/N) 

- Pratica exercício físico? (S/N) 

- Anti-inflamatório tópico – Voltaren 

          + 

Anti-inflamatório oral – Nurofen 
       Ou 

- Anti-inflamatório oral – Nurofen 

          + 

Emplastro Thermacare 

- Suplemento contendo magnésio e/ou glucosamina e 

condroitina 

- Calor Húmido 

- Evitar esforços 

-  Prática de exercício físico (no 

caso de dor crónica) 
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Sono e Ansiedade 

- Problemas de saúde? 

- Medicação Diária? 

- Alergias? (S/N)  

- Duração de sintomas? 

- Dificuldade em adormecer? 

(S/N) 

- Dificuldade em ter sono de 

qualidade? (S/N) 

- Consegue identificar a causa? 

(S/N) 

- Valdispert Ansiedade 

- Praticar exercício físico 

- Procurar ajuda especializada (médico/psicólogo) 

Sono 

- Ingerir bebidas quentes  

- Não praticar exercício físico nem consultar o telemóvel 

antes de dormir 

- Tomar um banho relaxante 

- Não ver televisão no quarto 

- Valdispertnoite / Dormidina / Sedatif / 

Stilnoite 

Primeiros dentes 

- Duração de sintomas? 

- Febre? (S/N) 

- Assadura da fralda? (S/N) 

- Alterações do sono? (S/N) 

- Bálsamo 1os dentes - Colocar uma chupeta da Chicco com água no interior e 

colocar no congelador, oferecer ao bebe para que possa 

aliviar os sintomas das gengivas 

- Trocar mais vezes a fralda para diminuir o contacto entre 

as dejeções do bebe e a pele e limpar o rabinho com 

compressas e água morna em vez de toalhitas (se assadura 

da fralda) 

 

 

- Mordedor 

- Infusão Nutriben Alvit Sono / Camilia 

- Anti-pirético  

 - Água termal + 

Pomada isolante e cicatrizante – Carena / 

Mytosil +  

Compressas para a higienização da zona 

com água morna em vez de toalhitas 

Candidíase Vaginal 

- Problemas de saúde? 

- Medicação Diária? 

- Alergias? 

- Garantir que não é infeção 

urinaria. 

- Prurido? (S/N) 

- Corrimento com cheiro? (S/N) 

- É frequente? (S/N) 

- Fez alguma medicação aguda? 

(ex: Antibiótico)? (S/N) 

- Lactacyd balsâmico - Usar roupa interior de algodão 

- Não utilizar calças apertadas 

- Utilizar no dia seguinte um penso diário uma vez que 

poderá ser expelido restos de glicerina dos óvulos ou 

pomada 

- Sempre que recorrer a um antibiótico oral pode utilizar 

este suplemento como prevenção 

 

 

- Antifungico tópico 

Gino-Canesten 

- Antifungico tópico 

Gyno- Pevaryl combipack 

- Advancis Bacilpro Gym 
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Dispensa de 

Antibiótico 

Receita Médica - Probiotico – UL250 cápsulas - Reforçar a importância de tomar o antibiótico até ao fim 

- No caso de mulheres em idade fértil alertar para possível 

diminuição de eficácia de método contracetivo oral. 

- Alertar para possível alteração do transito intestinal e /ou 

infeção fúngica vaginal/ peri – anal. 

- Multivitamínico 

- Lactacyd anti séptico no caso de elemento 

feminino 

+ 

Advancis Bacilpro Gym (se frequente) 

- Preservativos 

Prescrição de 

Isotretinoína 

Receita Médica - Protector Solar 50+ - Reforço na ingestão de água 

- Cuidado com depilação a cera e laser 

- Não pode ocorrer gravidez durante o tratamento nem num 

período de 6 meses após o término do mesmo. 

- Alertar para fotossensibilização 

- Alertar para descamação pele, nomeadamente lábios. 

- Alertar para secura ocular. 

- Bálsamo Labial 

- Hidratante corporal + Creme de lavagem 

- Hidratante facial específico para estes 

tratamentos (Linha pele acneica hidra) 

- Creme de limpeza (Linha pele acneica hidra) 

Hemorroidas 

- Problemas de saúde? 

- Medicação Diária? 

- Alergias? (S/N) 

- Hemorroida interna e 

externa? (S/N) 

- Causa conhecida? (S/N) 

- Dor? (S/N) 

- Pomada (Procto- Glyvenol) 

+ 

- Espuma de lavagem (NeoFitoroid) 

 

- Flabien 

- Analgésico (Panadol, Ben-u-Ron 500mg) 

-Dulcosoft 

Legenda – S (Sim) / N (Não) 
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4. Conclusão 

 

A visão do Grupo HealthPorto vive da ambição de fazer mais e melhor e da energia de 

cada um para construir a farmácia do futuro. Assim, este Grupo procura diariamente 

libertar as farmácias de todas as atividades que não são core das suas competências, de 

forma a permitir que as suas equipas se foquem naquilo que melhor sabem fazer: o 

acompanhamento aos utentes. O futuro das farmácias depende da capacidade dos 

farmacêuticos. É de concluir que as farmácias que se encontram em grupos organizados, 

cujo objetivo é a criação de valor, são financeiramente mais fortes e tecnologicamente 

mais evoluídas. 

 

Projeto II: Hipertensão Arterial e fatores de risco cardiovascular 

1. Contextualização do tema: Hipertensão  

A hipertensão arterial (HTA)1 é um dos mais graves problemas de saúde pública a nível 

mundial e um dos principais fatores de desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

(DCV), tais como o enfarte agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, 

contribuindo para elevadas taxas de mortalidade. Por sua vez, as DCV são uma importante 

causa de morte e incapacidade a nível mundial, sendo que a HTA contribui para 45% do 

total de mortes por doenças cardíacas e até 51% das mortes por acidente vascular cerebral. 

[48] 

Em Portugal, a HTA ainda é o principal fator de risco ligado ao surgimento de problemas 

cardiovasculares na população, sendo que, segundo o estudo A Hipertensão Arterial em 

Portugal desenvolvido, em 2013, pela Direção Geral de Saúde, a HTA apresentava uma 

prevalência a rondar os 36%, com prevalência padronizada de 39.6% nos homens e 32.7% 

nas mulheres.[49] 

A HTA, a obesidade, a dislipidemia e a diabetes decorrem, sobretudo da interação entre 

a genética humana (fator não modificável) e um estilo de vida moderno, que promove 

hábitos para os quais a genética humana não está devidamente preparada (fatores 

modificáveis). Os principais fatores de risco modificáveis são: a dieta pouco saudável 

(com excesso de sal, hipercalórica e hiperlipídica), o sedentarismo e o tabagismo. Sabe-

se que a adoção de estilos de vida pouco saudáveis aumenta a prevalência desta doença,

                                                           
1  Doença crónica que se manifesta em valores de tensão arterial elevados, nomeadamente valores de 

tensão arterial sistólica superiores ou iguais a 140 mm Hg (milímetros de mercúrio) e/ou valores de tensão 
arterial diastólica superiores a 90 mm Hg 
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progressivamente, com a idade. 

Em 20142, num Inquérito Nacional de Saúde (Portugal), 2.2 milhões de pessoas (25.3%) 

referiram ter HTA, o que traduz um agravamento face a 2005/2006 (23.4%). Mais de 1/4 

da população com idade igual ou superior a 15 anos, indica ter HTA, sendo 

maioritariamente constituída por mulheres (1,3 milhões para 898 mil homens).[50]  

Note-se, no entanto, que a HTA é uma patologia dita silenciosa, pelo que poderá haver 

muitos mais casos (não diagnosticados) que os estudos autorreferenciados3 obviamente 

não captarão. Um dos motivos pelo qual a HTA é um dos principais fatores de risco no 

surgimento de DCV é o facto de existir uma percentagem muito elevada de doentes cuja 

hipertensão não é controlada ou corrigida.4 

O 5º Inquérito Nacional de Saúde em Portugal, estudo realizado em 2014, estimou uma 

prevalência de HTA era de 24,5%, no entanto, estudos anteriores com medição da pressão 

arterial (PA) estimaram uma prevalência de HTA próxima de 42%.[51] 

Em 2015, a prevalência mundial de HTA nos adultos foi de 30% a 45%, com uma 

prevalência padronizada de 24% no sexo masculino e 20% no sexo feminino. No mesmo 

ano, a prevalência foi de 60% para indivíduos com mais de 60 anos. Apesar do 

progressivo decréscimo que se notava na sua representatividade relativa, as DCV 

mantinham-se como principal causa de morte em Portugal, sendo responsáveis por 29.7% 

do total de mortes nesse ano. [52] 

Os resultados do Primeiro Inquérito Nacional com Exame Físico sobre a Prevalência de 

HTA em Portugal [53] ANEXO XXVIII também mostram níveis preocupantes de HTA na 

população portuguesa. A amostra era constituída por 4.911 indivíduos, com idade 

compreendida entre 25-74 anos e residentes em Portugal, há mais de 12 meses. 

                                                           
2  Neste estudo, o INS 2014 recolheu informação sobre prevalência autorreferida para um conjunto 

selecionado de 15 doenças ou problemas de saúde crónicos ou prolongados: asma (incluindo asma alérgica); 
bronquite crónica, doença pulmonar obstrutiva crónica ou enfisema; enfarte do miocárdio respetivas 
consequências crónicas; doença coronária ou angina de peito; hipertensão arterial; acidente vascular cerebral e 
respetivas consequências crónicas; artrose; dores lombares ou outros problemas crónicos nas costas; dores 
cervicais ou outros problemas crónicos no pescoço; diabetes mellitus (excluindo diabetes gestacional); alergias, 
tais como rinite, febre dos fenos, conjuntivite alérgica, dermatite, alergias alimentares ou outras alergias; cirrose 
hepática; incontinência urinária; problemas renais crónicos (incluindo insuficiência renal); depressão. Período 
de referência: 12 meses anteriores à entrevista. População de referência: indivíduos com 15 ou mais anos. 
Doença crónica: Doença previsivelmente permanente que necessita de intervenção médica para o seu 
acompanhamento e controlo. 
3  Baseados em respostas dadas pelos inquiridos, do conhecimento que têm do seu próprio estado de 

saúde 
4  Em Portugal, apenas 50% dos pacientes sabem que sofrem desta patologia, 25% estão medicados e 11% 

têm a tensão efetivamente controlada 
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Este inquérito englobava a realização de uma entrevista, exame físico e colheita de 

sangue. A medição da PA (no braço direito, 3 medições, com um minuto de intervalo), 

assim como, as definições adotadas estavam de acordo com os procedimentos do 

European Health Examination Survey. A prevalência de HTA (conhecimento, tratamento 

e controlo) foi estratificada por sexo, grupo etário e região de saúde. Estimou-se uma 

prevalência de HTA de 36.0% (IC95%:34.3-37.7), tendo sido observados valores mais 

elevados no sexo masculino [39.6%; (IC95%:36.5-42.8)] e no grupo etário dos 65-74 

anos [71.3%; (IC95%:65.7-76.4)]. Entre os indivíduos hipertensos, 69.8% (IC95%:64.8-

74.3) referiu ter conhecimento da sua condição de saúde 69.4% (IC95%: 65.2-73.3) 

estava sob tratamento e 71.3% (IC95%: 67.6-74.7) tinha valores normais de tensão 

arterial. 

Comparados com estudos anteriores, realizados em Portugal, estes resultados sugerem 

uma redução na prevalência de HTA e, um melhor controlo dos valores tensionais dos 

indivíduos com HTA. No entanto, foram encontradas diferenças na prevalência da HTA 

entre grupos específicos da população, mantendo-se ainda um nível preocupante de 

incidência de HTA. 

Em 2016, a fase-piloto do Inquérito Europeu de Saúde com Exame Físico (EHES Pilot 

Project) estimou uma prevalência de HTA de 33.1% no sexo masculino e 22.8% no sexo 

feminino, em indivíduos entre os 25-64 anos. [54] 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos 17,9 milhões de pessoas morrem 

devido a DCV, o que representa 31% de todas as mortes no mundo.[55] 

Os resultados do Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF), realizado em 

2018, pelo Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge, permitiram concluir que 2.4 milhões de portugueses têm HTA. A amostra 

era constituída por 4.911 pessoas, na sua maioria em idade ativa (84.3% com idades entre 

25-64 anos), 63.4% das quais sem escolaridade ou com escolaridade inferior ao ensino 

secundário, estando 11.2% desempregados. A HTA é mais frequente na população 

masculina (atingindo quase 40% dos homens e 32% das mulheres). A prevalência de HTA 

é mais elevada (62,6%) na população com nenhuma escolaridade ou com o primeiro ciclo, 

enquanto na população com ensino superior é de 15,5%. Relativamente à ocupação 

profissional, cerca de 65% dos reformados, domésticos ou estudantes têm hipertensão, 

enquanto a taxa de desempregados hipertensos ronda os 30% e a dos empregados se fixa 

nos 24,7%. Ainda de acordo com estes dados, mais de 70% da população acima dos 65
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anos tem hipertensão e entre os 25 e os 34 anos cerca de 6% são hipertensos. 

 

1.1. Classificação da Hipertensão Arterial 

A HTA classifica-se em distintos graus em função dos valores de PA obtidos, sendo esta 

graduação relevante para aferir da gravidade da doença e para definir a adequada 

abordagem no sentido do seu controlo. 

 

Tabela 2- Definição e classificação dos níveis de pressão arterial medidos no consultório (mmHg). Fonte: 

Sociedade Portuguesa de Hipertensão 

 

 

Considera-se que certa pessoa é hipertensa quando apresenta, em pelo menos duas 

ocasiões diferentes, um dos valores de PA sistólica (PAS) ou PA diastólica (PAD), ou 

ambos, igual ou superior a 140/90mmHg, desde que determinados por profissional 

habilitado e com recurso a um medidor de pressão arterial calibrado e validado (aspetos 

fundamentais para a credibilidade dos valores obtidos).  

Considera-se que uma pessoa tem valores de PA normais, quando apresenta ambos os 

valores (PAS e PAD) abaixo de 130/85mmHg.  

Quando na presença de valores entre 130-139mmHg de PAS e/ou 85-89mmHg de PAD, 

diz-se que os valores são normais-altos e, portanto, essa pessoa apresenta um maior risco 

de vir a ter HTA.  

Existe outra classificação, também conhecida por hipertensão clínica isolada, quando se 

obtém uma PA elevada no consultório, em consultas repetidas, apresentando-se normal a 

PA quando fora do consultório, sendo esta diferença atribuível a estados de ansiedade.[56] 

Adicionalmente, classifica-se como hipertensão mascarada, quando a PA é normal no 

consultório e elevada fora deste.[57] 

 

1.2. Diagnóstico e sintomatologia de Hipertensão Arterial 

O diagnóstico de HTA surge quando se verificam persistentes medições elevadas da PAS 

em valores iguais ou superiores a 140 mmHg e/ou da PAD em valores iguais ou superiores
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a 90 mmHg em, pelo menos, duas consultas diferentes, no intervalo de uma semana.5 O 

controlo da PA pode ser realizado em casa recorrendo, usando aparelhos automáticos, 

podendo obter-se uma maior quantidade de medições deste parâmetro, com maior 

frequência e em ambiente mais acolhedor que o consultório médico, o que reproduzirá 

uma avaliação mais fidedigna da PA real, permitindo ainda despistar casos de hipertensão 

da bata branca e mascarada.  

Quando se justifique, poderá realizar-se medição em ambulatório, durante o período de 

24 horas (MAPA), o que permitirá obter informações durante todas as atividades 

realizadas ao longo do dia e durante o sono. Esta monitorização ocorre em situações em 

que os valores da PA são elevados e o individuo não apresenta lesões nos órgãos alvo, 

diabetes mellitus ou doença renal crónica.[57] 

A HTA é doença tendencialmente assintomática durante os primeiros anos, podendo 

causar danos em vários órgãos vitais. (retina, coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos), 

motivo pelo qual se torna absolutamente essencial o controlo da PA, de modo a evitar-se 

o desenvolvimento de doença vascular cerebral, doença coronária, insuficiência cardíaca 

e renal, doença vascular periférica, alterações cognitivas, fibrilação auricular e disfunção 

erétil (Norma 026/2011 de 29/09/2011, atualizada a 19/03/2013 - Abordagem Terapêutica 

da Hipertensão Arterial, Direção Geral de Saúde). 

Quando os sintomas se evidenciam, surgem queixas de diferentes naturezas, a saber: 

cefaleias, tonturas, mal-estar difuso, visão desfocada, dor no peito ou sensação de falta de 

ar, sintomas estes que são comuns a muitas outras doenças.  

Contudo, com o passar dos anos, a PA elevada acaba por lesar os vasos sanguíneos e 

alguns órgãos vitais (cérebro, coração, rins) podendo provocar alguns sinais e sintomas 

relacionados com estas complicações. 

 

1.3. Fatores de Risco de Hipertensão Arterial 

Os fatores de risco de HTA podem ser modificáveis (estilo de vida, hábitos alimentares, 

tabagismo e outros) ou não modificáveis (sexo, idade e história familiar de DCV). O estilo 

de vida está fortemente associado à HTA, pelo que a adoção de hábitos saudáveis pode 

prevenir ou retardar o desenvolvimento desta doença e, consequentemente, reduzir o risco 

                                                           
5  Segundo as orientações da Direção Geral de Saúde, esta definição é válida para pessoas com idade igual ou 

superior a  18 anos, sem tratamento farmacológico anti hipertensivo e que não sofram concomitantemente de 
nenhuma patologia aguda, nem estejam grávidas (Norma 020/2011 de 28/09/2011, atualizada a 19/03/2013 - 
Hipertensão Arterial: definição e classificação, Direção Geral de Saúde) 
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de DCV.  

Mudanças no estilo de vida podem ser bastante eficazes no sentido de se evitar a 

necessidade de tratamento farmacológico, sobretudo em pacientes com HTA de grau I.  

Segundo Williams, B., et al. (2018), os hábitos de vida mais associados ao risco de 

desenvolvimento de HTA são: 

Excesso de peso ou obesidade: Este fator é, por si só, uma patologia autónoma, mas 

constitui, paralelamente, um fortíssimo fator de risco para o desenvolvimento de outras 

doenças crónicas, como a HTA. Há evidências de que o excesso de peso e a obesidade 

visceral são das principais causas de HTA e estão relacionados com o aumento do risco 

de morte por doença cardiovascular. No Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade 

Física6, que estabelece a relação sobre o consumo alimentar e sobre a atividade física dos 

portugueses, concluiu-se que mais de 5,9 milhões de portugueses têm excesso de peso, 

mais de 8 em cada 10 idosos têm excesso de peso, indivíduos menos escolarizados 

apresentam maior prevalência de excesso de peso e de obesidade abdominal e, 41.8% dos  

indivíduos têm uma prática regular de atividade física, desportiva programada e/ou de 

lazer. ANEXO XXIX 

Para prevenir a HTA e para reduzir a PA em doentes hipertensos, é fundamental a 

manutenção de um peso corporal saudável, devendo a circunferência da cintura ser 

inferior a 94 cm nos homens e inferior a 80 cm nas mulheres. [59] ANEXO XXX 

Inatividade/Sedentarismo: A falta de atividade física regular é determinante no 

agravamento dos índices de PA e do risco cardiovascular. A atividade física moderada e 

regular é um importante hábito de vida saudável que tem evidenciado benefícios na 

redução da PAS e da PAD em 5 a 7 mmHg, sendo recomendada principalmente a 

atividade física aeróbica. É aconselhável a prática de, pelo menos, 30 minutos de 

exercício físico de intensidade moderada (caminhada, corrida, ciclismo ou natação) em 5 

a 7 dias por semana.[60] 

Tabagismo: É um dos maiores fatores de risco cardiovascular, na medida em que 

compromete a função endotelial, promove a rigidez arterial e a modificação lipídica, 

alterando os fatores anti trombóticos e pró trombóticos. Uma das medidas mais eficazes 

para a prevenção de um elevado número de doenças cardiovasculares passa pela cessação 

dos hábitos tabágicos. [57,61] 

                                                           
6  2º Inquérito, desenvolvido por um consórcio de investigadores nacionais e internacionais, incluindo o 

Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e com o apoio do Programa Nacional para a 
Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde 
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Consumo de bebidas alcoólicas: Vários estudos têm vindo a demonstrar que o regular 

ou excessivo consumo de bebidas alcoólicas está associado ao aumento da incidência de 

HTA. Uma redução do seu consumo não só promove uma diminuição da PA (podendo a 

PAS diminuir em 2 a 4 mmHg e a PAD em 1 a 2 mmHg) como também beneficia a saúde 

cardiovascular. É aconselhado um consumo moderado de álcool (máximo de 30 ml/dia 

nos homens e 15 ml/dia nas mulheres). [57,62] 

Alimentação inadequada e excesso de sal: Uma dieta rica em calorias, com alto teor de 

gorduras saturadas e pobre em nutrientes essenciais contribui para o desenvolvimento de 

DCV. É recomendada uma dieta saudável contendo vegetais, legumes, frutas frescas, 

peixe, baixo consumo de carnes vermelhas e gorduras saturadas (dieta mediterrânica). É 

mundialmente reconhecido que a dieta mediterrânica está associada à redução de eventos 

cardiovasculares. Outra medida aconselhada na ótica da prevenção do risco 

cardiovascular e da HTA, é reduzir o consumo de refrigerantes e de bebidas açucaradas. 

uma vez que contribuem para o excesso de peso, para a síndrome metabólica e para a 

diabetes mellitus tipo II, agravando o risco de DCV. O consumo excessivo de sal, ao 

provocar um aumento do conteúdo de sódio nos fluidos corporais, contribui para a 

retenção de água e consequente aumento da PA. A excessiva ingestão de sódio 

desencadeia aumento da PA, pelo que se deve evitar consumir alimentos pré-cozinhados 

congelados, sopas instantâneas, queijos (sobretudo os processados), enlatados, etc.; 

reduzir a sua ingestão diminui a PAS e PAD (respetivamente, de 4,2 e 2,1 mmHg) e mais 

significativamente em hipertensos (5,4 e 2,8 mmHg, respetivamente). [63,64]  

 

1.4. Fatores de risco cardiovascular 

As DCV não estão somente relacionadas com a PA elevada, mas também com outros 

fatores de risco como a dislipidemia, o tabagismo, a intolerância à glucose, entre outros, 

pelo que, para se quantificar o risco cardiovascular total, é imprescindível englobar os 

vários fatores de risco e não apenas a PA elevada. [57,65] 

O risco de vir a sofrer de doença aterosclerótica e das suas complicações cardiovasculares, 

designado por risco cardiovascular global, pode ser avaliado utilizando vários métodos, 

baseados em escalas de risco, de entre os quais se destaca o sistema SCORE (Systematic 

Coronary Risk Evaluation), através do qual se calcula o risco absoluto (a 10 anos) de 

ocorrência de um evento cardiovascular fatal, considerando a idade, o sexo, o tabagismo, 

o valor de colesterol total e o valor de PAS. Em algumas destas avaliações, também se 

considera o valor de c-HDL. O objetivo da avaliação de risco cardiovascular é identificar
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grupos de indivíduos que devem ser aconselhados e tratados com o intuito de prevenir a 

DCV, assim como, definir o nível de intensidade da terapêutica a instituir.7 Incluem-se 

considerações acerca de grupos de risco com características particulares, designadamente, 

mulheres, idosos e diabéticos. ANEXO XXXI  

Recomendações recentes propõem a aplicação de uma segunda tabela de risco relativo a 

indivíduos com idades inferiores a 40 anos em que se compara do grau de risco de uma 

pessoa com o grupo de mais baixo risco, permitindo concluir quais os indivíduos que 

carecem de maior atenção. ANEXO XXXII 

 

1.5. Prevenção e tratamento da Hipertensão Arterial 

A simples adoção de um estilo de vida saudável pode não ser suficiente para controlar a 

HTA e fazer face aos riscos cardiovasculares a que determinada pessoa pode estar sujeita. 

Se assim for, deverá implementar-se um programa terapêutico combinado que associe um 

tratamento farmacológico para controlar a PA.  

Em indivíduos com hipertensão de grau I e com baixo risco cardiovascular, a intervenção 

farmacológica deve existir apenas quando as medidas não farmacológicas não se 

revelarem suficientes para controlar a PA. No entanto, existindo um elevado risco 

cardiovascular, a adoção de um estilo de vida mais saudável deve ser coadjuvada por 

medicamentos anti hipertensores. 

Em pessoas com hipertensão de grau II ou III, independentemente do nível de risco 

cardiovascular, é recomendado o início de terapêutica anti-hipertensiva em conjunto com 

a intervenção no estilo de vida.  

A definição da terapêutica depende de fatores como a idade, lesões coexistentes em 

órgãos-alvo, fatores de risco cardiovascular e outras doenças associadas.  

Para tratamento de HTA de risco cardiovascular baixo ou moderado, recomenda-se, antes 

de mais, um diurético (preferencialmente do grupo das tiazidas), um modificador do eixo 

renina-angiotensina-aldosterona (inibidores da enzima de conversão da angiotensina - 

IECA), mas também antagonistas do recetor da angiotensina (ARA), um bloqueador dos 

canais de cálcio (BCC) ou associação entre um diurético e IECA ou ARA. No tratamento 

da HTA com risco cardiovascular alto ou muito alto, é utilizada uma associação entre um 

                                                           
7  A crescente da mortalidade e morbilidade por doença cardiovascular aterosclerótica torna a avaliação do 

risco cardiovascular global essencial na prática clínica atual. O cálculo de risco deve ser regular e exige revisão 
sempre que haja alteração nos fatores de risco presentes. O valor obtido deve ser alvo de ponderação pelo 
médico, considerando aspetos não tidos em conta nas escalas, utilizando o senso clínico e adequando as decisões 
ao indivíduo em causa. 
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anti-hipertensivo do grupo de modificadores do eixo renina-angiotensina com diurético 

tiazídico ou betabloqueadores (BB). Esta última classe de fármacos traz benefícios no 

tratamento de HTA quando existe simultaneamente uma doença coronária, insuficiência 

cardíaca ou arritmia cardíaca. 

São as seguintes as medidas aconselhadas, em função do grau de HTA e dos fatores de 

risco, lesão assintomática de órgão ou doença [66]: ANEXO XXXI 

 

2. Apresentação do projeto e objetivos  

Os objetivos deste projeto foram consciencializar os utentes para o impacto que a DCV 

tem na nossa sociedade, sensibilizar para a importância do controlo dos fatores de risco 

modificáveis, esclarecer sobre os valores da PA, glicémia e peso corporal e avaliar o risco 

cardiovascular da população que visita diariamente a FAS, tendo também realizado um 

rastreio de indicadores de saúde em utentes do Ginásio BGT Fitness Training.  

No âmbito da comemoração do mês do coração “maio, mês do coração”, produzi um 

panfleto sobre o risco cardiovascular de sensibilização, que foi distribuído aos utentes 

da FAS. Fui também acompanhando as medições de PA a utentes selecionados para a 

amostra deste estudo, de modo a obter um rastreio de HTA, atividade que decorreu por 

dois dias. O principal objetivo era divulgar a importância da prevenção, controlo e 

tratamento da HTA, alertando para os fatores de risco, tendo como objetivo secundário 

sensibilizar os utentes para os benefícios da prática de exercício físico e para a utilidade 

das consultas de nutrição. 

 

3. Metodologia do estudo 

3.1. Amostra 

A amostra é constituída por 35 utentes, 20 dos quais pertencem ao sexo feminino 

(57.14%) e 15 pertencem ao sexo masculino (42.86%), com idades compreendidas entre 

os 26-80 anos, prevalecendo a faixa etária dos 51-80 anos. 

 

Tabela 3- Amostra do estudo 
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3.2. Apresentação e discussão de resultados 

Através de questionário aplicado aos utentes, foi recolhida informação sobre peso, altura, 

glicémia e PA. Com base nessas informações: 

a) Procedi ao cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e classifiquei a população da 

amostra, nos termos da classificação da Direção Geral de Saúde relativamente ao IMC 

no adulto8. Os resultados demonstraram que a maioria da população (60%) tem excesso 

de peso, sendo que 27% são obesos; no que se refere à obesidade central, medi o perímetro 

abdominal de cada utente, tendo concluído que cerca de 37% da população tem o 

perímetro da cintura acima dos valores recomendados9, o que constitui um forte sinal de 

alerta, uma vez que este indicador se relaciona com a resistência à insulina - associada ao 

síndrome metabólico – predispondo à Diabetes e DCV; 

b) Procedi ao acompanhamento da medição de glicémia, tendo-se constatado que cerca 

de 28% da amostra apresenta níveis de glicose no sangue superiores aos normais, o que é 

um sinal de alerta, uma vez que este indicador se relaciona com o risco de DCV;  

c) Procedi ao acompanhamento e registo dos valores de PA na população alvo de 

rastreio, tendo concluído que cerca de 32% da amostra tem HTA elevada o que constitui 

um sinal de alerta, uma vez que este indicador se relaciona com o risco de DCV. 

Concluídas as medições, os resultados foram analisados com o utente, tendo sido 

informado sobre que valores deveria melhorar, de que forma o poderia fazer e 

transmitidos alguns conselhos de como adotar hábitos de vida saudável.  

Apesar de conscientes dos erros cometidos, a generalidade dos inquiridos parece 

confundir a noção de comportamentos de risco, não estando devidamente 

consciencializados para os malefícios decorrentes da ausência de exercício físico, do 

consumo elevado de alimentos e bebidas açucaradas, e da insuficiente ingestão diária de 

água, fatores que contribuem para o excesso de peso.  

Foi transmitido aos utentes que as DCV são uma série de distúrbios associados ao coração 

e aos vasos sanguíneos, incluindo doença cardíaca coronária, doença cerebrovascular, 

doença arterial periférica, cardiopatia congénita, trombose venosa profunda, entre outras. 

                                                           
8  Classificação peso segundo o valor de IMC (Kg/m2) - Baixo peso: <18,5, Peso Normal: 18,5-24,9, Pré-

obesidade: 25,0-29,9, Obesidade Classe I: 30,0-34,9, Obesidade Classe II: 35,0-39,9, Obesidade Classe III: ≥ 40,0 

 
9  Homens ≤ 102; Mulheres ≤ 88 
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4. Conclusão  

A análise dos resultados obtidos permite concluir que a população apresenta uma elevada 

prevalência de HTA e que os valores de PA não se encontram devidamente controlados. 

Na presença de HTA é de supor que exista(m) outra(s) doença(s) – diabetes mellitus, 

dislipidemia ou DCV – que, conjuntamente, agravam de sobremaneira o risco de sofrer 

um evento cardiovascular.  

Os resultados permitiram também concluir que a obesidade ou pré-obesidade são uma 

tendência, e que os níveis de glicémia não estão devidamente controlados. 

É consensual que grande parte dos eventos cardiovasculares podem ser prevenidos 

através do controlo dos fatores comportamentais de risco, tais como o sedentarismo, a 

obesidade, o tabagismo, a alimentação inadequada e o consumo excessivo de álcool. [55] 

Estima-se que, em 2025, o número de hipertensos no mundo aumente em 15% a 20% em 

comparação a 2015 (Williams, B., et al., 2018). 

Face ao exposto, parece óbvio que as patologias de índole cardiovascular sejam encaradas 

como prioritárias, na atuação do sistema de saúde, pelo que é aconselhável uma redobrada 

atenção sobre os aspetos relacionados com o controlo dos seus fatores de risco, 

nomeadamente o sedentarismo, a obesidade, a hiperglicemia e o tabagismo. 

Neste contexto, sendo a farmácia um núcleo de atendimento bastante próximo dos utentes 

deve promover ações de sensibilização com vista à adoção de práticas e comportamentos 

preventivos das DCV, através de iniciativas para a deteção precoce e o controlo dos seus 

fatores de risco. 

No mesmo sentido, creio que o ambiente de ginásio é também propício ações de 

sensibilização da população e até de rastreio, tanto mais que, para a prática de 

determinadas atividades físico-desportivas, os ginásios e fitness clubs exigem um 

atestado médico quando da inscrição dos utentes.
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Anexos 

Anexo I –Recursos Humanos- Might 
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Anexo II – Mapa de Formações 
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Anexo III – Certificados de algumas das formações realizadas 
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Anexo IV – Montra da Farmácia Alves da Silva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V – Indicação das farmácias de Serviço do Concelho do Porto 
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Anexo VI – Indicação da existência do livro de reclamações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII – Zona de Atendimento ao Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 

55 
 
 

 

Anexo VIII – Gabinete de serviços e atendimento personalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX – Zona de receção de encomendas 
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Anexo X – Exemplo de uma Fatura original           
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Anexo XI – Exemplo Nota de Devolução  
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Anexo XII – Exemplo Nota de Crédito 
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Anexo XIII – Gavetas destinada ao armazenamento de produtos reservados 

 

 

 

 

Anexo XIV – Zona de prestação de alguns serviços farmacêuticos 
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Anexo XV – Cartões de medição de Parâmetros Bioquímicos da Farmácia Alves da 

Silva 
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Anexo XVI – Quadro da Zona de Comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVII – Armários com gavetas deslizantes  
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Anexo XVIII – Prateleira destinada aos produtos próximos do fim de validade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIX – Armazenamento de psicotrópicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XX – Local para preparação das suspensões de antibióticos 
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Anexo XXI – Registo Temperatura e Humidade no ambiente 

 

 

 

Anexo XXII – Laboratório da Farmácia Alves da Silva 
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Anexo XXIII – Frigorífico da Farmácia Alves da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXIV – Registo de temperatura e humidade do frigorífico 
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Anexo XXV - Folheto Informativo “maio, mês do coração” 
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Anexo XXVI - Questionário “Risco de Diabetes Mellitus”  
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Anexo XXVII - Caracterização do Universo de Inquiridos (amostra do estudo) 
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Anexo XXVIII - Prevalência de HTA, seu conhecimento, tratamento e controlo 
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Anexo XXIX - Excesso de peso em Portugal  

 

 

Fonte: Direção-Geral de Saúde, 2017 

 

 

Anexo XXX - Classificação do peso, segundo o valor de IMC 

 
 

IMC (Kg/m2) Classificação 

<18,5 Baixo peso 

18,5 – 24,9 Normal 

25,0 – 29,9 Pré-obesidade 

30,0 – 34,9 Obesidade Classe I 

35,0 – 39,9 Obesidade Classe II 

≥ 40,0 Obesidade Classe III 
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Anexo XXXI - Score para a avaliação de risco cardiovascular em adultos (idade entre 

40-65 anos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Norma 005/2013, Sociedade Portuguesa de Cardiologia 

 

 
Anexo XXXII - Score para a avaliação de risco cardiovascular em adultos (idade 

inferior a 40 anos) 

 

 

Fonte: Norma 005/2013, Sociedade Portuguesa de Cardiologia 
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Anexo XXXIII - Intervenção a realizar no tratamento de HTA 
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